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

TERMO DE REFERÊNCIA

1 – INTRODUÇÃO

1.1. A presente contratação tem por finalidade garantir o pronto
atendimento das necessidades da Sede do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, com vistas a suprir as demandas existentes com relação à
segurança institucional.

1.2. A utilização do Sistema de Registro de Preços se justifica devido à
conveniência da contratação do mesmo objeto, de forma parcelada, para a
Sede TRE/AL e Fórum Eleitoral de Maceió.

2 - DO OBJETO

2.1. O presente Termo é para fornecimento e instalação de pórticos
detector de metais para o prédio da Sede do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas e Fórum Eleitoral de Maceió, conforme este Termo de Referência.

2.2. O equipamento será fornecido e instalado, conforme descrito no
presente Termo, de acordo com a necessidade da Contratante, mediante
solicitação por escrito, com 30 (trinta) dias para o prazo de entrega, emitida
pela gestão, cujas cópias deverão ser apresentadas anexas às respectivas
notas fiscais, para efeito de pagamento, conforme estipulado no presente
Termo.

 

3 – DAS QUANTIDADES ESTIMADAS E PREÇOS MÁXIMOS

3.1. Em atendimento ao Decreto n.° 7.892/2013, informa-se que as
quantidades mínimas a serem cotadas em cada item é a totalidade das
quantidades estimadas na presente contratação.

3.2. Não serão aceitas propostas que contenham preços unitários e totais
superiores aos limites máximos fixado por esta Administração.

3.3. O fornecimento mínimo a ser contratado será de um lote.

3.4. De acordo com inciso X do art. 40 da Lei 8.666/93, coadunado com o
Decreto n.° 7.892/2013, os preços unitários máximos estimados que a
Administração se dispõe a pagar para cada LOTE são:

LOTE Nº QUANTIDADE ESPECIFICAÇÃO
PREÇO UNITÁRIO
MÁXIMO
ESTIMADO (R$)
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ESTIMADO (R$)

    01    01 UNIDADE

Pórtico
detector de
metais de alta
sensibilidade,
com 11 zonas
de detecção
verticais, de
acordo com as
especificações
técnicas
presentes
neste Termo.
Instalação: O
equipamento
deverá ser
instalado nas
dependências
do Edifício
Sede do TRE-
AL, situado na
Av. Aristeu de
Andrade, 377,
Farol,
Maceió/AL.

    R$ 8.000,00

   02 01 UNIDADES

Pórtico
detector de
metais de alta
sensibilidade,
com 11 zonas
de detecção
verticais, de
acordo com as
especificações
técnicas
presentes
neste Termo.
Instalação: O
equipamento
deverá ser
instalado nas
dependências
do Edifício
Sede do TRE-
AL, situado na
Av. Fernandes
Lima, 3487,
Farol,
Maceió/AL

   R$ 8,000,00
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Documento assinado eletronicamente por LUÍS GUSTAVO DE OLIVEIRA LÚCIO,
Secretário de Administração, em 17/08/2016, às 13:17, 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
0155027 e o código CRC 530DAA26.

0006004-90.2016.6.02.8000 0155027v6
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL 

DESPACHO

A SAD,
Caro Secretário, apresento Termo de Referência

para compra de Pórtico de detector de metais para Sede do
Tribunal Regional Eleitoral e Cartório Eleitoral de Maceió/AL.

Att.

Documento assinado eletronicamente por LUÍS GUSTAVO DE OLIVEIRA LÚCIO,
Secretário de Administração, em 17/08/2016, às 13:19, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0155075 e o código CRC 4F13F3E6.

0006004-90.2016.6.02.8000 0155075v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

INFORMAÇÃO Nº 1873 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG

Venho apresentar uma ATA para uma eventual adesão:

 

 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 7.ª REGIÃO

PROCESSO N° 2.07.000.013191/2015-01

VALIDADE: 12 (doze) meses

ATA N° 07/2015

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de dezembro do ano de 2015 (dois mil e quinze), na

 

Procuradoria Regional do Trabalho da 7ª Região, CNPJ n.° 26.989.715/0038-02,
situada na Av. Padre Antônio Tomás, 2110, CEP 60140-160, Aldeota, Fortaleza/CE,
Fone: 3462 3400, Fax: 3462 3458, e-mail: prt7.cpl@mpt.gov.br, o Gerente do Registro
de Preços/PRT 7ª Região, designado pela Portaria PRT 7ª n° 149, de 27/12/2006, nos
termos das Leis nº s. 8.666/93, 10.520/2002, e do Decreto n.° 7.892/2013, das demais
normas legais aplicáveis, conforme a classificação das propostas apresentadas no
Pregão de Registro de Preços n.º 22/2015, Ata de julgamento de Preços, publicada no
Diário Oficial da União e homologada pelo Procurador-Chefe, Dr. Carlos Leonardo
Holanda Silva, às fls. 139, do processo acima referenciado, RESOLVE registrar os
preços para fornecimento e instalação de detector de metal, conforme consta do
anexo I, que passa a fazer parte desta, tendo sido o referido preço oferecido pela
empresa cuja proposta foi classificada em 1º lugar no certame acima numerado, como
segue:

LOTES 1, 2, 3 e 4

EMPRESA CLASSIFICADA: PRIEL INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA. - EPP

CNPJ: 54.828.520/0001-16

RUA: Avenida Pinheiro Machado, 99

CEP: 11.065-907 – Santos/SP

FONE: (11) 3222-5152
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E_MAIL: priel@priel.com.br

Documento assinado eletronicamente por LUÍS GUSTAVO DE OLIVEIRA LÚCIO,
Secretário de Administração, em 18/08/2016, às 14:52, 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
0155080 e o código CRC 231FCAE7.

0006004-90.2016.6.02.8000 0155080v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL 

DESPACHO

Devolvo o feito à Unidade requisitante para que
assine a Informação 1873.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 18/08/2016, às 09:41, 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
0155534 e o código CRC 7A292678.

0006004-90.2016.6.02.8000 0155534v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL 

DESPACHO

À COSEG
 
Senhor Coordenador,
 
Solicito a Vossa Senhoria, como medida instrutória

preliminar, colher da arquiteta, pronunciamento quanto à
viabilidade da instalação do equipamento, devendo ela
providenciar a representação gráfica do projeto.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 20/08/2016, às 13:00, 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
0156402 e o código CRC 1490E278.

0006004-90.2016.6.02.8000 0156402v1

Despacho GSAD 0156402         SEI 0006004-90.2016.6.02.8000 / pg. 8



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

INFORMAÇÃO Nº 1943 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR

Em cumprimento ao solicitado pelo senhor Coordenador da
COSEG informo que quanto a instalação deste equipamento de segurança
para esta sede, anteriormente já foi feito um estudo de locação no pavimento
térreo. Entretanto, para o cartório Eleitoral da capital deverá ser feito um
estudo de locação junto a equipe técnica desta unidade (engenheiro e
arquiteta). Faz-se necessário esclarecer que esta unidade(arquitetura) se
encontra com quadro de estagiário reduzido além de uma  demanda de
trabalho sobrecarregada o que reflete num tempo imensurável para  este fim.
                             Sem mais para o momento e contado com a compreensão da
administração deste Regional.

Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDERLEY CAVALCANTE
BRÊDA, Analista Judiciário, em 23/08/2016, às 17:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0157346 e o código CRC 4AFA073C.

0006004-90.2016.6.02.8000 0157346v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL 

DESPACHO

Senhor Secretário,
Apresento a informação da área técnica, no sentido

de que a aquisição referente a esta Unidade - Prédio Sede
TRE/AL, já foi estudada e pode ser adquirida, quanto a
aquisição do produto para o Fórum Eleitoral de Maceió ainda
será matéria de estudos de viabilidade.

Dessa forma, como consta no TR a compra de uma
unidade e ficando em Ata de Registro de Preços uma segunda
unidade para aquisição se houver viabilidade técnica.

 

Documento assinado eletronicamente por LUÍS GUSTAVO DE OLIVEIRA LÚCIO,
Coordenador, em 23/08/2016, às 17:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0157357 e o código CRC 84F8B52D.

0006004-90.2016.6.02.8000 0157357v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL 

DESPACHO

Senhor Coordenador,
 
À vista da Informação 1943 (0157346), devolvo o

processo para que seja ajustado o TR à aquisição de um único
item, sem indicação de registro de preços, e anexado o
relatório do estudo de locação citado.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 25/08/2016, às 19:51, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0158469 e o código CRC 9A3C755C.

0006004-90.2016.6.02.8000 0158469v1

Despacho GSAD 0158469         SEI 0006004-90.2016.6.02.8000 / pg. 11



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

TERMO DE REFERÊNCIA

1 – INTRODUÇÃO

1.1. A presente contratação tem por finalidade garantir o pronto atendimento das
necessidades da Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, com vistas a suprir as
demandas existentes com relação à segurança institucional.

2 - DO OBJETO

2.1. O presente Termo é para fornecimento e instalação de pórtico detector de metais
para o prédio da Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas conforme este Termo
de Referência.

2.2. O equipamento será fornecido e instalado, conforme descrito no presente Termo,
de acordo com a necessidade da Contratante, mediante solicitação por escrito, com 30
(trinta) dias para o prazo de entrega, emitida pela gestão, cujas cópias deverão ser
apresentadas anexas às respectivas notas fiscais, para efeito de pagamento, conforme
estipulado no presente Termo.

 

3 – DAS QUANTIDADES ESTIMADAS E PREÇOS MÁXIMOS

3.1. Não serão aceitas propostas que contenham preços unitários e totais superiores
aos limites máximos fixado por esta Administração.

3.2. O fornecimento a ser contratado será de uma unidade.

3.3. De acordo com inciso X do art. 40 da Lei 8.666/93, coadunado com o Decreto n.°
7.892/2013, o preço unitários máximo estimado que a Administração se dispõe a pagar
é:

LOTE Nº QUANTIDADE ESPECIFICAÇÃO
PREÇO UNITÁRIO
MÁXIMO
ESTIMADO (R$)

Pórtico
detector de
metais de alta
sensibilidade,
com 11 zonas
de detecção
verticais, de
acordo com as
especificações
técnicas
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01 01 UNIDADE
presentes
neste Termo.
Instalação: O
equipamento
deverá ser
instalado nas
dependências
do Edifício
Sede do TRE-
AL, situado na
Av. Aristeu de
Andrade, 377,
Farol,
Maceió/AL.

R$ 8.000,00

 

Documento assinado eletronicamente por LUÍS GUSTAVO DE OLIVEIRA LÚCIO,
Coordenador, em 26/08/2016, às 17:10, 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
0158805 e o código CRC 7551E30C.

0006004-90.2016.6.02.8000 0158805v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL 

DESPACHO

A SAD,
Com os devidos ajustes no TR.

Documento assinado eletronicamente por LUÍS GUSTAVO DE OLIVEIRA LÚCIO,
Coordenador, em 26/08/2016, às 17:12, 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
0158806 e o código CRC 9B1F90DE.

0006004-90.2016.6.02.8000 0158806v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL 

DESPACHO

Trata-se de item de fundamental importância para o
sistema de segurança interna de autoridades, servidores e
usuários. Nesse aspecto, aprovo o Termo de Referência.

À Seção de Compras, para promover pesquisa de
preços complementar, com base nas especificações do TR de
evento 0158805, que indica preço registrado para a aquisição
do item com instalação, conforme ata de evento 0155080, o
que poderá se revelar vantajoso para o Órgão a adesão.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 27/08/2016, às 17:32, 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
0158885 e o código CRC DDD6A46C.

0006004-90.2016.6.02.8000 0158885v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL 

DESPACHO

À COMAP.
Senhor Coordenador,
Compulsando os autos, observamos eventual

incompletude do Termo de Referência bem como da ARP, cujo
extrato fora juntado.

Posto isto, submeto os autos a Vossa Senhoria para
análise e deliberação.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ CARLOS DE SOUZA, Chefe de Seção,
em 31/08/2016, às 13:27, 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
0160075 e o código CRC BAFB7A75.

0006004-90.2016.6.02.8000 0160075v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL 

DESPACHO

À COSEG, para complemento do Termo de
Referência.

Documento assinado eletronicamente por ALANN VICTOR CAVALCANTE DO
ESPÍRITO SANTO, Coordenador, em 31/08/2016, às 18:16, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0160434 e o código CRC 8D3D4E3D.

0006004-90.2016.6.02.8000 0160434v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL 

DESPACHO

Senhor Coordenador,
Venho remeter o presente procedimento a essa

Coordenadoria, no sentido de que os complementos
solicitados a mim pela SC sejam efetivados pela referida SC,
tendo em vista que no TR encaminhado apenas fiz alusão a
um procedimento que poderá ser contemplado por uma
adesão deste Regional, S.M.J. os dados da informação que
replico abaixo são suficientes para continuidade do exame
que cabe a SC.:

 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 7.ª REGIÃO

PROCESSO N° 2.07.000.013191/2015-01

VALIDADE: 12 (doze) meses

ATA N° 07/2015

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de dezembro do ano de 2015 (dois mil e quinze), na

 

Procuradoria Regional do Trabalho da 7ª Região, CNPJ n.° 26.989.715/0038-02,
situada na Av. Padre Antônio Tomás, 2110, CEP 60140-160, Aldeota, Fortaleza/CE,
Fone: 3462 3400, Fax: 3462 3458, e-mail: prt7.cpl@mpt.gov.br, o Gerente do Registro
de Preços/PRT 7ª Região, designado pela Portaria PRT 7ª n° 149, de 27/12/2006, nos
termos das Leis nº s. 8.666/93, 10.520/2002, e do Decreto n.° 7.892/2013, das demais
normas legais aplicáveis, conforme a classificação das propostas apresentadas no
Pregão de Registro de Preços n.º 22/2015, Ata de julgamento de Preços, publicada no
Diário Oficial da União e homologada pelo Procurador-Chefe, Dr. Carlos Leonardo
Holanda Silva, às fls. 139, do processo acima referenciado, RESOLVE registrar os
preços para fornecimento e instalação de detector de metal, conforme consta do
anexo I, que passa a fazer parte desta, tendo sido o referido preço oferecido pela
empresa cuja proposta foi classificada em 1º lugar no certame acima numerado, como
segue:

LOTES 1, 2, 3 e 4
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EMPRESA CLASSIFICADA: PRIEL INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA. - EPP

CNPJ: 54.828.520/0001-16

RUA: Avenida Pinheiro Machado, 99

CEP: 11.065-907 – Santos/SP

FONE: (11) 3222-5152

E_MAIL: priel@priel.com.br

Documento assinado eletronicamente por LUÍS GUSTAVO DE OLIVEIRA LÚCIO,
Coordenador, em 13/09/2016, às 11:17, 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
0164451 e o código CRC 5DC98F2D.

0006004-90.2016.6.02.8000 0164451v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL 

DESPACHO

À SC, para ciência e continuidade.

Documento assinado eletronicamente por ALANN VICTOR CAVALCANTE DO
ESPÍRITO SANTO, Coordenador, em 13/09/2016, às 13:48, 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
0164579 e o código CRC AA616706.

0006004-90.2016.6.02.8000 0164579v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL 

DESPACHO

À COMAP.
 
Senhor Coordenador,
 
Malgrada a informação da COSEG, o Termo de

Referência, elemento básico e preliminar à contratação pela
Administração Pública, deve conter dados necessários e
suficientes à caraterização daquilo que a Administração
pretende adquirir, visando à individualização da coisa.

Compulsando os autos, observamos, com todas as
vênias, que o Termo de Referência está incompleto e/ou
inconsistente, fato que, por si só, não permite à
Administração selecionar proposta mais vantajosa e/ou, se for
o caso, desincumbir o gestor de meios diretos e eficazes para
melhor acompanhamento da execução contratual.

Por fim, esta Seção de Compras não anui com a
informação da COSEG que, segundo aquela unidade, cabe-lhe
completar os dados para melhor identificação do objeto.

Ora, se a unidade requerente não sabe qual o
objeto atende às suas necessidades, imagina a Seção de
Compras...

Por fim, o Termo de Referência deverá individuar o
objeto pelas suas especificações e características (espécie),
mas, nunca, pelo gênero.

Ademais, até para uma eventual adesão à ARP, é
imprescindível o Termo de Referência para a plena e viável
instrução processual, sob pena de malogro da intenção
administrativa.

Com estas considerações, a Seção de Compras vem
submeter os autos à consideração de Vossa Senhoria.
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Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ CARLOS DE SOUZA, Chefe de Seção,
em 15/09/2016, 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
0165892 e o código CRC 99312B9B.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL 

DESPACHO

À SAD, para análise e Deliberação.

Documento assinado eletronicamente por ALANN VICTOR CAVALCANTE DO
ESPÍRITO SANTO, Coordenador, em 15/09/2016, às 18:27, 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
0165971 e o código CRC 737AA305.

0006004-90.2016.6.02.8000 0165971v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL 

DESPACHO

À COMAP
 
Senhor Coordenador,
 
Para melhor avaliarmos a proposição veiculada pela

COSEG, solicito que essa Unidade, por intermédio da Seção
de Compras, consulte, em caráter preliminar, empresas
especializadas no ramo de segurança corporativa,
encaminhando-lhes o termo de referência de evento 0158805. 

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 16/09/2016, às 17:44, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0166114 e o código CRC 36150A01.

0006004-90.2016.6.02.8000 0166114v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL 

DESPACHO

À SC, para atender a solicitação da SAD, conforme
despacho 0166114.

Documento assinado eletronicamente por ALANN VICTOR CAVALCANTE DO
ESPÍRITO SANTO, Coordenador, em 19/09/2016, às 13:53, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0166383 e o código CRC 5A23CE09.

0006004-90.2016.6.02.8000 0166383v1
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De: "Agamenon Gomes Miranda Júnior" <agamenonmiranda@tre‐al.jus.br>
Para: 
CCO: mineoro@mineoro.com.br, detectamax@detectamax.com.br, vendas@portaspotter.com.br,
detronix@detronix.com.br, mpci@mpci.com.br, vendas@detecsul.com.br, magnetec@magnetec.com.br
Data: 10/10/2016 02:31 PM
Assunto: Cotação. Porta. Detector de metais. TRE‐AL

Prezados Fornecedores,
 
 
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (TREAL) necessita adquirir uma porta detectora de metais conforme Termo de
Referência em anexo.
 
Para tal solicitamos aos interessados que enviem sua cotação de preços para entrega e instalação no email
compras@treal.jus.br, ou o contato de seu representante local.
 
Solicitamos encarecidamente aos que não quiserem ou puderem atender ao demandado que respondam a este email
apenas para fins de controle interno.
 
O endereço para instalação da referida porta é o Edifício Sede do TREAL, situado na Av. Aristeu de Andrade, nº 377,
Farol, MaceióAL, CEP 57051090.
 
Caso haja alguma dúvida técnica, poderá ser consultada a unidade requisitante pelo telefone (82) 21227762 ou 2122
7752 (Seção de Manutenção e Reparos  SMR) ou ainda para o mesmo email supra, a qual encaminharemos para a
referida unidade.
 
Desde já agradecemos vossos bons préstimos.
 
Att.
Agamenon Gomes Miranda Jr.
Seção de Compras  TRE/AL
(82) 2122.7712
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
CNPJ nº: 06.015.041/000138

Anexados:

Arquivo: TRE‐AL Termo de
Referência.pdf

Tamanho:
146k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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De: "Vendas ‐ Detecsul" <vendas@detecsul.com.br>
Para: "compras List Member" <compras@tre‐al.jus.br>
Data: 10/10/2016 02:38 PM
Assunto: [compras] RES: Cotação. Porta. Detector de metais. TRE‐AL

 

Boa Tarde Prezado Agamenon,

 

Infelizmente nosso detector não atende as especificações.

 

Desde já agradeço, qualquer dúvida estamos à disposição

 

 

De: Agamenon Gomes Miranda Júnior [mailto:agamenonmiranda@tre‐al.jus.br] 
Enviada em: segunda‐feira, 10 de outubro de 2016 14:32
Assunto: Cotação. Porta. Detector de metais. TRE‐AL

 

Prezados Fornecedores,

 

 

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (TREAL) necessita adquirir uma porta detectora de metais conforme Termo de Referência em anexo.

 

Para tal solicitamos aos interessados que enviem sua cotação de preços para entrega e instalação no email compras@treal.jus.br, ou o contato de seu
representante local.

 

Solicitamos encarecidamente aos que não quiserem ou puderem atender ao demandado que respondam a este email apenas para fins de controle interno.

 

O endereço para instalação da referida porta é o Edifício Sede do TREAL, situado na Av. Aristeu de Andrade, nº 377, Farol, MaceióAL, CEP 57051090.

 

Caso haja alguma dúvida técnica, poderá ser consultada a unidade requisitante pelo telefone (82) 21227762 ou 21227752 (Seção de Manutenção e
Reparos  SMR) ou ainda para o mesmo email supra, a qual encaminharemos para a referida unidade.

 

Desde já agradecemos vossos bons préstimos.

 

Att.

Agamenon Gomes Miranda Jr.

Seção de Compras ‐ TRE/AL

(82) 2122.7712

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
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CNPJ nº: 06.015.041/0001‐38

Anexados:

E-mail respostas negativas (0177811)         SEI 0006004-90.2016.6.02.8000 / pg. 28



De: "DETECTAMAX" <detectamax@detectamax.com.br>
Para: "compras List Member" <compras@tre‐al.jus.br>
Data: 14/10/2016 12:26 PM
Assunto: [compras] RES: Cotação. Porta. Detector de metais. TRE‐AL

Boa tarde,

 

Não temos equipamento que atenda as suas especificações.

 

Agradecemos a sua consulta.

 

Atenciosamente

 

 

 

 

 

De: Agamenon Gomes Miranda Júnior [mailto:agamenonmiranda@treal.jus.br] 
Enviada em: segundafeira, 10 de outubro de 2016 14:32
Assunto: Cotação. Porta. Detector de metais. TREAL

 

Prezados Fornecedores,

 

 

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (TREAL) necessita adquirir uma porta detectora de metais conforme Termo de
Referência em anexo.

 

Para tal solicitamos aos interessados que enviem sua cotação de preços para entrega e instalação no email
compras@treal.jus.br, ou o contato de seu representante local.

 

Solicitamos encarecidamente aos que não quiserem ou puderem atender ao demandado que respondam a este email
apenas para fins de controle interno.
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O endereço para instalação da referida porta é o Edifício Sede do TREAL, situado na Av. Aristeu de Andrade, nº 377,
Farol, MaceióAL, CEP 57051090.

 

Caso haja alguma dúvida técnica, poderá ser consultada a unidade requisitante pelo telefone (82) 21227762 ou 2122
7752 (Seção de Manutenção e Reparos  SMR) ou ainda para o mesmo email supra, a qual encaminharemos para a
referida unidade.

 

Desde já agradecemos vossos bons préstimos.

 

Att.

Agamenon Gomes Miranda Jr.

Seção de Compras ‐ TRE/AL

(82) 2122.7712

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

CNPJ nº: 06.015.041/0001‐38

Anexados:
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORA DE ALAGOAS

Média dos Preços Obtidos: R$ 12.920,32

Item 1: PORTAL DETECTOR METAL R$ 12.920,32

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 14.250,00

Pesquisa concluída no dia 19/10/2016 15:53:34  ( IP:  201.59.92.90)

Relatório de Cotação: Cotação Rápida 2

I T E M PREÇOS

VALOR UNIT.

(COMPRASNET) QUANTIDADE T O T A L

1) PORTAL DETECTOR METAL 15 R$ 12.920,32 1 Unidade R$ 12.920,32

Preço
ComprasNet

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 PODER JUDICIÁRIO | Tribunal Superior do Trabalho | 8ª Região/PA NºPregão:172016
UASG:80003

07/06/2016 R$ 14.250,00

2 MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Sul | 5ª
Divisão de Exército | 2ªBrigada de Cavalaria Mecanizada | 5ºRegimento de
Cavalaria Mecanizado

NºPregão:12016
UASG:160401

13/09/2016 R$ 12.842,97

3 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Instituto Nacional do Seguro Social |
Gerência Regional em Brasília

NºPregão:22016
UASG:510678

26/09/2016 R$ 11.668,00

  Valor Global: R$ 12.920,32

Detalhamento dos Itens

Quantidade Descrição Observação

1 Unidade PORTAL DETECTOR METAL, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CARBONO, MATERIAL REVESTIMENTO PINTURA EM EPÓXI, TIPO
CONTROLE À DISTÂNCIA, TIPO BÁSICO, ALIMENTAÇÃO 110/220 V, TIPO ALARME VISUAL E SONORO, ALTURA 2.000 MM,
LARGURA 700 MM, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AJUSTE VOLUME/FREQÜÊNCIA E NO BREAK

Valor do item em relação ao total

1) PORTAL
DETECTOR...

100%

Quantidade de preços por itemQuantidade de preços por item

Item 1
0

5

10

15

20

1 / 4 
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Órgão: PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal Superior do Trabalho 
8ª Região/PA

Objeto: A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
FORNECIMENTO DE SCANNER DE INSPEÇÃO DE BAGAGENS COMPACTO
ATRAVÉS DE RAIOS-X, DETECTORES DE METAL DO TIPO PORTAL E MANUAL.
O OBJETO COMPREENDE AINDA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO para o Fórum Trabalhista de
Macapá, conforme especificações, condições e prazos definidos no Termo de
Referência ? Anexo I deste Edital..

Descrição: COMPONENTE MECANICO - APARELHO DETECTOR DE METAL TIPO
MALETA - PORTAL DETECTOR DE METAL

CatMat: 97608 - COMPONENTE MECANICO - APARELHO DETECTOR DE METAL TIPO
MALETA, COMPONENTE MECANICO - APARELHO DETECTOR

Pregão: 07/06/2016 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:172016 / UASG:80003

Lote/Item: /2

Ata: Link Ata

Adjudicação: 27/07/2016 10:50

Homologação: 04/08/2016 12:45

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: UNIDADE

U F : PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

54.828.520/0001-16
* VENCEDOR *

PRIEL INDUSTRIA ELETRONICA LTDA - EPP R$ 10.000,00

Marca: PRIEL - DMP-08/MZ 
Fabricante:  PRIEL 

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
SP Santos AV SEN PINHEIRO MACHADO, 99 (13) 3222-5152 priel2@priel.com.br

02.386.257/0001-59 ELETROFER COMERCIAL LTDA - ME R$ 10.375,00

Marca: DETRONIX 
Fabricante:  DETRONIX 

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
PA Belém AV DALVA, 598 (91) 3243-1015 eletrofer.pa@gmail.com

07.404.500/0001-38 DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA - EPP R$ 12.000,00

Marca: DETRONIX 
Fabricante:  DETRONIX INDUSTRIA ELETRÔNICA LTDA 

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
RS Caxias do Sul R EMILIO FONINI, 545 (54) 3225-7500

05.293.074/0001-87 VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA R$ 16.500,00

Marca: GARRETT 
Fabricante:  GARRETT 

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
MG Lagoa Santa AV UM, 55 (31) 2526-0202 amg@amgconsultores.com.br

06.083.148/0001-13 SEABOX TECH IMPORTADORA E SERVICOS EIRELI - ME R$ 25.000,00

Marca: RAPISCAN SYSTEMS 
Fabricante:  RAPISCAN SYSTEMS 

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
VLA DOUTOR ZOILO TOLOSA, 13 (13) 03025-8240 FISCAL@NGCONSULTORES.COM.BR

00.717.438/0001-95 TELETRONIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E DE I R$ 46.000,00

Marca: Garret 
Fabricante:  Garret 

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
DF Brasília Q SCIA QD 14 CONJ 08 LOTE 10, S/N Julio Cezar da Silva (61) 3363-9291 juliocs@teletronic.com.br

Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 12.842,97

2 / 4 
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Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar do Sul 
5ª Divisão de Exército 
2ªBrigada de Cavalaria Mecanizada 
5ºRegimento de Cavalaria Mecanizado

Objeto: Aquisição de material permanente (geradores, equipamentos médico-
hospitalares, odontológicos, musicais, veterinários, de informática, de cozinha,
eletrodomésticos, mobiliário, de sinalização, proteção, segurança, ferramentas,
adestramento de cães e outros).

Descrição: PORTAL DETECTOR METAL - PORTAL DETECTOR METAL, MATERIAL
ESTRUTURA POLÍMERO RÍGIDO, MATERIAL REVESTIMENTO LAMINADO
DECORATIVO, TIPO CONTROLE MANUAL, TIPO DIGITAL MICROPROCESSADO,
ALIMENTAÇÃO 90 A 240 V, TIPO ALARME SONORO

CatMat: 392324 - PORTAL DETECTOR METAL, POLÍMERO RÍGIDO, LAMINADO
DECORATIVO, MANUAL, DIGITAL MICROPROCESSADO, 90 A 240 V, SONORO

Pregão: 13/09/2016 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:12016 / UASG:160401

Lote/Item: /27

Ata: Link Ata

Adjudicação: 30/09/2016 10:15

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 4

Unidade: UNIDADE

U F : RS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

12.831.481/0001-66
* VENCEDOR *

UNO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP R$ 10.100,00

Marca: Magnetec 
Fabricante:  Magnetec 
Modelo :  MAG XXI 600 / 8P HD WP V- 1

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
PR Curitiba R CONEGO JANUARIO DA CUNHA BARBOSA, 126 (41) 3068-3673 editais@unoempresarial.com.b

05.530.834/0001-22 DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP R$ 12.842,97

Marca: atto 
Fabricante:  ATTO 
Modelo :  600 HD 15z - WP

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
ES Serra R GUIMARAES ROSA, 227 (27) 3241-1860 dunas_comrcial@yahoo.com.br

23.173.543/0001-06 JOHN FRIAS - EPP R$ 49.998,36

Marca: . 
Fabricante:  . 
Modelo :  .

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
R PAROBI, 88 (11) 02879-0500 JGFCOMERCIAL@HOTMAIL.COM

Preço (ComprasNet) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 11.668,00

Órgão: MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 
Instituto Nacional do Seguro Social 
Gerência Regional em Brasília

Objeto: Aquisição de Portais detectores de metais (incluindo instalação e treinamento),
para atender a Superintendência Regional Norte/ Centro-Oeste e as Unidades
vinculadas às Gerências Executivas Jurisdicionadas..

Descrição: PORTAL DETECTOR METAL - PORTAL DETECTOR METAL, MATERIAL
ESTRUTURA AÇO CARBONO, MATERIAL REVESTIMENTO PINTURA EM EPÓXI,
TIPO CONTROLE À DISTÂNCIA, TIPO BÁSICO, ALIMENTAÇÃO 110/220 V, TIPO
ALARME VISUAL E SONORO, ALTURA 2.000 MM, LARGURA 700 MM, COR
PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AJUSTE VOLUME/FREQÜÊNCIA E NO
BREAK

CatMat: 248429 - PORTAL DETECTOR METAL, AÇO CARBONO, PINTURA EM EPÓXI, À
DISTÂNCIA, BÁSICO, 110/220 V, VISUAL E SONORO, 2.000 MM, 700 MM,
PRETA, AJUSTE VOLUME/FREQÜÊNCIA E NO BREAK

Pregão: 26/09/2016 10:06

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:22016 / UASG:510678

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: UNIDADE

U F : DF

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL
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09.054.830/0001-76
* VENCEDOR *

SENSORIAL DETECTORES DE DE SEGURANCA LTDA - EPP R$ 3.900,00

Marca: MPCI 
Fabricante:  MPCI-METAL PROTECTOR LTDA 
Modelo :  CMD-MP

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
SC Paulo Lopes R ANA RAUPP DE SA, SN (48) 3253-0660 sensorial.metal@metalprotector.com.br

94.260.742/0001-08 MAGNETEC INDUSTRIA ELETROELETRONICA LTDA - EPP R$ 3.999,00

Marca: MAGNETEC 
Fabricante:  MAGNETEC NACIONAL 
Modelo :  MAG XXI 600 3P HD

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
RS Glorinha AV AVELINO MACIEL NETO, 3701 Antonio Edegar Muller (11) 3269-5162 magnetec@magnetec.com.br

00.358.835/0001-18 INSETEC DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA R$ 8.999,00

Marca: IECO - DIMA LTDA 
Fabricante:  IECO - DIMA LTDA 
Modelo :  PDM DT8N2 GT

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
SP São Paulo R SAPUCAIA, 738 Eduardo Alberto Lourenço (11) 2605-3515 licitação@insetecdobrasil.com.br

23.367.421/0001-50 C2H ENGENHARIA LTDA - ME R$ 14.337,00

Marca: PORTAL 
Fabricante:  PORTAL 
Modelo :  PORTAL

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
Q SCS QUADRA 2 BLOCO C LOTE 22, 22 (61) 08274-1186

06.083.148/0001-13 SEABOX TECH IMPORTADORA E SERVICOS EIRELI - ME R$ 14.338,00

Marca: RAPISCAN 
Fabricante:  RAPISCAN SYSTEMS 
Modelo :  METOR 6M

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
VLA DOUTOR ZOILO TOLOSA, 13 (13) 03025-8240 FISCAL@NGCONSULTORES.COM.BR

19.055.322/0001-66 UNIMAX TRADING LTDA - ME R$ 14.338,88

Marca: Unimax Trading 
Fabricante:  Fengjin Technology 
Modelo :  DP3

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
SP São Paulo R VAPABUCU, 57 (11) 05058-0128
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Aplicações 

     

 

 

 

 
SISTEMA EXCLUSIVO TIPO PLUG E USE 

Os equipamentos desses modelos são os únicos no mercado que não necessitam de mão de 
obra técnica especializada para instalação, são entregues montados,pré ajustados, bastando 
para funcionarem conectar em qualquer tomada elétrica de 90 a 250 VAC e fixar no solo caso 
necessário e esta pronto para o uso.Seus ajustes e sensibilidade, são interativos com o 
usuário, bastando teclar a senha que acompanha o manual técnico do equipamento. 

Aplicações 

PROTEÇÃO PATRIMONIAL EM SAÍDAS DE FÁBRICAS. 
Em aeroportos, Bingos, Boates, Penitenciárias, e onde houver necessidade de busca de peças 
metálicas ou armas. 

Características 

O DMP – 04 / MP é inócuo para pessoas portadoras de marca-passo, grávidas, etc., não interfere 
em equipamentos eletrônicos e nem sofre interferências dos mesmo que estejam instalados 
próximos.O DMP-04 / MP supera as especificações de qualificação das normas NILECJ 601, 
parágrafos 5, 8, 1 e 2 do departamento norte americano sobre detectores de metais modelo 
portal. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Detector de Metal Portal DMP-04/MP 
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Dados Técnicos 

• Dimensões: Vão livre de 2.000 x 700 mm 
• Construção: Aço carbono, aço inox ou madeira (MDF) 
• Indicador: Áudio-visual (ajustável volume e freqüência) e Bargraph com LEDs 
• Alimentação: Fonte chaveada de 90 a 250 VAC 
• Sintetizador de voz: (Opcional) 
• Controle remoto: (Opcional) 
• Contador de pessoas: Digital e com visão permanente (opcional) 
• Passa volumes: Para apoio de objetos pessoais (opcional) 
• Peso: 45 Kgrs 
• Garantia: 12 meses 

 

 

Princípios 
 
O Detector de Metais modelo portal DMP – 04/MP, é um aparelho totalmente microprocessado 
de grande utilidade no controle de fluxos de pessoas, evitando o uso de armas em locais 
impróprios e furtos de peças em saídas de indústrias. Não causa problemas a mulheres 
grávidas ou a usuários de marca passo (Laudo nº. 36678/1610 19). Usando a mais moderna 
tecnologia para detecção de metais ou armas, ele identifica através de “LEDS” monitores, a 
região no corpo da pessoa em que se encontra o objeto metálico, em pictograma (boneco) no 
painel e ao mesmo tempo em barra de LEDs nas laterais, direita e esquerda da estrutura do 
equipamento. 
 
Zonas frontais em ambos os lados 

• Totalmente microprocessado com tecnologia digital. 
• Quatro zonas de detecção, mostram a localização dos metais no corpo da pessoa 

em ambos os lados (direito e esquerdo). 
• Display de cristal líquido e painel de teclas em policarbono. 
• Sensibilidade ajustável em 100 níveis. 
• Duas senhas de acesso restrito a pessoas autorizadas. 
• Imunidade a equipamentos de comunicação de rf. 
• Sinal luminosos e sonoro com volume e inibição do mesmo se necessário. 
• Estrutura em aço carbono super robusta e acabamento em pintura eletrostática. 
• Opcionalmente em aço inox ou madeira. 
• Contador de passagem e de detecção. 
• Sintetizador de voz, no break, controle remoto e passa-volumes (opcionais). 
• Modelo wp (water proof) totalmente a prova d’agua. 
• Modelo (móvel) com sistema de rodízios para melhor deslocamento em eventos 

temporários. 
• Único equipamento nacional aprovado de acordo com a norma iac-107-1004-

res/2005 do dac (departamento de aviação civil). 
• Entrada USB/RS-232 para conexão á rede de informática e programação remota 

(opcional). 

 

 

NOTA:  
As informações contidas neste catálogo estão sujeitas a mudanças sem prévio aviso. 
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Aplicações 

     

 

 

 

 
Aplicações 

PROTEÇÃO PATRIMONIAL EM SAÍDAS DE FÁBRICAS. 
Em aeroportos, Bingos, Boates, Penitenciárias, e onde houver necessidade de busca de peças 
metálicas ou armas. 

Características 
 
O DMP - 08 / MZ é inócuo para pessoas portadoras de marca-passo, grávidas, etc., não interfere 
em equipamentos eletrônicos e nem sofre interferências dos mesmo que estejam instalados 
próximos. O DMP-08 / MZ supera as especificações de qualificação das normas NILECJ 601, 
parágrafos 5, 8, 1 e 2 do departamento norte americano sobre detectores de metais modelo 
portal. 
 
Dados Técnicos 

• Dimensões: Vão livre de 2.000 x 700 mm (interno) 
• Dimensões: Vão livre de 2.200 x 800 mm (externo) 
• Construção: Aço carbono, aço inox ou madeira (MDF) 
• Indicador: Áudio-visual (ajustável volume e freqüência) e Bargraph com LEDs 
• Alimentação: Fonte chaveada de 90 a 250 VAC 
• Sintetizador de voz: (opcional) 
• Controle remoto: (opcional) 
• Contador de pessoas: Digital e com visão permanente (opcional) 
• Passa volumes: Para apoio de objetos pessoais (opcional) 
• Relógio Digital: (opcional) 
• Peso: 45 Kgrs 
• Garantia: 12 meses 

 
 

Detector de Metal Portal DMP-08/MZ 
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Princípios 

O Detector de Metais modelo portal DMP-08/MZ, é um aparelho totalmente microprocessado de 
grande utilidade no controle de fluxos de pessoas, evitando o uso de armas em locais 
impróprios e furtos de peças em saídas de indústrias. Não causa problemas a mulheres 
grávidas ou a usuários de marca passo (Laudo nº. 36678/1610 19). Usando a mais moderna 
tecnologia para detecção de metais ou armas, ele identifica através de “LEDs” monitores, a 
região no corpo da pessoa em que se encontra o objeto metálico, em pictograma (boneco) no 
painel e ao mesmo tempo em barra de LEDs nas laterais, direita e esquerda da estrutura do 
equipamento. 

Zonas frontais em ambos os lados 

• Totalmente microprocessado com tecnologia digital. 
• Oito zonas de detecção, mostram a localização dos metais no corpo da pessoa em 

ambos os lados (direito e esquerdo). 
• Display de cristal líquido e painel de teclas em policarbono 
• Sensibilidade ajustável em 100 níveis, 12 programas pré-selecionados para 

diferentes tipos de metais. 
• Duas senhas de acesso restrito a pessoas autorizadas. 
• Imunidade a equipamentos de comunicação de rf. 
• Contador de passagem e de detecção com totalizar. 
• Sinal luminosos e sonoro com volume e inibição do mesmo se necessário.  
• Indicador de massa metálica do objeto em trânsito. 
• Estrutura em aço carbono super robusta e acabamento em pintura eletrostática. 
• Opcionalmente em aço inox ou madeira. 
• Sintetizador de voz, no break, controle remoto e passa-volumes (opcionais).  
• Entrada USB/RS-232 para conexão á rede de informática e programação remota 

(opcional). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA:  
As informações contidas neste catálogo estão sujeitas a mudanças sem prévio aviso. 
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De: Vendas1 <vendas1@detronix.com.br>
Para: "compras List Member" <compras@tre‐al.jus.br>
Data: 17/10/2016 10:05 AM
Assunto: [compras] RES: Cotação. Porta. Detector de metais. TRE‐AL

Prezado Agamenon, bom dia!

 

Conforme solicitado, segue em anexo a proposta comercial formalizada juntamente com o folder do
equipamento para a sua apreciação.

 

Aguardamos suas considerações.

 

Qualquer dúvida, estamos à disposição.

 

Atenciosamente,

 

Caroline de Almeida

Dpto. Comercial/Licitações

Detronix Detectores de Metais

Empresa Certi듟Āicada ISO 9001

(54) 3225 7500 | 3289 0603

www.detronix.com.br

 

De: Agamenon Gomes Miranda Júnior [mailto:agamenonmiranda@tre‐al.jus.br] 
Enviada em: segunda‐feira, 10 de outubro de 2016 14:32
Assunto: Cotação. Porta. Detector de metais. TRE‐AL

 

Prezados Fornecedores,

 

 

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (TREAL) necessita adquirir uma porta detectora de metais conforme Termo de
Referência em anexo.

 

Para tal solicitamos aos interessados que enviem sua cotação de preços para entrega e instalação no email
compras@treal.jus.br, ou o contato de seu representante local.

 

Solicitamos encarecidamente aos que não quiserem ou puderem atender ao demandado que respondam a este email
apenas para fins de controle interno.
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O endereço para instalação da referida porta é o Edifício Sede do TREAL, situado na Av. Aristeu de Andrade, nº 377,
Farol, MaceióAL, CEP 57051090.

 

Caso haja alguma dúvida técnica, poderá ser consultada a unidade requisitante pelo telefone (82) 21227762 ou 2122
7752 (Seção de Manutenção e Reparos  SMR) ou ainda para o mesmo email supra, a qual encaminharemos para a
referida unidade.

 

Desde já agradecemos vossos bons préstimos.

 

Att.

Agamenon Gomes Miranda Jr.

Seção de Compras ‐ TRE/AL

(82) 2122.7712

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

CNPJ nº: 06.015.041/0001‐38

Anexados:

Arquivo: 17.10_TRE
AL_HS11.pdf

Tamanho:
450k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

Arquivo: METTUSHS ‐ PT.PDF Tamanho:
1877k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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AO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – TRE/AL  
A/c Sr. Agamenon Gomes Miranda Jr. 
Telefone: (82) 2122.7712 
 
Ref:  proposta para fornecimento e instalação de  Portal  Detector de metais. 
Fornecedor: 
 
NOME DA PROPONENTE: Detronix Indústria Eletrônica Ltda 
CNPJ: 07.404.500/0001-38 
ENDEREÇO: Rua Emilio Fonini, 545, B. Cinquentenário,  
CEP: 95.012-617 em Caxias do Sul-RS 
TELEFONE/FAX: (54) 3225-7500 
E-MAIL: licita@detronix.com.br ou vendas1@detronix.com.br 
 

PORTICO DETECTOR DE METAIS ALTA SENSIBILIDADE COM 11 ZONAS 
 

1. Pórtico detector de metais cuja finalidade é proporcionar alta segurança na revista de pessoas. 
2. Possui altíssima sensibilidade, capaz de interceptar pequenos objetos metálicos, tais como: armas 

de fogo, armas brancas, lâminas, celulares, pequenas ferramentas, entre outros, mesmos que estejam 
ocultos em cavidades corpóreas. 

3. Possui alta capacidade de detecção dos seguintes objetos: 
a. Um simulacro de chave de algema de aço carbono de 40mm ref. Nij Stdandard 0601.02; 
b. Um simulacro de chave de fenda de aço carbono de 26mm ref Nij Stdandard 0601.02; 
c. Um cubo de alumínio com 12mm de aresta representa metal não magnético; 
d. Uma lamina de aço carbono (ponta de estilete) com medidas de comprimento maior 30mm, 

comprimento menor 15mm, largura 19mm e espessura 0,7mm; 
e. Detecta um cubo de alumínio e um simulacro de chave de fenda juntos; 
Obs. Os metais são detectados em todas as orientações e posições no pórtico. Ajustado na 
sensibilidade desejada não detecta com a passagem de pessoas sem portar objetos metálicos, tão 
pouco ocorrem falsos alarmes sem a passagem de pessoas. 

4. Estrutura robusta resistente a choque e pressões provocadas pelo trafego de pessoas, ser resistente a 
intempéries, possui excelente acabamento, livre de cantos ou pontas angulosas que possam causar 
danos em pessoas ou roupas. 

5. Possui bases plásticas de fixação imunes à penetração de umidade do piso, invólucro com 5,0 
cm da base. 

6. Possui abertura de passagem de 62cm x 200cm de altura. 
7. Possuem 11 (onze) zonas de detecção verticais, uma sobre a outra, com barra luminosa lateral 

para visualizar a altura do objeto detectado. 
8. Possui painel de programação com display cristal liquido e backlight, Bargraph ativo na tela para ver 

a intensidade do metal, indicador luminoso de detecção, indicador luminoso de detector ligado, 
indicador luminoso de detector ligado na rede elétrica e chave de comando liga desliga.  

a. O acesso às funções de programação é ser protegido por duas senhas de no mínimo seis 
caracteres, uma de nível usuário e outra de nível avançada. 

9. Possui alimentação de 100 a 240Vca (tolerância10%) 50/60Hz automática, com nobreak integrado 
com autonomia de 4 horas.  

10. Possui 20 canais de operação (frequência) que possibilitam a instalação de mais de um pórtico no 
mesmo ambiente cuja distancia entre eles de50cm. 

11. Possui ajuste de sensibilidade com 100 níveis e independentes por zona; 
12. Sistema auto ajustável ao iniciar não necessitando de ajustes periódicos como: níveis de transmissão, 

níveis de recepção e sensibilidade. 
13. Não ocorrem variações de funcionamento e ajustes com alteração de temperatura dentro dos limites de 

-10°C a + 50°C e com a alteração da umidade do ar de 0 a 95% sem condensação. 
14. Elevada imunidade a interferências externas conforme normas internacionais, incluso rádios de 

comunicação UHF e VHF; 
15. Possui sistema integrado para analise de ruídos elétrico e mecânicos do ambiente para auxiliar o 

técnico na solução de problemas de interferências externas; 
16. Possui capacidade de detecção em velocidade variada nos intervalos de 0,15 m/s até 2,5 m/s; 
17. Possui contador de passantes e de detecções: 
18. Manual de instruções em português. 
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19. Acompanha kit de corpo de provas para testes; 
20. Os pórticos serão entregues, instalados, calibrados para os corpos de provas definidos no item 3 e 

fornecido treinamento operacional a dois membros da unidade prisional. 
 

 
COMPROVAÇÃO DA DETECÇÃO OFERTADA SERÁ DA SEGUINTE FORMA: 
 
Figura 1, “Testador Padrão”: 
Testador Padrão usará vestimentas normais sem quaisquer objetos metálicos, sapatos esportes, assim 
como deverá retirar qualquer objeto pessoal de metal (óculos, relógio, anéis, colares, braceletes, 
chaves...) antes de iniciar os testes. 

 
Figura 2, Posição dos metais no testador padrão: 
As localizações são definidas conforme figura abaixo, ou seja, em A (altura do peito), B (altura da 
cintura) e C (próximo ao tornozelo, lado interno). 

 
 
 
Figura 3, Orientação dos metais para passagem no pórtico na execução dos testes de aceitação: 
 
Cada uma das orientações deve ser passadas 5 vezes ida e 5 vezes volta conforme abaixo, cada um 
dos metais descritos na especificação técnica. 
 
TESTE COM LAMINA DE ESTILETE 

 
LAMINA DE ESTILETE 30x19x15mm esp 
0,76mm

ORIENTAÇÃO POSIÇÃO APROVADO 

SIM NÃO 

1 A   

2 A   
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3 A   

4 A   

5 A   

6 A   

1 B   

2 B   

3 B   

4 B   

5 B   

6 B   

1 C   

2 C   

3 C   

4 C   

5 C   

6 C   

 
TESTE CMOM CUBO DE ALUMÍNIO 

 

 CUBO DE ALUMINIO 12x12mm 

ORIENTAÇÃO POSIÇÃO APROVADO 

SIM NÃO 

1 A   

2 B   

3 C   

 
TESTE COM SIMULACRO DE CHAVE DE ALGEMA 

 
SIMULACRO CHAVE DE ALGEMA. 

ORIENTAÇÃO POSIÇÃO APROVADO 

SIM NÃO 

1 A   

2 A   

3 A   

4 A   

5 A   

6 A   

1 B   

2 B   

3 B   

4 B   

5 B   

6 B   

1 C   

2 C   

3 C   

4 C   

5 C   

6 C   

 
TESTE COM SIMULACRO DE CHAVE DE FENDA 

 

ORIENTAÇÃO POSIÇÃO APROVADO 

SIM NÃO 

1 A   

2 A   

3 A   

1 B   

2 B   

3 B   

1 C   
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SIMULACRO CHAVE DE FENDA 26mm x 6,35mm 2 C   

3 C   

 
TESTE DE NÃO INTERFERENCIA DO CORPO HUMANO 
 
O pórtico uma vez ajustado para os corpos de provas definidos na especificação e o teste será feito 
sem qualquer ajuste; 
O Testador Padrão passará totalmente livre de metais e não poderá alarmar o detector de metais, em 
10(dez) passagens será admitido 1 (um) alarme; 
 
TESTE DE ESTABILIDADE 
O pórtico estará com seu sistema de inibição de detecção desativado; 
Passar um dos corpos de prova pelo portal com uma haste não metálica com um dos corpos de prova 
na ponta sem obstruir os sensores de contagem e deverá detectar; 
O pórtico permanecerá ligado e sem a passagem de pessoas por ele, sem o movimento de metais 
próximos e sem o acionamento de equipamentos elétricos próximos, durante 30 minutos não deverá 
ocorrer nenhum alarme falso; 
 
Esses testes garantem que o detector é estável, não sofre interferências do corpo humano e tem a real 
capacidade de detecção de objetos que possam comprometer a segurança do local.  
 

Proposta Comercial 
 

Objeto 1 Marca/Modelo Quantidade Valor Unitário Valor Total 

Pórtico Detector 
de Metais 

Detronix- MettusHS 11 
zonas. 

1 
R$ 7.980,00 (sete 
mil, novecentos e 

oitenta reais) 

R$ 7.980,00 (sete 
mil, novecentos e 

oitenta reais) 

 

Todos os tributos taxas e demais despesas referente à emissão de nota fiscal. Ficam a cargo do cliente as 
adequações locais. 

Frete e instalação inclusos no valor do equipamento. 
Entrega em até 30 dias da confirmação do pedido. 
Validade da proposta: 60 dias. 
Pagamento: Empenho 
Garantia de 12 meses. 

 
Caxias do Sul, 17 de Outubro de 2016. 

 
 
 
 
_______________________ 

Caroline de Almeida 

 

Ass. Comercial/Licitações  

Detronix Indústria Eletrônica Ltda 

(54) 3225-7500 

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 
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MettusHS multi-zonas, equipamento de 

altíssima sensibilidade desenvolvido para satisfazer 

necessidades de segurança e inspeções mais 

severas. A sua uti l ização é indicada para 

penitenciárias, almoxarifados, indústrias ou outras 

aplicações em que seja exigida a interceptação de 

massas metálicas de pequenas dimensões, ainda 

que escondidas em bolsos, calçados, luvas, axilas ou 

cavidades corpóreas.

Este aparelho incorpora tecnologia multi-zonas, 

onde a visualização das zonas ocorre através de 

barra luminosa lateral. A divisão por zona de 

detecção permite identificar com facilidade a 

posição em que o objeto está localizado, agilizando 

a revista e reduzindo o tempo de inspeção.

www.detron ix .com.br

PORTAL DE ALTA SENSIBILIDADE

 E SISTEMA DE 3, 6 OU 11 ZONAS

Rua Emílio Fonini, 545 - Cinquentenário
Caxias do Sul - RS - CEP 95012-617

54 3289.0600
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- Bases plásticas de fixação no piso imunes à penetração de água.

- Tecnologia digital com eletrônica microprocessada e memória não volátil.

- Sistema multi-zonas com 3, 6 ou 11 zonas distintas.

- Barra luminosa lateral para indicar a localização dos objetos metálicos detectados.  

- Aviso de detecção luminoso e sonoro com ajustes de volume, tom e duração.

- Comando de programação protegido por 2 senhas de 6 dígitos.

- Possibilidade de comunicação com PC para programação remota.

- Três idiomas de programação: Português, inglês e espanhol.

- Sensibilidade com 100 níveis de programação independente por zona.

- Possui 20 canais de operação, possibilitando a instalação de mais de um aparelho 

no mesmo ambiente.

- Sistema de auto-ajuste por amostragem do objeto.

- Sistema de monitoramento de falha e sistema anti-sabotagem.

- Contador de detecções.

- Alta imunidade a interferências eletromagnéticas externas.

- Alimentação elétrica de 100 à 240Vca - 50/60Hz; 40VA.

- Temperatura de operação de -10°C a +60°C.

- Umidade de 0 a 95% sem condensação.

- Saída auxiliar com contatos NA/NF.

- Painel de controle integrado com:

      - Display de cristal líquido com backlight (2 linhas e 16 colunas).

      - Buzzer emissor de aviso sonoro de detecção.

      - Led indicador de ligado.

      - Led indicador de detecção

      - Led indicador de alimentação elétrica.

      - Indicador de massa metálica ativo no display (LCD).

Opcionais

- Revestimento para uso em ambientes externos, com grau de proteção IP64. 

- Duas barras luminosas indicadoras de zonas de detecção.

- Programação local ou remota com possibilidade de conexão à rede.

- Software MettusNET para  monitoramento e programação remota.

- Contador de passagens por sensores óticos com cálculo estatístico.

- Sorteador aleatório.

- No-break.

- Controle remoto de programação.

- Rodízios para fácil deslocamento.

Especificações Técnicas

REVESTIMENTO PARA
AMBIENTES EXTERNOS

SISTEMA MULTI-ZONAS
COM 3, 6 OU 11 ZONAS

CONTROLE REMOTO
DE PROGRAMAÇÃO
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De: Márcio Emídio Gonçalves ‐ Magntec Detectores de Metais <vendas1@magnetec.com.br>
Para: "compras List Member" <compras@tre‐al.jus.br>
Data: 13/10/2016 09:19 AM
Assunto: [compras] Fwd: Cotação. Porta. Detector de metais. TRE‐AL

Bom dia Sr. Agamenon, 

Anexo orçamento e folder.

Fico à disposição.

Att.

Em 10/10/2016 17:24, Vendas escreveu:

‐‐‐‐‐‐‐‐ Mensagem encaminhada ‐‐‐‐‐‐‐‐
Assunto:Cotação. Porta. Detector de metais. TRE‐AL

Data:Mon, 10 Oct 2016 14:31:35 ‐0300
De:Agamenon Gomes Miranda Júnior <agamenonmiranda@tre‐al.jus.br>

Responder a:compras@tre‐al.jus.br

Prezados Fornecedores,
 
 
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (TREAL) necessita adquirir uma porta detectora de metais
conforme Termo de Referência em anexo.
 
Para tal solicitamos aos interessados que enviem sua cotação de preços para entrega e instalação no email
compras@treal.jus.br, ou o contato de seu representante local.
 
Solicitamos encarecidamente aos que não quiserem ou puderem atender ao demandado que respondam a
este email apenas para fins de controle interno.
 
O endereço para instalação da referida porta é o Edifício Sede do TREAL, situado na Av. Aristeu de
Andrade, nº 377, Farol, MaceióAL, CEP 57051090.
 
Caso haja alguma dúvida técnica, poderá ser consultada a unidade requisitante pelo telefone (82) 2122
7762 ou 21227752 (Seção de Manutenção e Reparos  SMR) ou ainda para o mesmo email supra, a qual
encaminharemos para a referida unidade.
 
Desde já agradecemos vossos bons préstimos.
 
Att.
Agamenon Gomes Miranda Jr.
Seção de Compras  TRE/AL
(82) 2122.7712
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
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CNPJ nº: 06.015.041/000138

Este email foi escaneado pelo Avast an㾀�vírus. 
www.avast.com

Este email foi escaneado pelo Avast an㾀�vírus. 
www.avast.com

Anexados:

Arquivo: scan0296.pdf Tamanho:
413k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

Arquivo: LAMINA‐MAGXXI‐600‐
(HDST)(1).pdf

Tamanho:
359k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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 Detector de Metais modelo portal que indica a 
localização do metal no corpo do revistado. A visualização 
da detecção é através de uma barra luminosa que fica 
localizada na lateral do equipamento paralela ao corpo do 
revistado. Exemplo: um metal localizado no pé do 
revistado, a barra luminosa acender na parte de baixo e 
ativa um sinal sonoro. O número de zonas corresponde 
ao numero de sensores e a divisão da barra luminosa, 
portanto o número de zonas aumenta a precisão na 
localização. Esta linha de produto é fabricada de 4, 7, 8 ou 
15 zonas. Elas oferecem melhor localização do objeto à 
ser detectado. Possui alta sensibilidade para pequenos 
objetos tipo ferramentas, lâminas, moedas. Detecta 
metais ferrosos e não ferrosos. Equipamento com grande 
utilização , aeroportos, embaixadas e indústrias. Para 
ambientes sujeito a intempéries, tais como: chuva, 
maresias. Fabricamos na versão WP a prova d’água. 
IP65. Garantia de um ano contra defeitos de fabricação e 
suporte técnico permanente.

1 - Alta sensibilidade para pequenos objetos tipo pen-
drive , eletrônicos, projétil, ferramentas, moedas, jóias, 
armas e facas.

2- Média sensibilidade, alta discriminação entre armas e 
objetos pessoais tipo relógio, moedas ,óculos.

Oferece maior conforto na revista evitando alarmes 
desnecessários.

Laudo CIENTEC Não oferece risco a portadores marca- 
passo.
Laudo CIENTEC Performance Detector de Metais MAG 
XXI 600.
Laudo CIENTEC Performance em variação climática.

Sensibilidade 
Alta sensibilidade e um
bom fluxo de passagem
fazem este equipamento
um excelente aliado da 
segurança preventiva

Estrutura robusta
Acabamentos em Nylon e Abs
de alto impacto, dão resistência
e durabilidade ao portal

+55 (51) 3487.2727

www.magnetec.com.br - vendas@magnetec.com.br
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Linha de 

ma estrutura robusta com 

Uamplo painel de controle e 
acabamentos em "ABS" e 

"Nylon" de alto impacto, compõem os 
equipamentos da linha MAG XXI 600 
HD. A disponibilidade dos itens do 
painel variam de acordo com o 
modelo.

 painel de controle da linha 

OMAG XXI 600 HD possui 
quatro teclas e display de 

cristal líquido retro-iluminado do tipo 
"Big Numbers" . O teclado permite 
a c e s s o  t o t a l  à s  f u n ç õ e s  d o 
equipamento de acordo com a versão 
do software.

 linha MAG XXI 600 HD possui 

Aquatro (4) processadores de 
alta performance permitindo 

q u e  o  d e t e c t o r  m a n t e n h a  o 
desempenho e execute múltiplas 
tarefas ao mesmo tempo, por 
exemplo que o equipamento continue 
verificando metais enquanto é 
ajustado.

s bases de sustentação são 

Aconfeccionadas em Nylon de 
alta resistência na forma de 

"sapatas" impermeáveis e com a 
furação adequada para o kit de 
fixação do equipamento.

Estrutura
Chapa melamínico  L-119 - Aço – 
Alumínio - PVC.
Pintura eletrostática.
Base de fixação IP 65 polímero nylon
Proteção do painel e teclado em poli-
carbonato.
Alimentação
90v a 240v VCA Nominal Fonte 
Chaveada.
Consumo 30W.
Cabo de força tomada padrão NBR 
14136.
Eletrônica
Placas PCI fibra vidro.
Componentes SMD.
Gabinete modular.
Operação
0º C a + 45º C. Umidade relativa 0% a 
95%.
Sistema
Digital micro processado.
Sistema Four Connect. Possibilita a 
execução várias tarefas ao mesmo 
tempo.    Ex: Ajustar sensibilidade e 
continuar detectando.
Interface Comunicação PC.
Frequência operação múltipla 1Khz a 
10Kh
Número de zonas
 Multizonas 
Configurações do Sistema
Sensibilidade 250 níveis por áreas.
Auto-programação de sensibilidade.
Programa nível segurança 1 – 2 – 3.
Seleção de metais, ferrosos e não 
ferrosos.
Senha de acesso alfanumérica 
sendo 4 operador 1 técnico. 
Relógio data e hora.
Habilita relé.
Con tado res  en t rada  sa ída  e 
detecções com estatística e relatório.
Alarme sonoro: Volume, tom, tempo.
Canais de frequências: 20 técnico, 50 
fábrica.
Memória de programas. Vinte com 
ajuste sensibilidade e tipo de metais.  
Idiomas: português, inglês, espanhol.
F i l t ros  d ig i ta is :  Ve loc idade e 
frequência.

A

C B

VISTA FRONTAL *Tabela de dimensões (mm).

950

700

2100

2280

465

E

A

B

C

D

760

2200

2380

470

1010

D

E
VISTA SUPERIOR

(*) O nível de sensibilidade varia de acordo com 
     as dimensões da passagem do portal. 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

INFORMAÇÃO Nº 2638 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SC

Informação nº 151/2016

Procedimento nº 6004-90.2016.6.02.8000

 

Em 140 de dezembro de 2016.

 

À COMAP

 

Assunto: Dispositivo de segurança. Portal detector de metais. Edifício-Sede.

 

 

Senhor Coordenador,

 

 

1. Tratam-se os presentes autos de aquisição e instalação de detector de metais para a
porta de acesso ao prédio da Sede deste Tribunal, conforme Termo de Referência
(0158805).

 

2. Veio o procedimento para esta Seção de Compras para realização de pesquisa de
preço.

 

3. Foi consultado o Banco de Preços, além de fornecedores no mercado nacional,
através de e-mail.

 

4. Ao consultar o Banco de Preço foram verificados produtos que careceriam de uma
análise por parte da unidade requisitante, pois em todas as cotações encontravam
preços acima do pesquisado junto aos fornecedores, alguns, inclusive, participantes
dos certames anexos à pesquisa (0177812), tendo preço médio de R$ R$ 12.920,32
(doze mil, novecentos e vinte reais e trinta e dois centavos).
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5. Em relação às empresas pesquisadas, apenas quatro retornaram o contato, sendo
que duas informaram não atender ao solicitado (0177811), e as outras duas
apresentaram propostas com os seguintes orçamentos a saber, Magnetec R$
7.940,50 (sete mil, novecentos e quarenta reais e cinquenta centavos) e Detronix R$
7.980,00 (sete mil, novecentos e oitenta reais). Assim, caso haja opção pela compra
direta, face à diferença irrisória de preços retro, sugere-se que a unidade requisitante
analise os folders dos modelos, anexos à proposta apresentada (0177817 e 0177818),
a fim de avaliar a melhor opção técnica.

 

6. Portanto, sugere-se, observadas a contratação de mesma natureza, s.m.j., a
realização de licitação, na modalidade Pregão Eletrônico para a aquisição pretendida,
com fundamento na Lei n.º 10.520/2002, e Decretos n.ºs 3.555/2000 , 5.450/2005 e
7.892/2013, com participação exclusiva de microempresas e empresa de pequeno
porte, em face das alterações da LC nº 123/2006 e orientações da SLTI sobre a
aplicação da mesma.

 

7. À deliberação.

 

Respeitosamente,

 

 

Agamenon Gomes Miranda Jr.

Seção de Compras

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Técnico Judiciário, em 14/12/2016, 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
0177820 e o código CRC A70D5FBD.

0006004-90.2016.6.02.8000 0177820v4
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL 

DESPACHO

À SAD, para ciência da informação 2638.

Documento assinado eletronicamente por ALANN VICTOR CAVALCANTE DO
ESPÍRITO SANTO, Coordenador, em 15/12/2016, às 08:56, 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
0195208 e o código CRC A3D1473E.

0006004-90.2016.6.02.8000 0195208v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL 

DESPACHO

À Seção de Manutenção e Reparos
 
Senhor Chefe,
 
Não obstante o estado atual da instrução do

presente feito, solicito que essa Unidade, servindo-se dos
elementos presentes nas propostas apresentadas na fase de
cotação, revise o Termo de Referência, ajustando-o ao que
prevê o art. 3º, I, da Lei n.º 10.520/2002.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 19/01/2017, às 01:49, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0203237 e o código CRC C205981F.

0006004-90.2016.6.02.8000 0203237v1
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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 março de 2017.
Ao corpo técnico da SMR.
 
Prezado engenheiro Marcos Teixeira,
Solicito a Vossa Senhoria que, em conjunto com o

engenheiro Audeir Peixoto e a arquiteta Luciana Wanderley,
dê cumprimento imediato ao determinado pelo Ilmo.
Secretário de Administração no Despacho GABSA 0203237,
valendo-se, se necessário, do auxílio dos estagiários de
engenharia e arquitetura deste Tribunal.

Atenciosamente, 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ FRAZÃO DE OMENA, Chefe de
Seção, em 16/03/2017, às 14:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0222249 e o código CRC A976148F.

0006004-90.2016.6.02.8000 0222249v1
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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 junho de 2019.

À COSEG/SMR,

Sr. Coordenador, Sr. Chefe,

Trata-se de processo inaugurado com a juntada de Termo de Referência objetivando a
aquisição de pórtico detector de metais para o prédio Sede do Tribunal Regional
Eleitoral do Estado de Alagoas.

Oportunamente, reabro o feito nesta Secretaria tendo em vista que a adoção
de procedimentos necessários ao incremento da segurança de magistrados,
servidores e usuários desta Justiça Especializada mostra-se como prioridade da atual
gestão deste Regional.

Nesse sentido, encaminho os autos à SMR para que sejam adotadas as providências
necessárias ao seu prosseguimento, inclusive revisando e atualizando o TR em
questão, em razão do lapso temporal decorrido desde a sua colação, na linha do
disposto no Despacho GSAD 0203237.

Por fim, destaco que deve ser dispensada a devida urgência ao presente feito, uma vez
que é de interesse da gestão que o referido equipamento esteja licitado e instalado no
prazo de 60 (sessenta) dias.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 13/06/2019, às 20:12, 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
0556076 e o código CRC 08A97D13.

0006004-90.2016.6.02.8000 0556076v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 09 de julho de 2019.
Ao Senhor Coordenador de Serviços Gerais e ao

Senhor Chefe da Seção de Manutenção e Reparos para
concluir com a necessária urgência as ações solicitadas
nestes autos, posto que inegrantes das metas prioritárias da
gestão.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 09/07/2019, às 17:03, 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
0564570 e o código CRC 0F011BD6.
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DESPACHO

Maceió, 24 de julho de 2019.
À COSEG e SMR,
 
Ao Senhor Coordenador de Serviços Gerais e

ao Senhor Chefe de Manutenção e Reparos,
 
Reitero a necessidade de registro nos autos, com a

necessária urgência, das providências adotadas para a
conclusão das ações solicitadas no Despacho 0556076, por se
tratar de Projeto Prioritário.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 25/07/2019, às 13:55, 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
0571454 e o código CRC B91377F1.
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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 junho de 2020.
Reporto-me aos Despachos 0564570 e 0571454,

para solicitar pronunciamento conclusivo da SMR/COSEG
sobre a proposição veiculada nestes autos.

Peço que os autos sejam devolvidos até a próxima
sexta-feira, dia 26.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/06/2020, às 13:43, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0722725 e o código CRC B09CB210.
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DESPACHO

Maceió, 16 de julho de 2020.
À COSEG.
 
Senhor Coordenador,
 
Não obstante ao Despacho GSAD 0722725, que

estabelece a necessária revisão do termo de referência para
aquisição de pórtico, esta setorial entende que os referidos
equipamentos devem ser caracterizados, por profissional da
área de segurança do TRE-AL, pois este servidor terá
competência técnica, para identificar o melhor tipo de
equipamento, em consonância com as necessidades deste
Egrégio Tribunal, bem como enquadrá-los na legislação de
segurança da Justiça Eleitoral e do próprio TRE-AL, quanto a
área de segurança institucional.

A Seção de Manutenção e Reparos não dispõe de
profissional apto a caracterizar tais equipamentos, tão pouco
para elaborar termo de referência para aquisição destes.

Sendo estas as informações a serem prestadas,
encaminho os autos para análise e deliberação de Vossa
Senhoria.

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 16/07/2020, às 22:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
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0732576 e o código CRC 8A719CE2.
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DESPACHO

Maceió, 14 de novembro de 2020.
Acolho o entendimento da SMR retratado no

Despacho SMR 0732576.
Peço venia ao Secretário de Administração para

promover atos necessários à indicação de equipe de
planejamento da contratação e nela constar a participação de
agente de segurança.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ BONAPARTE SANTOS,
Coordenador, em 14/11/2020, 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
0810258 e o código CRC EFAC9043.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de novembro de 2020.
À Diretoria-Geral.
 
Senhor Diretor Geral,
 
Evoluo os presentes autos à apreciação de Vossa

Senhoria, para sugerir, com a devida vênia, a designação de
uma comissão de planejamento de aquisição de pórtico
detector de metais para o prédio da Sede do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas e Fórum Eleitoral de Maceió, conforme
sugestão formulada pela Coordenadoria de Serviços Gerais
inserta no Despacho COSEG (doc. 0810258).

Neste sentido, indico o servidor Audeir Medeiros
de Aguiar Peixoto, lotado na Seção de Manutenção e Reparos,
como integrante técnico engenheiro, e o servidor Antonio
Rita dos Santos Neto, lotado na Coordenadoria de Material e
Patrimônio, como representante da área de segurança. Além
destes, sugiro o encaminhamento destes autos à STI, para a
indicação de um integrante da área de Tecnologia da
Informação, sem prejuízo de outros especializados em áreas
diversas que possam contribuir com as discussões.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 18/11/2020, às 19:10, 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
0811812 e o código CRC DBB04D50.
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DESPACHO

Maceió, 22 de novembro de 2020.
Trata-se de proposição formulada pelo

Sr. Coordenador de Serviços Gerais por conduto do Despacho
COSEG (doc. 0810258), de designação de comissão de
planejamento de aquisição de pórtico detector de metais para
o prédio da Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e
Fórum Eleitoral de Maceió.

A Secretaria de Administração (0811812) indicou o
servidor Audeir Medeiros de Aguiar Peixoto, lotado na Seção
de Manutenção e Reparos, como integrante técnico
engenheiro e o servidor Antonio Rita dos Santos Neto, lotado
na Coordenadoria de Material e Patrimônio, como
representante da área de segurança.

Na mesma manifestação, é solicitada a "indicação
de um integrante da área de Tecnologia da Informação, sem
prejuízo de outros especializados em áreas diversas que
possam contribuir com as discussões.".

Do exposto, faço retornar os presentes autos à
Secretaria de Administração, com o registro de que esta
Diretoria-Geral não acolhe a sugestão de indicação de
membro pertencente à STI, por entender que o detetctor de
metais não envolve matéria de tecnologia da informação em
sentido estrito. Outrossim, que seja esclarecido,
pontualmente, que outras áreas podem indicar integrantes de
modo a contribuir com as discussões em referência, no que se
obtempera que a SGP o faça, quando deixo autorizado ao
Secretário da SAD, caso entenda prudente, encaminhar o feito
àquela Secretaria. 
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Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
22/11/2020, às 18:46, 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
0813835 e o código CRC C971D5F1.

0006004-90.2016.6.02.8000 0813835v1
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DESPACHO

Maceió, 22 de novembro de 2020.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Em atenção ao Despacho GDG 0813835, permita-

me esclarecer, antes de tudo, que esta Unidade apenas
sugeriu a indicação de integrante de uma equipe de
planejamento. Nesse propósito, a menção à área de TI visava
a ampliar o debate sobre o tipo de solução a ser
implementada, inclusive possíveis iimplicações com os
sistemas informatizados em uso no Órgão.

Superada essa questão, deve-se ter em conta a
instalação de portal é demanda instituicional e não de uma
Unidade específica.

A indiciação do técnico em especialidade em
segurança judiciária não supre, em nosso modo de entender,
as questões suscitadas pela SMR, no Despacho 0732576,
Unidade que, ressalvado entendimento superior, mais se
ajusta à demanda, que é, acima de tudo, de natureza
complexa.

Não há em nosso Tribunal uma unidade
especializada em segurança institucional. Temos servidores
do quadro com especialidade funcional em seguança
judiciária, mas não há uma definição de papéis específicos,
em termos organizacionais (vinculação a uma unidade de
segurança especializada), para esses profissionais.

Para efeito de ilustração, transcrevo abaixo as
especificações do Termo de Referência que instruiu o Pregão
Eletrônico 70/2019 do Supremo Tribunal Federal (vide doc.
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0813950):
2.3. ITEM 3 - Pórticos detectores de metais:
2.3.1 - DAS ESPECIFICAÇÕES GERAIS:
2.3.1.1. Estrutura robusta e resistente a
impactos mecânicos como colisão, choque e
pressões provocadas pelo tráfego de pessoas,
e possuir dispositivo para fixação no piso
imune à penetração de água;
2.3.1.2. Painéis laváveis e indeformáveis
dotados de bordas a prova de impactos
proporcionando uma eficiente proteção
mecânica e de umidade;
2.3.1.3. Revestimento de materiais sintéticos
de forma que, sujeitos a condições ambientais
normais, não requeiram qualquer tipo de
manutenção para eliminar corrosões ou
repinturas, e evitem a deterioração da
superfície ao longo da vida útil;
2.3.1.4. Peças sem cantos ou pontas
angulosas, pontiagudas ou afiadas, que possam
causar danos em pessoas ou roupas;
2.3.1.5. Todos os componentes do
equipamento padronizados e intercambiáveis;
2.3.1.6. Altura interna: de 2,00 m a 2,20 m;
2.3.1.7. Largura interna entre os painéis: de
0,60 m a 0,85 m;
2.3.1.8. Profundidade: de 0,50 m a 0,80 m;
2.3.1.9. Não ter qualquer rampa de passagem
para pessoas através do portal, ou estrutura
similar com essa finalidade.
2.3.2. DAS ESPECIFICAÇÕES FUNCIONAIS -
MÍNIMAS:
2.3.2.1. Ajuste automático para variações de
tensão de 100 a 240 VAC e 60 Hz, na linha de
entrada, sem qualquer intervenção do
operador e sem causar degradação no
desempenho do detector, podendo ser aceito
sistema manual de seleção de tensão 127/220
VAC 60 Hz, desde que o acesso seja exclusivo
para profissionais de manutenção;
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2.3.2.2. Proteção contra surtos de tensão na
linha de alimentação;
2.3.2.3. Sistema UPS com autonomia mínima
de 10 (dez)minutos;
2.3.2.4. Dispositivo liga e desliga e com fusível
de proteção;
2.3.2.5. Display de LCD (Display de Cristal
Líquido) vertical de zonas de detecção ou
coluna de “leds”, disposto na coluna, para
indicar o local do(s) objeto(s) metálico(s)
detectado(s), conduzido(s) através do portal,
iluminando simultaneamente as zonas que
detectaram esses objetos;
2.3.2.6. Indicador de quantidade de massa
metálica de objetos;
2.3.2.7. Unidade de controle com LCD, provido
de caracteres alfanuméricos, para atender às
necessidades de operação, manutenção e
demais ajustes de programa;
2.3.2.8. Funções de ajuste e de funcionamento
controladas por microprocessadores;
2.3.2.9. Sistema de autodiagnose para
monitorar continuamente a sua operação de
forma que, ocorrendo defeito ou falha, seja
identificada a possível causa por meio de
código específico no painel de alarme;
2.3.2.10. Quando configurado na sensibilidade
desejada, independentemente do nível, não
altere o ajuste programado ou necessite de
recalibração. Essa situação deve ser obedecida
mesmo que o equipamento sofra interferência
proveniente de uma fonte externa transitando
na proximidade do pórtico, que dispare seu
alarme (cadeiras de rodas, carrinhos de
limpeza, etc.);
2.3.2.11. Multizonas detectoras, constituídas
por, no mínimo, 28 (vinte e oito) zonas de
detecção independentes, distribuídas
verticalmente, de modo a assegurar que os
objetos sejam detectados separadamente pelas
respectivas zonas;
2.3.2.12. Capacidade de detecção consistente
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2.3.2.12. Capacidade de detecção consistente
e uniforme em toda a área interna (vão livre)
do pórtico, proporcionando a cobertura
completa de inspeção do extremo superior ao
extremo inferior da pessoa inspecionada,
independentemente da posição ou orientação
do objeto transitando por ele;
2.3.2.13. Pelo menos 6 (seis) programas de
detecção, pré-selecionados, para diferentes
tipos e tamanhos de objetos metálicos em
função da aplicação;
2.3.2.14. Possuir ajuste de sensibilidade no
mínimo em 150 níveis diferentes para cada
programa, permitindo configuração de cada
zona de acordo com o potencial risco
associado a mesma e evitando falsos alarmes;
2.3.2.15. Capacidade de detecção de alta
sensibilidade de objetos metálicos ferrosos e
não ferrosos, inclusive de pequenas
dimensões, como lâminas metálicas diversas,
projéteis de arma de fogo, entre outros, de
forma consistente e uniforme em toda a sua
área interna; 2.3.2.16. Estabilidade da
capacidade de detecção, ou seja, não deve
mudar com o tempo e, tampouco, necessitar
de recalibração do equipamento;
2.3.2.17. Capacidade para detecção de objeto
a uma velocidade variando de 0,15 a 2,5m/s;
2.3.2.18. Possuir dois níveis de senha
programáveis, um para permitir que somente
pessoas autorizadas acessem todos os ajustes
e parâmetros e outro para permitir que
operadores autorizados visualizem os ajustes
programados e as informações estatísticas;
2.3.2.19. Possuir indicador de alarme visual
luminoso com acendimento proporcional à
quantidade de massa metálica do objeto
(bargraph). O indicador deverá possuir no
mínimo, 08 (oito) níveis de indicação de
detecção.
2.3.3. DAS ESPECIFICAÇÕES
OPERACIONAIS - MÍNIMAS:
2.3.3.1. Capacidade de operar com variações
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de temperatura ambiente entre –10º e +50ºC
e umidade relativa entre 0 e 95%, não
condensada;
2.3.3.2. Condições de inspecionar, pelo menos,
30 (trinta) pessoas por minuto;
2.3.3.3. Sistemas de apoio vital (portadores de
marca-passo, implante coclear, etc.). Para
atender a estas exigências, a CONTRATADA
deverá apresentar documento do fabricante
em papel timbrado atestando a conformidade
do equipamento;
2.3.3.4. Contador de passantes e detecções;
2.3.3.5. Controle remoto, com capacidade
para: a) acessar todos os ajustes; b) operar um
ou vários pórticos com a mesma senha ou
senhas diferentes;
2.3.3.6. Capacidade de operar sem interferir
em aparelhos ou equipamentos
eletroeletrônicos, nem sofrer interferência de
qualquer natureza de equipamentos ou
estruturas metálicas situadas nas
proximidades;
2.3.3.7. Capacidade de operar próximo a um
equipamento de raios x sem apresentar
mudanças na homogeneidade de detecção ou
falsos alarmes causados por interferências
eletromagnéticas;
2.3.3.8. Proteção contra ruídos e
interferências de origem eletromagnética
(rádio VHF, UHF, telefone sem fio, telefone
celular, etc.), principalmente de fontes
externas de radiofrequência ou estrutura
metálica do local de instalação, não devendo,
portanto, disparar o alarme do pórtico;
2.3.3.9. Indicador sonoro, com alarme de alta
intensidade com volume ajustável e tom
programável; 2.3.3.10. Alarme visual indicador
de anormalidade na cor vermelha e indicador
de “pronto para operar” na cor verde.
2.3.4. DOS ACESSÓRIOS INTEGRANTES -
MÍNIMOS: 2.3.4.1. Dois conjuntos completos
de placas e/ou módulos eletrônicos idênticos
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aos que acompanham o equipamento, a título
de utilização como peças sobressalentes.
2.3.5. Atender a norma NIJ-0601.02, do
Instituto de Justiça dos Estados Unidos.

 
Nesse cenário, deve-se ponderar se, de fato,

técnicos judiciários com enquadramento em segurança
judiciária podem demandar e assinar proposição dessa
natureza sem o apoio de áreas especializadas do Tribunal,
como a própria engenharia e a STI.  

Aliás, dada a complexidade da matéria, a equipe de
planejamento deveria se incumbir da proposta de contratação
de empresa especializada para elaborar o projeto adequado às
nossas instalações. É como penso.

Nesse sentido e para dar efetividade à proposição,
peço vênia para propor que seja instituída equipe
institucional para elaboração do termo de referência
necessário à contratação de empresa especializada para
projetar a compra. Dessa forma, s.m.j., a equipe poderia se
limitar aos servidores que integram a SMR - Audeir Meideiros
de Aguiar Peixoto e Erivaldo José de Souza, e ao agente de
segurança já indicado, Antonio Rita dos Santos Neto.

Se preciso, a equipe poderá requisitar apoio da STI,
no sentido de esclarecer situações que demandem a
intervenção daquela unidade especializada.

Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/11/2020, às 20:54, 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
0813949 e o código CRC ADF10E24.

0006004-90.2016.6.02.8000 0813949v1
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Data: 07/10/2019 às 14:00h (horário de Brasília) no sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br. 

Exclusiva ME/EPP?  
 

☒ Sim  ☐ Não SOMENTE ITEM 4 

Reserva de quota ME/EPP?  
 

☐ Sim  ☒ Não 

Decreto 7.174/2010?  
 

☒ Sim  ☐ Não 

Vistoria?  
 

☐ Obrigatória ☒ Facultativa 

☐ Não se aplica 
 

Amostra/Demonstração?  
 

☐ Sim  ☒ Não 
 

Margem de preferência?  
 

☐ Sim  ☒ Não 

As sessões públicas dos Pregões do STF podem ser acompanhadas no endereço 
www.comprasgovernamentais.gov.br, selecionando as opções Consultas > Pregões > Em andamento > 
Cód. UASG “040001”. O edital, anexos e outras informações estão disponíveis para download no 
Compras Governamentais e também no endereço www.stf.gov.br, ACESSO À INFORMAÇÃO/Licitações 
e Contratos/Editais de Licitação Disponíveis. 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL – Secretaria de Administração e Finanças 

Supremo Tribunal Federal, Edifício Anexo I, 2º andar, Sala B-202. 

Praça dos Três Poderes, Brasília - DF, CEP 70.175-900. 

Telefone: (61) 3217-3184 e-mail: cpl@stf.jus.br 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N. 70/2019 

Objeto 

Aquisição e instalação de equipamentos de segurança, incluindo 

demais acessórios, para controle de acesso às dependências do 

Supremo Tribunal Federal - EQUIPAMENTOS DE RAIO X, 

PÓRTICOS e DETECTORES DE METAIS PORTÁTEIS, com 

garantia técnica oficial do fabricante. 

SRP?  
 

☐ Sim  ☒ Não 
Valor total estimado:  R$ 664.833,33 
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SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Esplanada dos Ministérios - CEP 70175-900 - Brasília - DF - www.stf.jus.br 

Praça dos Três Poderes

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº PRE 70/2019/2019

PREGÃO ELETRÔNICO N. 70/2019
 

PREÂMBULO
 

O Supremo Tribunal Federal – STF torna público que realizará o Pregão Eletrônico n. 70/2019, do tipo menor preço, sendo o item 4 para participação exclusiva
para microempresas - ME e empresas de pequeno porte – EPP, para adquirir o objeto abaixo descrito. A licitação, autorizada no Processo Administrativo Eletrônico n.
003764/2019, será regida pela Lei n. 10.520/2002, pela Lei n. 8.248/1991, pela Lei Complementar n. 123/2006, pelos Decretos n. 5.450/2005 e 8.538/2015  e 7.174/2010, pelas
condições constantes neste Edital e, subsidiariamente, pela Lei n. 8.666/1993. 

 
SEÇÃO I – DO OBJETO DA LICITAÇÃO

 

A licitação terá por objeto a aquisição e instalação de equipamentos de segurança, incluindo demais acessórios, para controle de acesso às dependências do Supremo
Tribunal Federal - EQUIPAMENTOS DE RAIO X, PÓRTICOS e DETECTORES DE METAIS PORTÁTEIS, com garantia técnica oficial do fabricante, conforme as
especificações e condições estabelecidas nos Anexos I e III deste Edital – Termo de Referência. 

 

SEÇÃO II – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
 

2.1. A sessão do Pregão será pública e realizada em conformidade com este Edital na data, no horário e no endereço eletrônico na forma da convocação.
2.2. Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que:
a) atendam às condições deste Edital e seus Anexos, inclusive quanto à documentação, e estejam devidamente credenciadas no Departamento de Normas e Sistemas

de Logística (DELOG), da Secretária de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, por meio do sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br, para acesso ao sistema eletrônico;

b) possuam registro cadastral atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF).
c) para o item 4 poderão participar, exclusivamente, as microempresas e empresas de pequeno porte, em conformidade com o disposto no art. 48 da Lei

Complementar n. 123/2006.
2.3. O DELOG atuará como órgão provedor do sistema eletrônico.
2.4. Como requisito para participação no Pregão Eletrônico, a licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema, o pleno conhecimento e o atendimento às

exigências de habilitação do presente Edital.
2.4.1. Para Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, aplicam-se a Lei Complementar n. 123/2006 e o Decreto n. 8.538/2015, sendo necessária a posterior

regularização fiscal e trabalhista, nas condições estabelecidas no item 10.4, caso venha a formular lance vencedor. 
2.5. As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte que desejarem fazer jus aos benefícios previstos na Lei Complementar n. 123/2006 deverão declarar, em

campo próprio do sistema, que atendem aos requisitos do art. 3º da referida Lei.
2.6. O licitante apto ao exercício do direito de preferência estabelecido no artigo 8º do Decreto n.º 7.174/2010 deverá declarar, em campo próprio do Sistema, que

atende aos requisitos previstos na legislação.
2.7. A declaração falsa relativa à proposta de preços e ao cumprimento dos requisitos de habilitação e do art. 3º da Lei Complementar n. 123/2006 sujeitará a

licitante às sanções previstas na legislação.
2.8. Não poderão participar da licitação:
a) Pessoas Jurídicas que não explorem ramo de atividade compatível com o objeto da licitação;
b) consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;
c) empresas punidas com suspensão temporária para licitar ou impedimento de contratar com este Tribunal, nos termos do art. 87, III, da Lei n. 8.666/1993, ou

impedidas de licitar no âmbito da União, de acordo com o art. 7º da Lei n. 10.520/2002;
d) empresas impedidas e/ou suspensas de licitar e/ou contratar com a Administração Pública e inscritas nos cadastros impeditivos dos seguintes órgãos:
d.1) CGU; 
d.2) CNJ;
d.3) TCU;
e) para o item  4 - empresas que não se enquadrem na condição de Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte.
2.9. Os documentos apresentados na licitação deverão:
a) estar em nome da licitante, com um único número de CNPJ;
b) estar no prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor.
2.10. Quando se tratar de certidões em que a validade não esteja expressa, serão considerados válidos os documentos expedidos nos últimos 90 (noventa) dias que

antecederem à data fixada para a abertura da sessão pública.
 

 
 

SEÇÃO III – DO CREDENCIAMENTO
 

3.1. A licitante deverá credenciar-se no sistema “Pregão Eletrônico”, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, observado o seguinte:
a) o credenciamento far-se-á mediante atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico;
b) a perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso;
c) o credenciamento da licitante ou de seu representante perante o provedor do sistema implicará responsabilidade legal pelos atos praticados e presunção de sua

capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.
3.2. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade da licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por

seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que
por terceiros.

3.3. A licitante responsabilizar-se-á por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas
propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão pública.
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SEÇÃO IV – DO ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA DE PREÇOS
 

4.1. A participação no Pregão Eletrônico ocorrerá mediante digitação de senha privativa da licitante e subsequente encaminhamento da proposta de preços,
observadas as condições definidas nesta Seção.

4.2. Após a divulgação deste Edital no endereço eletrônico, a licitante deverá consignar, em campo adequado do sistema eletrônico, o valor unitário e total do item
cotado, já inclusos os tributos, os fretes, as tarifas, e as despesas decorrentes do fornecimento do objeto.                    

4.3. A proposta de preços deverá ser formulada de acordo com os Anexos I e II deste Edital e com as especificações detalhadas do objeto, até a data e hora marcadas
para a abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas.

4.4. Não será aceita oferta de objeto com especificações diferentes das indicadas no Anexo I deste Edital.
4.5. Os valores deverão ser calculados com duas casas decimais.
4.6. Até a abertura da sessão pública, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.
 

SEÇÃO V – DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
 

5.1. No dia e hora indicados, o pregoeiro abrirá a sessão pública na internet, mediante a utilização de sua chave de acesso e senha, no sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br.

5.2. A comunicação entre o pregoeiro e as licitantes ocorrerá mediante troca de mensagens em campo próprio do sistema eletrônico.
5.3. As propostas de preços contendo a descrição do objeto e do valor estarão disponíveis na internet.
5.4. A licitante deverá 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 qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
 

SEÇÃO VI – DA CLASSIFICAÇÃO INICIAL DAS PROPOSTAS
 

6.1. Após a abertura da sessão pública, o pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não estiverem em
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, registrando no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes e por qualquer interessado.

6.2. Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances.

 

SEÇÃO VII – DA FORMULAÇÃO DE LANCES
 

7.1. Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente
informadas do recebimento e respectivo horário de registro e valor.

7.2. Na formulação de lances, deverão ser observados os seguintes aspectos:
a) as licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão pública e as regras estabelecidas neste Edital;
b) a licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado pelo sistema;
c) lances iguais serão ordenados por ordem cronológica de registro no sistema, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiramente.
7.3. Durante a sessão pública do Pregão, as licitantes serão informadas em tempo real do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do seu detentor.
7.4. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito

de pleitear qualquer alteração.
7.5. Nesta fase, o pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance de valor considerado inexequível.
7.6. A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro mediante aviso de fechamento iminente.
7.7. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, e, após transcorrido o período de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente

determinado, encerrará automaticamente a recepção de lances.
7.8. No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos

lances, retornando o pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.
7.9. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação

expressa aos participantes no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.
7.10. Após o encerramento da etapa de lances, o pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta à licitante que tenha apresentado o lance mais

vantajoso para que seja obtida a melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.
7.11. A negociação será realizada por meio do sistema eletrônico e poderá ser acompanhada pelas demais licitantes.

 
 

SEÇÃO VIII – DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE PARA OS ITENS 1, 2 E 3 
 
 

8.1. Quando houver participação nesta licitação de microempresas e/ou empresas de pequeno porte para os itens 1, 2 e 3, considerar-se-á empate quando a proposta
dessas empresas for igual ou até 5% superior à proposta classificada em primeiro lugar. Neste caso, e desde que a proposta classificada em primeiro lugar não tenha sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, o sistema eletrônico procederá da seguinte forma:

a) classificação das propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se enquadrem na situação prevista no item 8.1;
b) convocação da microempresa ou empresa de pequeno porte que apresentou a menor proposta dentre as classificadas na forma do item 8.1, “a” para que, no prazo

de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, apresente uma última oferta, obrigatoriamente inferior à da primeira colocada, para o desempate,
situação em que será classificada em primeiro lugar e, caso sua proposta seja aceita, declarada vencedora do certame;

 c) não sendo apresentada proposta pela microempresa ou empresa de pequeno porte, na situação do item 8.1, “b”, ou não ocorrendo a regularização fiscal ou
trabalhista na situação do item 10.4, ou, ainda, não ocorrendo a contratação, serão convocadas, na ordem e no mesmo prazo, as propostas remanescentes, classificadas na forma do
item 8.1, “a”, para o exercício do mesmo direito.

8.2. Não sendo apresentada ou aceita a proposta de microempresas ou empresas de pequeno porte, conforme disposto no item 8.1, será assegurada aos fornecedores
preferência na contratação, nos termos da Lei nº 8.248/1991 e do Decreto nº 7.174/2010, com a classificação dos licitantes cujas propostas finais estejam situadas até 10% (dez por
cento) acima da melhor proposta válida, conforme o critério de julgamento, para a comprovação e o exercício do direito de preferência, observada a seguinte ordem:

a) bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País e produzidos de acordo com o Processo Produtivo Básico (PPB), na forma definida pelo Poder Executivo
Federal;

b) bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País; e
c) bens e serviços produzidos de acordo com o PPB, na forma definida pelo Poder Executivo Federal.
8.3. O exercício do direito de preferência previsto no item 8.2. será concedido automaticamente pelo Sistema Eletrônico àqueles licitantes que tenham manifestado

expressamente, via registro no sistema Compras Governamentais, atender às condições legais para a comprovação de qualquer um dos requisitos estabelecidos nas alíneas “a”, “b”
e “c” do item 8.2 deste Edital.

8.4. Atendido o disposto nos itens anteriores serão observados os seguintes procedimentos, sucessivamente:
a) convocação dos licitantes classificados que estejam enquadrados na letra “a” do item 8.2, na ordem de classificação, para que possam oferecer nova proposta para

igualar ou superar a melhor proposta válida, caso em que, havendo aceitação da sua proposta, será declarado vencedor do certame;
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b) caso a preferência não seja exercida na forma da alínea anterior por qualquer motivo, serão convocadas as empresas classificadas que estejam enquadradas na
letra “b” do item 8.2, na ordem de classificação, para a comprovação e o exercício do direito de preferência, aplicando-se a mesma regra para a letra “c” do item 8.2, caso esse
direito não seja exercido.

8.5. Todas as empresas licitantes deverão permanecer logadas para acompanhar a convocação, pelo próprio Sistema Eletrônico, da proposta melhor classificada cujo
valor para o item esteja situado no intervalo percentual previsto no item 8.2, ou seja, até 10% (dez por cento) da melhor proposta válida.

8.6. O Sistema Eletrônico fixará no chat o horário limite para o envio, pela licitante convocada, de nova proposta que contemple valor igual ou inferior à da licitante
que apresentou originalmente o melhor lance, sob pena de preclusão do seu direito de preferência e consequente convocação da próxima classificada que atenda aos requisitos de
preferência, se houver.

8.6.1. Na hipótese de apresentação de nova proposta, a licitante encaminhará, juntamente com os demais documentos de habilitação, a comprovação de que atende
aos requisitos estabelecidos nas letras “a”, “b” e “c” do item 8.2 deste Edital (regras de preferência).

8.6.2. Não estando disponível a função no sistema, o Pregoeiro fará a convocação para o critério do desempate, manualmente, via chat.
8.7. A comprovação do atendimento ao PPB ou aos bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País será feita mediante apresentação do documento

comprobatório da habilitação à fruição dos incentivos fiscais regulamentados pelo Decreto n. 5.906, de 26 de setembro de 2006, ou pelo Decreto n. 6.008, de 29 de dezembro de
2006 e será feita:

a) por meio de consulta ao sítio eletrônico oficial do Ministério da Ciência e Tecnologia ou da Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA; ou
b) por documento expedido para esta finalidade pelo Ministério da Ciência e Tecnologia ou pela SUFRAMA ou por outro órgão ao qual seja legalmente atribuída tal

competência, mediante solicitação da licitante.
8.8. Não serão aceitos como meio de comprovação documentos e/ou declarações emitidas pela própria licitante ou pelo fabricante.
8.9. Caso o direito de preferência não seja exercido nos termos dos itens 8.1 e 8.2, prevalecerá o resultado inicialmente apurado pelo Sistema Eletrônico, com a

convocação da empresa classificada em primeiro lugar para apresentar proposta.
 
 
 

SEÇÃO IX – DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
 

9.1. Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação, quando houver, a licitante classificada em primeiro lugar deverá encaminhar, para o e-mail
cpl@stf.jus.br, proposta de preços ajustada ao menor lance, elaborada de acordo com a Seção IV e os Anexos I e II deste Edital, bem como os documentos de habilitação
constantes da Seção X, no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação no sistema eletrônico, prazo este que poderá ser prorrogado por igual período, a critério do
pregoeiro.

9.2. A licitante deverá observar em sua proposta de preços as especificações do objeto ofertado, evitando a simples cópia do teor das especificações constantes do
Anexo I deste Edital – Termo de Referência.

9.3. A proposta de preços deverá ser redigida em língua portuguesa, sem alternativas, opções, emendas, ressalvas, borrões, rasuras ou entrelinhas, formulada em
conformidade com o modelo constante do Anexo II deste Edital e as condições estabelecidas na Seção IV, e dela deverão constar:

a) identificação social, número do CNPJ, assinatura do representante da proponente, referência à licitação, número de telefone, endereço, dados bancários e
indicação de endereço eletrônico (e-mail);

b) descrição clara do objeto cotado, com indicação de quantidade, marca e modelo, de acordo com as especificações constantes do Anexo I deste Edital – Termo de
Referência;

c) indicação única de preço para o item cotado, com exibição do valor unitário e total apenas em algarismos e do valor total da proposta em algarismos e por
extenso, com duas casas decimais, conforme o lance final respectivo;

d) o  prazo para entrega do objeto será conforme descrito no item 4 do Termo de Referência;  
e) termo de garantia, conforme o modelo constante do Anexo II deste Edital, contra defeitos de fabricação.
f) documentação oficial do fabricante com especificação técnica detalhada, comprovando que os equipamentos constantes na proposta de preços atendem os

requisitos técnicos e funcionalidades exigidas no Termo de Referência. Considera-se documentação oficial do fabricante:
f.1) catálogo, folder, certificado, manual ou outro documento técnico elaborado pelo fabricante que viabilize a análise das especificações do objeto ofertado;
f.2) documento extraído de consulta realizada pela Internet na página oficial do fabricante. Nesse caso, deverá ser indicado o endereço eletrônico do fabricante, com

menção à página em que consta a informação apresentada;
g) declaração de elaboração independente de proposta, conforme o modelo constante do Anexo II deste Edital. Essa declaração poderá ser apresentada

eletronicamente quando da realização da sessão pública do certame pelo sistema Compras Governamentais.
9.4. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital. Decorrido o prazo de

validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos, sem prejuízo da eventual possibilidade de prorrogação do
prazo de validade.

9.5. Para garantir a integridade da documentação e da proposta, recomenda-se que contenham índice e folhas numeradas e timbradas com o nome, o logotipo ou a
logomarca da licitante.

9.6. O preço proposto no lance final será fixo e irreajustável e nele deverão estar incluídos os tributos, os fretes, as tarifas e os demais encargos necessários ao
fornecimento do objeto.

9.7. O pregoeiro examinará a proposta ajustada ao menor lance quanto à compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a contratação.
9.8. Será recusada a proposta de preço que apresentar valor unitário para o item cotado superior ao estabelecido no Anexo I deste Edital – Termo de Referência.
9.9. Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista na licitação, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.
9.10. Será rejeitada a proposta que apresentar valores irrisórios ou de valor zero.
9.11. Se a proposta não for aceitável, se a licitante deixar de enviá-la ou não atender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e,

assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração daquela que atenda aos requisitos deste Edital.
9.12. Havendo aceitação da proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade de preço, o pregoeiro irá avaliar as condições de habilitação da

licitante.
 

SEÇÃO X – DA HABILITAÇÃO 
 

10.1. A habilitação será verificada por meio do SICAF, onde serão avaliados os seguintes documentos:
a) registro comercial, no caso de empresa individual;
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações,

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores e alterações ou da consolidação respectiva;
c) número da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Economia;
d) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal, contemplando

comprovação de regularidade perante a Seguridade Social;
e) prova de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede da licitante;
f) Certificado de Regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal;
g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, expedida pela Justiça do Trabalho, comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do

Trabalho.
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10.2. Para fins de habilitação deverão ser apresentados ainda:
a) Certidão Negativa de Falência ou Concordata ou, se for o caso, Certidão de Recuperação Judicial, expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da pessoa jurídica;
b) declaração de cumprimento do disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal de 1988 (trabalho de menores de idade, observada a Lei n. 9.854/1999),

conforme o modelo constante do Anexo II deste Edital. Essa declaração poderá ser apresentada eletronicamente quando da realização da sessão pública do certame pelo sistema
Compras Governamentais;

c) declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, conforme o modelo constante do Anexo II deste Edital. Essa declaração poderá ser
apresentada eletronicamente quando da realização da sessão pública do certame pelo sistema Compras Governamentais;

d) Atestado de Capacidade Técnica (exceto para o item 4) fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devendo o documento conter o nome, o
endereço, o telefone dos atestadores, ou qualquer outra forma de que o STF possa valer-se para manter contato com os declarantes, e que comprove que a licitante forneceu ou está
fornecendo, a contento, equipamentos de inspeção por raio X (para os itens 1 e 2) e pórtico detector de metal (para o item 3).

Justificativa: Tendo em vista as questões técnicas e tecnológicas envolvidas na contratação, principalmente em relação aos padrões de segurança definidos nas
especificações dos equipamentos, serão exigidas comprovações de fornecimento dos itens 1, 2 e 3.

e) comprovação da qualificação econômico-financeira mediante a verificação dos índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e de Liquidez Corrente, que
deverão ser iguais ou superior a 1 (um); 

e.1) para o item 1 - caso a empresa apresente resultado menor que 1 (um), em qualquer dos índices referidos, ou que não conste o cálculo dos índices no SICAF, a
licitante deverá comprovar por meio do Balanço Patrimonial possuir patrimônio líquido no valor mínimo de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais);

e.2) para o item 2 - caso a empresa apresente resultado menor que 1 (um), em qualquer dos índices referidos, ou que não conste o cálculo dos índices no SICAF, a
licitante deverá comprovar por meio do Balanço Patrimonial possuir patrimônio líquido no valor mínimo de R$ 21.450,00 (vinte e um mil quatrocentos e cinquenta reais) ;

e.3) é vedada a substituição do balanço patrimonial e demonstrações contábeis por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerradas há mais de 3 (três) meses, a contar da apresentação da proposta;

e.4)  as empresas com menos de um exercício social de existência devem cumprir a exigência em questão mediante a apresentação do Balanço de Abertura ou do
último Balanço Patrimonial levantado.

f) Para os itens 1 e 2, Autorização para Operação na área de serviços, na especialidade manutenção de equipamentos e na distribuição comercial de equipamentos
de raios x para inspeção em bagagens e afins na assessoria técnica de seus usuários, emitida pela Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN, conforme norma CNEN NE
6.02;

10.3. Caso nos registros cadastrais conste algum documento vencido, a licitante deverá encaminhar comprovante idêntico, com o respectivo prazo atualizado,
conforme estipulado no item 9.1, sob pena de inabilitação.

10.3.1. No curso do procedimento, em especial por ocasião do ato de julgamento da habilitação, caso conste algum documento referente à regularidade fiscal ou
trabalhista vencido, será realizada nova consulta ao SICAF ou ao site pertinente, para atualização dos prazos de validade.

10.3.2. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição.

10.4. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal ou trabalhista das microempresas ou empresas de pequeno porte, será assegurado o prazo de
5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a contar do momento em que se declarar o vencedor do certame, para a regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

10.4.1 A prorrogação do prazo previsto no item 10.4 poderá ser concedida, a critério da Administração Pública, quando requerida pela licitante, mediante
apresentação de justificativa.

10.4.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no item 10.4, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas em
lei.

10.5. A licitante que apresentar documentação em desacordo com este Edital será inabilitada.
10.6. Será declarada vencedora a licitante que apresentar o menor preço por item e atender às exigências fixadas neste Edital.
 

 
 

SEÇÃO XI – DO ENCAMINHAMENTO DOS ORIGINAIS DA PROPOSTA VENCEDORA E DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
 

11.1. A licitante vencedora deverá encaminhar, em originais ou em cópias autenticadas, os documentos necessários à aceitação da proposta e à habilitação da
empresa, conforme as Seções IX e X deste Edital, no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar da solicitação do pregoeiro, à Comissão Permanente de Licitação, localizada no
Supremo Tribunal Federal, Edifício Anexo I, 2º andar, Sala B-202, Praça dos Três Poderes, Brasília – DF, CEP 70.175-900.

11.2. A licitante ficará dispensada de apresentar os documentos originais e a proposta de preços conforme previsto no item 11.1, caso tenha apresentado
anteriormente esses documentos assinados eletronicamente, de acordo com a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

11.3. Deverá ser encaminhada, acompanhando os documentos descritos no item 11.1, a documentação abaixo discriminada, necessária à formalização do Contrato:
a) registro comercial, no caso de empresa individual;
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações,

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores e alterações ou da consolidação respectiva;
c) procuração passada em instrumento público, ou particular com firma reconhecida, para o caso de representante legal, na qual estejam expressos poderes para

assinar contratos em nome da proponente;
d) documento, devidamente preenchido, contendo dados para celebração do contrato, em conformidade com o modelo constante do Anexo II do Edital.

 
SEÇÃO XII – DOS RECURSOS

 

12.1. Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer durante a sessão pública, em campo próprio do
sistema eletrônico.

12.2. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante implicará decadência do direito de interpor recurso.
12.2.1. Os recursos poderão ser acolhidos somente após a verificação dos requisitos de admissibilidade, quais sejam: sucumbência, tempestividade, legitimidade,

interesse e motivação por parte da licitante. (Acórdão TCU 339/2010 – Plenário).
12.3. A recorrente deverá apresentar as razões do recurso no prazo de 3 (três) dias, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões em

igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.
12.4. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
12.5. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

 

SEÇÃO XIII – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
 

A adjudicação do objeto, à licitante vencedora ficará sujeita à homologação pelo Diretor-Geral da Secretaria do Supremo Tribunal Federal, depois da decisão final
sobre os recursos interpostos.

 
 

SEÇÃO XIV – DA ASSINATURA DO CONTRATO
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14.1. Depois de homologado o resultado deste Edital, o STF convocará a Adjudicatária, durante a validade da sua proposta, para assinatura, preferencialmente, por

meio eletrônico, do instrumento contratual, que se dará em até 5 (cinco) dias úteis, contados da convocação, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas neste Edital e no art. 81 da Lei n. 8.666/1993.

14.2. Impreterivelmente, dentro do prazo de 3 (três) dias úteis contados da data da convocação que lhe seja feita pelo STF, a licitante vencedora deverá realizar o
cadastramento no Sistema Eletrônico de Informações (SEI) do STF, no link https://sistemas.stf.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=usuario_externo_logar&id_orgao_acesso_externo=0, e mediante a observância do disposto na Instrução Normativa STF n. 203/2015, para fins de assinatura do Contrato por
meio eletrônico.

14.3. A assinatura do Contrato está condicionada à verificação da regularidade fiscal e trabalhista da licitante vencedora.
14.4. É facultado à Administração, quando a Adjudicatária não assinar o Contrato, no prazo e nas condições estabelecidos, convocar outra licitante, obedecida a

ordem de classificação, para assiná-lo, após comprovados os requisitos de habilitação, feita a negociação e aceita a proposta.
 

SEÇÃO XV – DAS SANÇÕES
 

15.1. Quem praticar, os atos previstos no art. 7º da Lei n. 10.520/2002, ficará impedida de licitar e contratar com a União, os Estados, o Distrito Federal ou os
Municípios e será descredenciada do SICAF ou dos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da mesma Lei, pelo prazo de até 5 (cinco)
anos, sem prejuízo das sanções previstas na IN n. 1/2017 da Secretaria Geral da Presidência da República. 

 
SEÇÃO XVI – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

 

A despesa decorrente da licitação correrá à conta de recursos consignados ao STF no Orçamento Geral da União, Programa de Trabalho: 02.061.0565.6359.5664 –
Apreciação e Julgamento de Causas no Supremo Tribunal Federal, Natureza da Despesa: 44.90.52 – Equipamento e Material Permanente.

 

SEÇÃO XVII – DA IMPUGNAÇÃO E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
 

17.1. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública do Pregão, qualquer pessoa poderá impugnar este ato convocatório, mediante
petição a ser encaminhada ao endereço eletrônico cpl@stf.jus.br.

17.2. Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
17.3. Acolhida a impugnação ao ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.
17.4. Os pedidos de esclarecimentos deverão ser enviados ao pregoeiro até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente

no endereço eletrônico cpl@stf.jus.br.

 

SEÇÃO XVIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
 

18.1. Este Edital estará à disposição dos interessados na Comissão Permanente de Licitação, localizada no Supremo Tribunal Federal, Edifício Anexo I, 2º andar,
Sala B-202, Praça dos Três Poderes, Brasília – DF, CEP 70.175-900, nos dias úteis, das 13h às 19h, e na internet para download, nos endereços eletrônicos:
www.comprasgovernamentais.gov.br e www.stf.jus.br.

18.2. Qualquer divergência entre a especificação do objeto constante do sistema Compras Governamentais e a descrição deste Edital, prevalecerá a discriminada
neste Edital.

18.3. Todas as referências de tempo neste Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão obrigatoriamente o horário de Brasília - DF e, dessa forma, serão
registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

18.4. Nenhuma indenização será devida às empresas licitantes pela elaboração de proposta ou apresentação de documentos relativos à licitação.
18.5. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e as demais informações relativas à sessão pública do Pregão constarão de ata

divulgada no sistema eletrônico.
18.6. Sem prejuízo das disposições contidas no Capítulo III da Lei n. 8.666/1993, o presente Edital e a proposta da Adjudicatária serão partes integrantes do

Contrato.
18.7. O Contrato poderá ser alterada nos casos previstos no art. 65 da Lei n. 8.666/1993, desde que haja interesse da Administração.
18.8. O pregoeiro ou a autoridade superior poderão promover diligências destinadas a elucidar ou complementar a instrução do processo, em qualquer fase da

licitação, fixando prazos para atendimento.
18.9. O pregoeiro ou a autoridade superior poderão subsidiar-se em pareceres emitidos por técnicos ou especialistas no assunto objeto desta licitação.
18.10. Toda comunicação oficial ocorrerá por e-mail, por meio do sistema Compras Governamentais ou por  meio de publicação, nos termos da legislação.

 

ANEXO I DO EDITAL – TERMO DE REFERÊNCIA

 

1. OBJETO
1.1. Aquisição e instalação de equipamentos de segurança, incluindo demais acessórios, para controle de acesso às dependências do Supremo Tribunal Federal -

EQUIPAMENTOS DE RAIO X, PÓRTICOS e DETECTORES DE METAIS PORTÁTEIS, com garantia técnica oficial do fabricante, conforme as especificações e as condições
estabelecidas neste Termo de Referência, observado o quadro abaixo: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UN QTDE. VALOR UNITÁRIO MÁXIMO
ADMITIDO (R$)

VALOR TOTAL MÁXIMO
ADMITIDO (R$)

1

 Raios X (scanners): túnel - vão livre - medidas
mínimas:

altura: 300 mm a 355 mm;

largura: 500 mm a 550 mm. 

Marca/modelo referência: INWARD DETECTION TS
SCAN, VMI / SPCETRUM 5333, ASTROPHYSICS
XIS5335 ou similar.

 UN. 03 106.666.67 320.000,01

2 Raios X (scanners): túnel - vão livre - medidas
mínimas:

UN. 01 214.500,00 214.500,00
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altura: 950 mm 1100 mm;

largura: 950 mm a 1100 mm.

Marca/modelo referência: VMI / SPCETRUM
100100H, ASTROPHYSICS XIS100X ou similar.

3
Pórticos detectores de metais.

Marca/modelo referência: GARRET /
PD6500I, MAGNETEC / MAG XXI 600 ou similar.

UN. 04 30.933,33 123.733,32

4
Detectores de metais portáteis - manual.

Marca/modelo referência: GARRET / SUPER V ou
similar.

UN. 06 1.100,00 6.600,00

VALOR TOTAL MÁXIMO ADMITIDO PARA A LICITAÇÃO (R$) 664.833,33

 

a) CUSTOS ADICIONAIS ESTIMADOS - RESSARCIMENTO ANUAL - MANUTENÇÃO CORRETIVA - CULPABILIDADE DO CONTRATANTE - NÃO
PODERÁ SER ALTERADO PELA LICITANTE:

a.1) estimativa para o item 1 - RAIO X: R$ 17.779,91 (dezessete mil, setecentos e setenta e nove reais e noventa e um centavos);
a.2) estimativa para o item 2 - RAIO X: R$ 5.926,64 (cinco mil, novecentos e vinte e seis reais e sessenta e quatro centavos);
a.3) estimativa para o item 3 - PÓRTICO: R$ 14.742,65 (quatorze mil, setecentos e quarenta e dois reais e sessenta e cinco centavos);
a.4) estimativa para o item 4 - DETECTOR DE METAL PORTÁTIL: R$ 700,00 (setecentos reais).
1.2. Para os itens não cobertos pela garantia, na hipótese de necessidade de manutenção corretiva, no período de garantia e desde que a CONTRATANTE tenha

dado causa, comprovada por laudo técnico da CONTRATADA com indicação das peças que sofreram defeitos por mau uso e aprovado pelo fiscal indicado pelo STF, o
ressarcimento deverá ocorrer da seguinte forma:

a) detectada a necessidade de substituição de alguma peça, a CONTRATADA deverá apresentar, para validação do STF, sua proposta de preços. De posse dessa
proposta, o fiscal designado pelo Supremo Tribunal Federal efetuará pesquisa de preços com, no mínimo, outras 2 (duas) empresas do ramo, a fim de certificar-se de que a
proposta apresentada pela CONTRATADA esteja de acordo com o preço de mercado;

b) para efeito de ressarcimento, a CONTRATADA deverá apresentar a nota fiscal de aquisição das peças, juntamente com a fatura do serviço. Será pago o menor
preço encontrado entre a nota fiscal e a pesquisa de preços, mesmo que inferior ao apresentado em nota fiscal;

c) a efetiva instalação de peças, componentes ou acessórios nos equipamentos, somente poderá ser efetuada mediante autorização por escrito do STF;
d) no decorrer da garantia, será de responsabilidade da CONTRATADA o custeio com transporte e guarda do equipamento quando retirado para manutenção em

oficina especializada.
1.3. Todos os equipamentos deverão ser novos, sem uso. Não serão aceitas propostas relativas a equipamentos que não sejam de linha de produção ativa, bem como

protótipos, equipamentos reformados ou equipamentos usados. A comprovação desta exigência será realizada por declaração emitida pela licitante e exigida no momento da
aceitação da proposta. 

 
2. ESPECIFICAÇÕES E REQUISITOS TÉCNICOS:
2.1. ITEM I -  Raios X (scanners): túnel - vão livre
2.1.1. MEDIDAS MÍNIMAS:
a) altura: 300 mm a 355 mm;
b) largura: 500 mm a 550 mm.
2.1.2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
2.1.2.1 Os equipamentos de raios X deverão possuir as seguintes características técnicas mínimas:
2.1.2.1.1 Fornecer imagens capazes de ajudar o operador a identificar materiais que possam apresentar risco à segurança.
2.1.2.1.2. Possuir sistema de análise auxiliar de imagem computadorizada que deverá contar, no mínimo, com um processador Intel Pentium ou similar; e deve

operar em tempo real.
2.1.2.1.3. Permitir tecnologia atualizada e possuir sistema próprio de detecção de materiais orgânicos e inorgânicos, com monitor em cores.
2.1.2.1.4. Ser de linha de produção ativa, impedidos, assim, a aceitação de equipamentos protótipos ou reformados.
2.1.2.1.5. Possuir “zoom” mínimo de 04 (quatro) vezes.
2.1.2.1.6. Possuir função de supervisão, que indique ao operador a existência de falha, caso essa ocorra no sistema.
2.1.2.1.7. Possuir função de autodiagnostico, para facilidade de manutenção.
2.1.2.1.8. Possuir componentes padronizados e intercambiáveis.
2.1.2.1.9. Permitir que a esteira transportadora possa operar nos dois sentidos e realizar a detecção em qualquer direção.
2.1.2.1.10. Possuir chapas metálicas com tratamento anticorrosivo, antes da pintura.
2.1.2.1.11. Garantir, por meio do sistema de detecção, uma imagem de qualidade de tal forma que os sinais de dados dos volumes sob inspeção possam receber

tratamento microprocessado.
2.1.2.1.12. Possuir sistema capaz de impedir interferência de qualquer natureza, tais como eletromagnética ou eletrostática, de/em aparelhos ou estruturas metálicas,

situados a uma distância maior ou igual a 0,5m destes.
2.1.2.1.13. Possibilitar a modernização tecnológica (up grade) para equipá-los com novos componentes que já tenham sido incorporados pela indústria fabricante,

objetivando melhorar seus desempenhos.
2.1.2.1.14. Ter monitor de vídeo colorido de dimensões de tamanho 17’’ a 19’’, digitais, “LCD”, com resolução mínima de 1280 X 1024 pixels, que mostre todos os

pontos do objeto inspecionado, apresentando tanto as imagens em preto e branco como cores. (Certificação Energy Star 6.0 ou compatível, EPEAT Gold e em conformidade com
os padrões TCO Edge).

2.1.2.1.15. Possuir um console integrado ao corpo do aparelho, isto é, não pode ser mesa de operação. Esse console deve ser integrada ao quadro de comandos do
operador, podendo este painel ser alojado dentro do equipamento (tipo “FOLD-UP”), para facilitar seu transporte e sua eventual estocagem.

2.1.2.1.16. Possuir alta capacidade de detecção automática em tempo real com sistema de aperfeiçoamento de imagem e detecção de matéria orgânica, inorgânica e
hibrida, em cores, possibilitando a observação de materiais suspeitos como explosivos e drogas.

2.1.2.1.17. Possuir na entrada e na saída do túnel, coberturas feitas de aço inoxidável, não sendo aceito acrílico por não apresentar resistência estrutural adequada
para proteger as suas partes laterais e superiores, a fim de evitar que as pessoas, inadvertidamente, venham a introduzir as mãos dentro do túnel de inspeção.

2.1.2.1.18. Possuir duas extensões de esteira que obedeçam às seguintes especificações:
a) não estar fisicamente fixada ao corpo do equipamento.
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b) permitir ajustes do grau de inclinação.
c) com dois módulos entre 450 mm e 550 mm na entrada e dois módulos entre 450 mm e 550 mm na saída.
2.1.2.1.19. O equipamento deve ser compactado e também atender aos seguintes requisitos:
a) Dimensões:
a.1) Comprimento máximo, incluindo a esteira: 1250 mm;
a.2) Largura máxima: 750 mm;
a.3) Peso máximo: 180 kg
b) túnel de inspeção:
b.1) Altura : entre 300 mm e 355 mm;
b.2 ) Largura : entre 500 mm e 550 mm.
c) esteira (extensão – fora do túnel):
c.1) Entrada e saída: mínima de 200 mm;
d) altura de esteira, a partir do piso: 650 mm a 800 mm.
e) capacidade mínima de carga exigida - suportada pela esteira: 100 kg;
f) o equipamento deve ser dotado de sensor de presença nas extremidades do túnel de maneira que acione os raios X apenas quando detectada a presença de um ou

mais volumes na esteira. A entrada e a saída do túnel devem possuir cortinas de material flexível, cortina plumbífera, capazes de bloquear qualquer emissão de raios X;
g) a esteira que transporta as bagagens deverá ter, nos dois lados, a partir da raiz do túnel, o comprimento compatível de cada lado fora do túnel, ou ser de fácil

desmontagem, sem causar desalinhamento na própria esteira e no colimador de raios X;
h) o equipamento deve permitir o acionamento da esteira independentemente do funcionamento da emissão dos raios X. Deve conter roletes, de fácil remoção;
i) a extensão de saída do túnel deve ser compatível com a necessidade operacional e possuir as seguintes características:
i.1) ter um dispositivo que possibilite o ajuste de proximidade da esteira do equipamento com sua extensão;
i.2) ter proteções laterais, para evitar que as bagagens caiam da esteira;
i.3) ter um batente no final.
j) penetração mínima: em (aço) padrão de 12 mm. Deverá ser utilizada a mala de teste ASTM F792-08, posicionando a mala na esteira, do lado do tubo gerador,

onde deverá ser possível verificar a penetração no aço (Mínimo 12 mm).
k) nível de ruído de operação: no máximo 70 decibéis.
2.1.2.1.20. Garantir que todos os elementos integrantes dos equipamentos funcionem sob as seguintes condições:
a) em regime ininterrupto de funcionamento (24 horas por dia);
b) operar normalmente dentro de uma faixa de variação de temperatura ambiente, entre 0ºC e 40ºC, e unidade relativa do ar de até 95% (não condensável);
c) em estocagem, devem suportar uma temperatura entre –20ºC e 50ºC e unidade relativa do ar de até 90% (não condensável);
d) atender entradas de alimentação, tanto em 110VAC como em 220VAC monofásico, 60Hz, aterrado e suportar variações de 10% na tensão da rede elétrica;
e) a esteira transportadora deverá ter uma velocidade mínima de 0,20m/s;
f) possuir botões tipo “PUSH-BOTTON” que possam desligar o sistema, em caso de emergência;
g) possuir chaves de intertravamento de portas e tampas (INTERLOCK-SWITCCHES), para interromper a emissão de raios X, caso aquelas venham a se abrir por

qualquer motivo;
h) apresentar sinalização visual ao público, quando estiverem em estado de emissão de raios X;
i) o túnel de inspeção tem que ser blindado, para evitar o vazamento de radiação;
j) possibilitar a gravação de conteúdo das imagens em arquivo próprio, facilitando exportar e importar em meio magnético ou ótico removível;
k) possuir resolução de imagem para detecção de fio de cobre filiforme, com diâmetro igual a 0,202mm ou 32AWG, sobreposto por 15,9mm de alumínio, ou até

0,254mm ou 30AWG sobreposto por 22,2mm de alumínio. Essa condição será avaliada por meio do teste 2 da norma ASTM F792-08, com a imagem direta, ou seja, sem a
utilização de recursos adicionais para melhorar a visualização da imagem. Além disso, o equipamento, durante o teste, deve apresentar imagem em preto e branco com
diferenciação de material por tonalidade de cinza, gama variável, material orgânico, material inorgânico e vídeo reverso, permitindo detalhes de resolução para todos os materiais e
densidade, essas imagens devem ser disponibilizadas sem a necessidade de pré-ajustes no painel de controle do operador;

l) o teclado de operações da console terá que ser dotado com botões para o acionamento das funções;
m) possuir rodízios, para facilitar o deslocamento.
2.1.2.1.21. Ter recursos que permitam a utilização do equipamento de forma prática e direta, ou seja:
a) processar a inspeção em 100% dos volumes de forma completa, isto é, com imagem real, bem definida, sem cortes e facilmente reconhecível, mesmo com a

sobreposição de objetos.
b) ser capaz de retransmitir imagens para uma posição remota.
c) oferecer condições para a realização de inspeção em objetos diversos, rígidos ou não, incluídas as do tipo flexível, sem forma definida, mas apresentando ao

operador o seu conteúdo de forma clara e com imagem de alta resolução.
2.1.2.1.22. A licitante, que oferecer equipamento de procedência nacional, deverá informar o CNPJ do fabricante para que se possa averiguar se o mesmo está em

situação regular junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo art. 17, inciso II da lei nº
6938/81, haja vista que se trata de atividade produtiva constante do Anexo I da Instrução Normativa nº 6, de 15 de março de 2013.
(https://servicos.ibama.gov.br/phocadownload/legislacao/in_ctf_app.pdf).

 
2.2. ITEM 2 - Raios X (scanners): túnel - vão livre
2.2.1. MEDIDAS MÍNIMAS:
a) altura: 950 mm a 1100 mm;
b) largura: 950 mm a 1100 mm.
2.2.2 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
2.2.2.1. Os equipamentos de raios X deverão possuir as seguintes características técnicas mínimas:
2.2.2.1.1. Fornecer imagens capazes de ajudar o operador a identificar materiais que possam apresentar risco à segurança;
2.2.2.1.2. Possuir sistema de análise auxiliar de imagem computadorizada que deverá contar, no mínimo, com um processador Intel Pentium ou similar; e deve

operar em tempo real;
2.2.2.1.3. Permitir tecnologia atualizada e possuir sistema próprio de detecção de materiais orgânicos e inorgânicos, com monitor em cores;
2.2.2.1.4. Ser de linha de produção ativa, impedidos, assim, a aceitação de equipamentos protótipos ou reformados;
2.2.2.1.5. Possuir “zoom” mínimo de 04 (quatro) vezes;
2.2.2.1.6. Possuir função de supervisão, que indique ao operador a existência de falha, caso essa ocorra no sistema;
2.2.2.1.7. Possuir função de autodiagnostico, para facilidade de manutenção;
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2.2.2.1.8. Possuir componentes padronizados e intercambiáveis;
2.2.2.1.9. Permitir que a esteira transportadora possa operar nos dois sentidos e realizar a detecção em qualquer direção;
2.2.2.1.10. Possuir chapas metálicas com tratamento anticorrosivo, antes da pintura;
2.2.2.1.11. Garantir, por meio do sistema de detecção, uma imagem de qualidade de tal forma que os sinais de dados dos volumes sob inspeção possam receber

tratamento microprocessado;
2.2.2.1.12. Possuir sistema capaz de impedir interferência de qualquer natureza, tais como eletromagnética ou eletrostática, de/em aparelhos ou estruturas metálicas,

situados a uma distância maior ou igual a 0,5m destes;
2.2.2.1.13. Possibilitar a modernização tecnológica (up grade) para equipá-los com novos componentes que já tenham sido incorporados pela indústria fabricante,

objetivando melhorar seus desempenhos;
2.2.2.1.14. Ter monitor de vídeo colorido de dimensões de tamanho 17’’ a 19’’, digitais, “LCD”, com resolução mínima de 1280 X 1024 pixels, que mostre todos os

pontos do objeto inspecionado, apresentando tanto as imagens em preto e branco como cores. (Certificação Energy Star 6.0 ou compatível, EPEAT Gold e em conformidade com
os padrões TCO Edge);

2.2.2.1.15. Possuir um console integrado ao corpo do aparelho, isto é, não pode ser mesa de operação. Esse console deve ser integrada ao quadro de comandos do
operador, podendo este painel ser alojado dentro do equipamento (tipo “FOLD-UP”), para facilitar seu transporte e sua eventual estocagem;

2.2.2.1.16. Possuir alta capacidade de detecção automática em tempo real com sistema de aperfeiçoamento de imagem e detecção de matéria orgânica, inorgânica e
hibrida, em cores, possibilitando a observação de materiais suspeitos como explosivos e drogas;

2.2.2.1.17. Possuir na entrada e na saída do túnel, coberturas feitas de aço inoxidável, não sendo aceito acrílico por não apresentar resistência estrutural adequada
para proteger as suas partes laterais e superiores, a fim de evitar que as pessoas, inadvertidamente, venham a introduzir as mãos dentro do túnel de inspeção;

2.2.2.1.18. Possuir extensão de esteira que obedeça às seguintes especificações:
a) não estar fisicamente fixada ao corpo do equipamento;
b) permitir ajustes do grau de inclinação;
c) com módulo entre 450 mm e 550 mm na saída.
2.2.2.1.19. O equipamento deve ser compactado e também atender aos seguintes requisitos:
a) Dimensões:
a.1) Comprimento máximo, incluindo a esteira: 3700 mm;
a.2) Largura máxima: 1400 mm;
a.3) Peso máximo: 1500 kg;
b) túnel de inspeção:
b.1) Altura: entre 950 mm e 1100 mm;
b.2) Largura: entre 950 mm e 1100 mm;
c) esteira (extensão – fora do túnel):
c.1) Entrada e saída: mínima de 400 mm e máxima de 900 mm;
d) altura de esteira, a partir do piso: 650 mm a 800 mm;
e) capacidade mínima de carga exigida - suportada pela esteira: 180 kg;
f) o equipamento deve ser dotado de sensor de presença nas extremidades do túnel de maneira que acione os raios X apenas quando detectada a presença de um ou

mais volumes na esteira. A entrada e a saída do túnel devem possuir cortinas de material flexível, cortina plumbífera, capazes de bloquear qualquer emissão de raios X;
g) a esteira que transporta as bagagens deverá ter, nos dois lados, a partir da raiz do túnel, o comprimento compatível de cada lado fora do túnel, ou ser de fácil

desmontagem, sem causar desalinhamento na própria esteira e no colimador de raios X;
h) o equipamento deve permitir o acionamento da esteira independentemente do funcionamento da emissão dos raios X. Deve conter roletes, de fácil remoção;
i) a extensão de saída do túnel deve ser compatível com a necessidade operacional e possuir as seguintes características:
i.1) ter um dispositivo que possibilite o ajuste de proximidade da esteira do equipamento com sua extensão;
i.2) ter um batente no final;
j) penetração mínima: em (aço) padrão de 30 mm. Deverá ser utilizada a mala de teste ASTM F792-08, posicionando a mala na esteira, do lado do tubo gerador,

onde deverá ser possível verificar a penetração no aço (Mínimo 30 mm);
k) nível de ruído de operação: no máximo 70 decibéis.
2.2.2.1.20. Garantir que todos os elementos integrantes dos equipamentos funcionem sob as seguintes condições:
a) em regime ininterrupto de funcionamento (24 horas por dia);
b) operar normalmente dentro de uma faixa de variação de temperatura ambiente, entre 0ºC e 40ºC, e unidade relativa do ar de até 95% (não condensável);
c) em estocagem, devem suportar uma temperatura entre –20ºC e 50ºC e unidade relativa do ar de até 90% (não condensável);
d) atender entradas de alimentação, tanto em 110VAC como em 220VAC monofásico, 60Hz, aterrado e suportar variações de 10% na tensão da rede elétrica;
e) a esteira transportadora deverá ter uma velocidade mínima de 0,20m/s;
f) possuir botões tipo “PUSH-BOTTON” que possam desligar o sistema, em caso de emergência;
g) possuir chaves de intertravamento de portas e tampas (INTERLOCK-SWITCCHES), para interromper a emissão de raios X, caso aquelas venham a se abrir por

qualquer motivo;
h) apresentar sinalização visual ao público, quando estiverem em estado de emissão de raios X;
i) o túnel de inspeção tem que ser blindado, para evitar o vazamento de radiação;
j) possibilitar a gravação de conteúdo das imagens em arquivo próprio, facilitando exportar e importar em meio magnético ou ótico removível;
k) possuir resolução de imagem para detecção de fio de cobre filiforme, com diâmetro igual a 0,202mm ou 32AWG, sobreposto por 15,9mm de alumínio, ou até

0,254mm ou 30AWG sobreposto por 22,2mm de alumínio. Essa condição será avaliada por meio do teste 2 da norma ASTM F792-08, com a imagem direta, ou seja, sem a
utilização de recursos adicionais para melhorar a visualização da imagem. Além disso, o equipamento, durante o teste, deve apresentar imagem em preto e branco com
diferenciação de material por tonalidade de cinza, gama variável, material orgânico, material inorgânico e vídeo reverso, permitindo detalhes de resolução para todos os materiais e
densidades, essas imagens devem ser disponibilizadas sem a necessidade de pré-ajustes no painel de controle do operador;

l) o teclado de operações da console terá que ser dotado com botões para o acionamento das funções;
m) possuir rodízios, para facilitar o deslocamento.
2.2.2.1.21. Ter recursos que permitam a utilização do equipamento de forma prática e direta, ou seja:
a) processar a inspeção em 100% dos volumes de forma completa, isto é, com imagem real, bem definida, sem cortes e facilmente reconhecível, mesmo com a

sobreposição de objetos;
b) ser capaz de retransmitir imagens para uma posição remota;
c) oferecer condições para a realização de inspeção em objetos diversos, rígidos ou não, incluídas as do tipo flexível, sem forma definida, mas apresentando ao

operador o seu conteúdo de forma clara e com imagem de alta resolução;
2.2.2.1.22. A licitante, que oferecer equipamento de procedência nacional, deverá informar o CNPJ do fabricante para que se possa averiguar se o mesmo está em

situação regular junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo art. 17, inciso II da lei nº
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6938/81, haja vista que se trata de atividade produtiva constante do Anexo I da Instrução Normativa nº 6, de 15 de março de 2013.
(https://servicos.ibama.gov.br/phocadownload/legislacao/in_ctf_app.pdf).

 
2.3. ITEM 3 - Pórticos detectores de metais:
2.3.1 - DAS ESPECIFICAÇÕES GERAIS:
2.3.1.1. Estrutura robusta e resistente a impactos mecânicos como colisão, choque e pressões provocadas pelo tráfego de pessoas, e possuir dispositivo para fixação

no piso imune à penetração de água;
2.3.1.2. Painéis laváveis e indeformáveis dotados de bordas a prova de impactos proporcionando uma eficiente proteção mecânica e de umidade;
2.3.1.3. Revestimento de materiais sintéticos de forma que, sujeitos a condições ambientais normais, não requeiram qualquer tipo de manutenção para eliminar

corrosões ou repinturas, e evitem a deterioração da superfície ao longo da vida útil;
2.3.1.4. Peças sem cantos ou pontas angulosas, pontiagudas ou afiadas, que possam causar danos em pessoas ou roupas;
2.3.1.5. Todos os componentes do equipamento padronizados e intercambiáveis;
2.3.1.6. Altura interna: de 2,00 m a 2,20 m;
2.3.1.7. Largura interna entre os painéis: de 0,60 m a 0,85 m;
2.3.1.8. Profundidade: de 0,50 m a 0,80 m;
2.3.1.9. Não ter qualquer rampa de passagem para pessoas através do portal, ou estrutura similar com essa finalidade.
2.3.2. DAS ESPECIFICAÇÕES FUNCIONAIS - MÍNIMAS:
2.3.2.1. Ajuste automático para variações de tensão de 100 a 240 VAC e 60 Hz, na linha de entrada, sem qualquer intervenção do operador e sem causar degradação

no desempenho do detector, podendo ser aceito sistema manual de seleção de tensão 127/220 VAC 60 Hz, desde que o acesso seja exclusivo para profissionais de manutenção;
2.3.2.2. Proteção contra surtos de tensão na linha de alimentação;
2.3.2.3. Sistema UPS com autonomia mínima de 10 (dez)minutos;
2.3.2.4. Dispositivo liga e desliga e com fusível de proteção;
2.3.2.5. Display de LCD (Display de Cristal Líquido) vertical de zonas de detecção ou coluna de “leds”, disposto na coluna, para indicar o local do(s) objeto(s)

metálico(s) detectado(s), conduzido(s) através do portal, iluminando simultaneamente as zonas que detectaram esses objetos;
2.3.2.6. Indicador de quantidade de massa metálica de objetos;
2.3.2.7. Unidade de controle com LCD, provido de caracteres alfanuméricos, para atender às necessidades de operação, manutenção e demais ajustes de programa;
2.3.2.8. Funções de ajuste e de funcionamento controladas por microprocessadores;
2.3.2.9. Sistema de autodiagnose para monitorar continuamente a sua operação de forma que, ocorrendo defeito ou falha, seja identificada a possível causa por meio

de código específico no painel de alarme;
2.3.2.10. Quando configurado na sensibilidade desejada, independentemente do nível, não altere o ajuste programado ou necessite de recalibração. Essa situação

deve ser obedecida mesmo que o equipamento sofra interferência proveniente de uma fonte externa transitando na proximidade do pórtico, que dispare seu alarme (cadeiras de
rodas, carrinhos de limpeza, etc.);

2.3.2.11. Multizonas detectoras, constituídas por, no mínimo, 28 (vinte e oito) zonas de detecção independentes, distribuídas verticalmente, de modo a assegurar que
os objetos sejam detectados separadamente pelas respectivas zonas;

2.3.2.12. Capacidade de detecção consistente e uniforme em toda a área interna (vão livre) do pórtico, proporcionando a cobertura completa de inspeção do extremo
superior ao extremo inferior da pessoa inspecionada, independentemente da posição ou orientação do objeto transitando por ele;

2.3.2.13. Pelo menos 6 (seis) programas de detecção, pré-selecionados, para diferentes tipos e tamanhos de objetos metálicos em função da aplicação;
2.3.2.14. Possuir ajuste de sensibilidade no mínimo em 150 níveis diferentes para cada programa, permitindo configuração de cada zona de acordo com o potencial

risco associado a mesma e evitando falsos alarmes;
2.3.2.15. Capacidade de detecção de alta sensibilidade de objetos metálicos ferrosos e não ferrosos, inclusive de pequenas dimensões, como lâminas metálicas

diversas, projéteis de arma de fogo, entre outros, de forma consistente e uniforme em toda a sua área interna;
2.3.2.16. Estabilidade da capacidade de detecção, ou seja, não deve mudar com o tempo e, tampouco, necessitar de recalibração do equipamento;
2.3.2.17. Capacidade para detecção de objeto a uma velocidade variando de 0,15 a 2,5m/s;
2.3.2.18. Possuir dois níveis de senha programáveis, um para permitir que somente pessoas autorizadas acessem todos os ajustes e parâmetros e outro para permitir

que operadores autorizados visualizem os ajustes programados e as informações estatísticas;
2.3.2.19. Possuir indicador de alarme visual luminoso com acendimento proporcional à quantidade de massa metálica do objeto (bargraph). O indicador deverá

possuir no mínimo, 08 (oito) níveis de indicação de detecção.
2.3.3. DAS ESPECIFICAÇÕES OPERACIONAIS - MÍNIMAS:
2.3.3.1. Capacidade de operar com variações de temperatura ambiente entre –10º e +50ºC e umidade relativa entre 0 e 95%, não condensada;
2.3.3.2. Condições de inspecionar, pelo menos, 30 (trinta) pessoas por minuto;
2.3.3.3. Sistemas de apoio vital (portadores de marca-passo, implante coclear, etc.). Para atender a estas exigências, a CONTRATADA deverá apresentar documento

do fabricante em papel timbrado atestando a conformidade do equipamento;
2.3.3.4. Contador de passantes e detecções;
2.3.3.5. Controle remoto, com capacidade para:
a) acessar todos os ajustes;
b) operar um ou vários pórticos com a mesma senha ou senhas diferentes;
2.3.3.6. Capacidade de operar sem interferir em aparelhos ou equipamentos eletroeletrônicos, nem sofrer interferência de qualquer natureza de equipamentos ou

estruturas metálicas situadas nas proximidades;
2.3.3.7. Capacidade de operar próximo a um equipamento de raios x sem apresentar mudanças na homogeneidade de detecção ou falsos alarmes causados por

interferências eletromagnéticas;
2.3.3.8. Proteção contra ruídos e interferências de origem eletromagnética (rádio VHF, UHF, telefone sem fio, telefone celular, etc.), principalmente de fontes

externas de radiofrequência ou estrutura metálica do local de instalação, não devendo, portanto, disparar o alarme do pórtico;
2.3.3.9. Indicador sonoro, com alarme de alta intensidade com volume ajustável e tom programável;
2.3.3.10. Alarme visual indicador de anormalidade na cor vermelha e indicador de “pronto para operar” na cor verde.
2.3.4. DOS ACESSÓRIOS INTEGRANTES - MÍNIMOS:
2.3.4.1. Dois conjuntos completos de placas e/ou módulos eletrônicos idênticos aos que acompanham o equipamento, a título de utilização como peças

sobressalentes.
2.3.5. Atender a norma NIJ-0601.02, do Instituto de Justiça dos Estados Unidos.
 
 
 
2.4. ITEM 4 - Detectores de metais portáteis - manual:
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2.4.1 O equipamento deverá possuir, no mínimo, as seguintes funcionalidades e especificações:
2.4.1.1. Botão liga/desliga;
2.4.1.2. Opção de vibrar ou não;
2.4.1.3. Opção de sinal sonoro ou não;
2.4.1.4. Detecção por luz;
2.4.1.5. Indicador luminoso de aparelho ligado;
2.4.1.6. Indicador de bateria baixa;
2.4.1.7. Entrada para fone de ouvido;  
2.4.1.8. Entrada para carregador de bateria;
2.4.1.9. Funcionamento com bateria recarregável ou alcalina;
2.4.1.10. Estrutura em ABS com proteção UV;
2.4.1.11. Detecção de todos os tipos de metais (magnéticos e não magnéticos);
2.4.1.12. Detecção contínua enquanto estiver próximo ao objeto sem necessidade de movimentação;
2.4.1.13. Processo de fabricação certificado na NBR ISO 9001;
2.4.1.14. Resistência a impactos de até 1(um) metro;
2.4.1.15. No mínimo 50 horas de operação com bateria recarregável NIMH;
2.4.1.16. Garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses;
2.4.1.17. Peso máximo de 400 (quatrocentos) gramas com bateria;
2.4.1.18. No mínimo 3 níveis de detecção (baixo, médio e alto) com ajuste preferencialmente interno;
2.4.1.19. Auto calibrável (não necessita de ajuste periódico de calibração);
2.4.1.20. Comprimento máximo de 400 (quatrocentos) milímetros;
2.4.1.21. Largura máxima de 90 (noventa) milímetros;
2.4.1.22. Altura máxima de 40 (quarenta) milímetros;
2.4.1.23. Capacidade de detecção conforme NIJ 0602.02;
2.4.1.24. Desligamento automático após no máximo 2 min. da última detecção;
2.4.1.25. Ausência da necessidade de ferramenta para troca da bateria.
2.4.2. ACESSÓRIOS:
2.4.2.1. Bateria recarregável NIMH;
2.4.2.2. Carregador de Bateria automático de 100 ~ 240 VAC;
2.4.2.3. Fone de ouvido;
2.4.2.4. Coldre para cinto;
2.4.2.5. Alça de pulso;
2.4.2.6. Manual em português.
 
3. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
3.1. Toda documentação deve estar em português do Brasil.
3.2. A documentação técnica deve ser composta de diagramas de instalação e manuais para a operação e manutenção dos equipamentos a serem fornecidos.
3.3. O Manual de Operação deverá conter as instruções necessárias para o perfeito desempenho e máximo aproveitamento do sistema, apresentando, no mínimo:
a) descrição funcional do sistema;
b) descrição detalhada dos procedimentos operacionais;
c) descrição dos procedimentos de segurança;
d) descrição das formas de visualização e sinalização operacionais;
e) descrição dos alarmes, controles, comandos e funções disponíveis.
3.4. Deve ser fornecida mídia de instalação, com sistema operacional e softwares aplicativos, com as respectivas licenças de uso, bem como de todos os recursos e

procedimentos para inicialização e configuração do equipamento, caso seja aplicável.
3.5. Para os itens 1 e 2, equipamentos de inspeção por raios x (scanner), laudo técnico que comprove que o modelo do equipamento oferecido opera em

conformidade com as normas sobre emissão de radiações, aprovadas pela Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) do Brasil em relação a riscos de radiação, bem como
atende ao indicado na Posição Regulatória 3.01 / 001 (Norma CNEN-NN-3.01) ou a indicação do equipamento na referida lista de isentos.

3.6. O laudo deverá ser assinado por supervisor de proteção radiológica, devendo em seu detalhamento constar a identificação do tipo e modelo do equipamento a
ser fornecido pela CONTRATADA, anexando certificado de qualificação do profissional, dentro do prazo de validade, emitido pela CNEN.

 
 

4. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA E INSTALAÇÃO
4.1. O prazo de entrega do objeto se dará da seguinte maneira:
4.1.1. Para os itens 1, 2 e 3, o prazo de entrega será de até 90 (noventa) dias, a contar do 1º dia útil posterior a data da assinatura do contrato, incluídos nesse prazo:

instalação, testes e treinamento.
4.1.2  Para o item 4, o prazo de entrega será de até 90 (noventa) dias, a contar do 1º dia útil posterior a data da assinatura do contrato. 
4.2. Os equipamentos deverão ser entregues, em dias úteis, das 9h às 18h, nas dependências, do Supremo Tribunal Federal, em Brasília, nos locais de instalação, no

endereço Praça dos Três Poderes, Brasília-DF, CEP: 70.175-900, Fone: (61) 3217-3114 e serão instalados nos seguintes locais:
4.2.1. Item 1 - Raio-x vão livre 300/355 x 500/550:
a) Portaria do Anexo II A;
b) Portaria do Anexo II B;
c) Portaria do Anexo I;
4.2.2. Item 2 - Raio-x vão livre 950/1100 x 950/1100:
a) Protocolo de Triagem do Anexo II A;
4.2.3. Item 3 - Pórticos detectores de metais:
a) Anexo II B;
b) Anexo II A;
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c) Anexo I;
d) Anexo I - Subsolo;
4.2.4. Item 4 - Detector portátil:
a) Gerência de Instalações - Anexo II B, 1º Andar.
4.3.  Para os itens 1, 2 e 3 do objeto, a Contratada deverá comunicar previamente o dia e horário de entrega e da instalação do objeto a Gerência de Segurança

das Instalações do STF - INSTA. pelo telefone: 3217-3226; e-mail: fernandov@stf.jus.br;
4.4. A instalação dos itens 1, 2 e 3 deverá ser realizada das 9h às 18h, podendo ocorrer em finais de semana e feriados, conforme acerto com a Gerência da INSTA.
 
5. GARANTIA 
5.1.  GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO / PRAZO DA GARANTIA:
5.1.1. Para o item 1, o prazo de garantia do objeto contra defeitos de fabricação deverá ser de, no mínimo, 36 (trinta e seis) meses, a contar do recebimento

definitivo, incluídas a manutenção e atualização do softwares fornecidos, quando cabíveis.
5.1.2  Para o item 2, o prazo de garantia do objeto contra defeitos de fabricação deverá ser de, no mínimo, 36 (trinta e seis) meses, a contar do recebimento

definitivo, incluídas a manutenção e atualização do softwares fornecidos, quando cabíveis.
5.1.3 Para o item 3, o prazo de garantia contra defeitos de fabricação deverá ser de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses, a contar do recebimento definitivo;
5.1.4 Para o item 4, o prazo de garantia contra defeitos de fabricação deverá ser de, no mínimo, 12 (doze) meses, a contar do recebimento definitivo.
5.2. Durante o período de garantia, a CONTRATADA, independentemente de ser ou não fabricante do objeto, obriga-se a substituir ou reparar, sem ônus para o STF,

o objeto que apresentar defeitos ou incorreções resultantes da fabricação, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do 1º dia útil posterior à data de confirmação do
recebimento da comunicação.

5.3. O pedido de substituição ou reparo do objeto, durante o período de garantia, será formalizado por telefone, e-mail, fax ou outro meio hábil de comunicação.
5.4. Substituir o equipamento, durante o período de reparo, se o defeito não for sanado no prazo estabelecido no subitem 5.2, por equipamento de mesma ou melhor

qualidade - tecnológica e funcional - em até 2 (dois) dias úteis do final do prazo.
5.5. Substituir o equipamento defeituoso por um novo, em até 90 (noventa) dias para os itens 1 e 2 e 60 (sessenta) dias para os itens 3 e 4 do objeto se, decorrido

45 (quarenta e cinco) dias sem o conserto do equipamento em garantia.
5.6. Oferecer garantia "on site" para os raio-x 40/45 x 60/65 e 50/60 x 70/80 e os pórticos detectores de metais - nos prazos estabelecidos nos subitem 5.2, 5.4 e

5.5 - para os equipamentos e serviços de manutenção realizados, contados a partir do recebimento definitivo.
5.7. Dispor, durante o período de garantia, das seguintes condições, observando-se às disposições contidas nos subitens 5.2, 5.4 e 5.5:
a) suporte via telefone gratuito DDG ou 0800, correio eletrônico e whatsapp de Responsável Técnico;
b) atendimento por engenheiro ou técnico autorizado pela CONTRATADA e certificado pelo fabricante dos equipamentos, em até 4 (quatro) horas, contadas a partir

da abertura da ordem de serviço.
5.8. Durante o prazo de garantia, a correção de falhas no funcionamento dos equipamentos será efetuada dentro do período estabelecido nos subitens 5.2, 5.4 e 5.5,

ressalvados os casos em que seja necessária a aquisição de peças de reposição no exterior, caso em que o tempo será contado a partir do recebimento das peças importadas,
devendo a CONTRATADA comprovar que tomou as providências para importação das peças no prazo de cinco dias, a contar da data em que foi detectada a necessidade de
substituição.

5.8.1. Realizar, durante a garantia técnica, os respectivos serviços da manutenção preventiva estabelecidos no manual do fabricante, e quantas forem
necessárias para o atendimento de manutenção corretiva, sem ônus para o contratante.

5.8.2 As peças substituídas terão a garantia mínima de 1 (um) ano ou o restante do que faltar do prazo estabelecido para os equipamentos, o que for maior.
5.8.3. A CONTRATADA assume o compromisso de envidar todos os esforços e meios ao seu alcance para que a importação de peças de reposição, porventura

necessárias, ocorra no prazo máximo de 60 (sessenta) dias.
5.8.4. Os serviços de substituição de peças e reparos, bem como outros contemplados pela garantia, serão realizados em dias úteis, no horário compreendido entre

8h e 19h, nas dependências do CONTRATANTE.
5.9 Caso haja a necessidade de retirada dos equipamentos das dependências do CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá comunicar o fato à unidade

fiscalizadora do contrato que, constatando a exigência, providenciará autorização para a sua retirada.
5.10. Ocorrendo a hipótese prevista no item anterior, bem como a impossibilidade de conserto por ausência de peças, a CONTRATADA deverá fornecer outro

equipamento, com as mesmas especificações, para uso pelo CONTRATANTE, durante o período de conserto ou manutenção, bem como providenciará a retirada e a devolução de
equipamentos para manutenção ou conserto fora das dependências do CONTRATANTE, sem que isso implique acréscimos dos preços contratados durante a vigência do contrato.

5.11. A CONTRATADA compromete-se a fornecer, durante a garantia, sem ônus para o STF, materiais como cabos, acessórios, manuais e toda a documentação que
acompanha os equipamentos, inclusive placas, periféricos e softwares neles instalados.

5.11.1. A CONTRATADA se responsabiliza pela manutenção e atualização dos softwares no período de garantia do equipamento, a contar da data de recebimento
definitivo.

5.12. A CONTRATADA deverá se responsabilizar pelo recolhimento e destinação adequada dos resíduos e peças decorrentes dos serviços de instalação e
manutenção dos equipamentos, conforme determina a Lei nº 12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos.

5.13. A CONTRATADA no decorrer das manutenções previstas, durante o período de garantia, deverá apresentar laudo ou relatório de testes de que as emissões de
raios X permanecem dentro dos limites permitidos pela CNEN.

 
 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
6.1. É vedada a reprodução, divulgação ou utilização de quaisquer informações de que os profissionais alocados tenham tomado ciência em razão da execução dos

serviços prestados, sem o consentimento, por escrito, do Gestor do Contrato e da Secretaria de Comunicação Social do STF.
6.2. Comprovar a origem do produto e a respectiva quitação dos tributos de importação, no momento da entrega do objeto, caso os bens oferecidos tenham sido

importados, sob pena de inexecução total e multa.
6.3. Executar o objeto em conformidade com as normas vigentes e especificações constantes da proposta técnica apresentada e, ainda, com as instruções emitidas

pelo Gerente de Segurança das Instalações - INSTA - da CONTRATANTE.
6.4. Facilitar o acesso do Gerente de Segurança das Instalações - INSTA - e, quando necessário, dos membros da Comissão de Recebimento e Fiscalização a todos

os elementos e informações necessárias ao desempenho de suas atribuições.
6.5. Cumprir fielmente as recomendações do Gerente de Segurança das Instalações - INSTA  - e da Comissão de Recebimento e Fiscalização.
6.6. Entregar e instalar os equipamentos nos locais indicados pela Gerência de Segurança das Instalações - INSTA, com todos os pontos de conexão, hardware,

software e configuração em conformidade com as especificações técnicas.
6.7. Entregar ao CONTRATANTE todas as mídias, manuais e folhetos dos equipamentos, fornecidos em língua portuguesa.
6.8. Encaminhar à CONTRATANTE, 48 (quarenta e oito) horas antes de qualquer prestação de serviço, lista dos seus empregados devidamente identificados com:

nome, CPF e RG,
6.9. Submeter seus empregados, durante a permanência nas dependências do CONTRATANTE, aos regulamentos de segurança e disciplina por este instituído.
6.10. Substituir qualquer empregado que o CONTRATANTE não julgar tecnicamente apto à prestação dos serviços.
6.11. Assumir a responsabilidade por toda e qualquer despesa com pagamento de seu pessoal, inclusive com traslados, alimentação, acomodação e também por

todos os danos e perdas causados a terceiros, diretamente resultantes de ação ou omissão de seus empregados ou prepostos.
6.12. Apresentar, por escrito, os dados relativos ao responsável técnico pelos serviços, que deverão incluir nome, qualificação, telefone e correio eletrônico - e-mail.
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6.13. Manter, durante todo o período de vigência do ajuste todas as condições que ensejaram sua contratação, particularmente no que tange à regularidade fiscal e a
capacidade técnica operativa.

6.14. Prestar, através de um consultor designado para acompanhamento do contrato, todas as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo
CONTRATANTE, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas a partir da solicitação.

6.15. Providenciar para que o objeto da licitação a ela adjudicado seja entregue em perfeito estado, sendo instalado e configurado com a segurança necessária,
garantindo o transporte e entrega nos locais indicados pelo CONTRATANTE, sem quaisquer danos, avarias ou acréscimo nos preços contratados.

6.16. Realizar todos os testes de funcionamento e ensaios de materiais e peças em conformidade com as orientações técnicas do fabricante. Os ensaios e verificações
serão providenciados pela contratada sem que isso implique acréscimos nos preços contratados.

6.17. Designar profissionais especializados e devidamente habilitados para desenvolverem as atividades necessárias à instalação, configuração e manutenção dos
equipamentos fornecidos.

6.18. Responsabilizar-se integralmente pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, não podendo transferir, de forma
alguma, essa responsabilidade à fiscalização ou ao acompanhamento pela CONTRATANTE.

6.19. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas seus empregados e prepostos, quando nas dependências do CONTRATANTE ou em
qualquer outro local onde estejam prestando os serviços objeto desta licitação, devendo adotar as providências exigidas pela legislação vigente.

6.20. Comprovar, no ato da entrega, que os equipamentos entregues possuem garantia oficial do fabricante, na seguinte forma: 36 (trinta e seis) meses - para os itens
1 e 2 do objeto; 24 (vinte e quatro) meses para o item 3 do objeto e 12 (doze) meses para o item 4 do objeto. Tal comprovação poderá ser realizada por meio de certificado de
garantia contendo os números de série dos equipamentos.

6.21. Recolher os equipamentos listados abaixo, de propriedade do Tribunal, como forma de logística reversa, observando-se a Lei nº 12.305/2010 e demais normas
aplicáveis, sendo de sua responsabilidade arcar com os custos dessa operação, inclusive o transporte do STF até o local onde será realizada a correta destinação, considerando o
descarte ecologicamente correto, devendo realizar o recolhimento dos equipamentos supracitados em, no máximo, 10 (dez) dias após a entrega do objeto, na forma disciplinada
pelos artigos 31 e 33, da mencionada Lei:

a) 07 (sete) Raios-X - obrigação do vencedor do item 1;
b) 04 (quatro) Pórticos de Detector de Metais - obrigação do vencedor do item 3;
c) 02 (dois) Detectores Portáteis (Raquete) - obrigação do vencedor do item 4.
6.22. A CONTRATADA deverá cumprir a legislação técnica aplicável, considerando que essa exigência é condição para as empresas atuarem no ramo da presente

licitação. Os equipamentos fornecidos devem atender plenamente à legislação vigente, inclusive no tocante às questões sanitárias e ambientais.
6.23. Não subcontratar o objeto desta aquisição.
 
7.      OBRIGAÇÕES DO STF
7.1.Indicar servidor do STF para acompanhamento das tratativas com a Contratada e designar comissão  do STF para recebimento do objeto.
7.2.     Promover o acompanhamento e a fiscalização desta aquisição, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas,

comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas por parte da CONTRATADA.
7.3.     Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.
7.4.   Permitir o acesso dos representantes da CONTRATADA ao local de entrega, desde que devidamente identificados.
7.5.     Efetuar o pagamento à CONTRATADA de acordo com as condições estabelecidas no Edital.
 
8. VISTORIA FACULTATIVA
8.1. A vistoria deverá ser realizada até o último dia útil anterior à data de abertura da sessão, das 13h às 18h, mediante agendamento pelo telefone: (61) 3217-3226

pelo e-mail fernandov@stf.jus.br e comparecimento na Gerência de Segurança das Instalações do STF, localizada 1º andar do Anexo II B do STF, Praça dos Três Poderes, Brasília-
DF.

8.2. Termo de Vistoria fornecido pela Gerência de Segurança das do STF, comprovando que o representante da licitante vistoriou os locais onde serão entregues e
retirados os equipamentos, bem como tomou ciência de todas as informações e condições necessárias à correta elaboração da proposta, tendo perfeito conhecimento do objeto
licitado.

 
 
 

ANEXO II DO EDITAL – MODELOS

 

A) PROPOSTA DE PREÇOS
 
Pregão Eletrônico n. 70/2019

 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UN QTDE. VALOR UNITÁRIO (R$) VALOR TOTAL (R$)

1   UN. 03 (algarismos) (algarismos)

...      

4      

VALOR TOTAL  PARA A LICITAÇÃO (R$) (algarismos e por extenso)

 
 

B) DECLARAÇÃO RELATIVA A TRABALHO DE MENORES
 
Pregão Eletrônico n. 70/2019

 

A empresa................................., CNPJ..................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)...................................., RG ............................ e CPF
........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n. 8.666/1993, combinado com a Lei n. 9.854/1999, que não emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

 

Brasília, _____de ___________________de 2019
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...........................................................

Assinatura do representante legal

 

C) DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES
 
Pregão Eletrônico n. 70/2019
 

A empresa___________________________, CNPJ____________________, sediada em ____________________________, declara, na forma do § 2º do art. 32 da
Lei n. 8.666/1993, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório e que está ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores.

 

Brasília, _____de ___________________de 2019
 
 

............................................................
Assinatura do representante legal

 

 

D) TERMO DE GARANTIA
 
Pregão Eletrônico n. 70/2019

 

A empresa ______________________________, CNPJ ________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
__________________ RG _________ e CPF ___________, compromete-se a prestar garantia, nos seguintes termos:

 
I.   O objeto terá prazo de garantia contra defeitos de fabricação, conforme discriminado abaixo, a contar do recebimento definitivo, incluídas a
manutenção e atualização do softwares fornecidos, quando cabíveis:
 
a) itens 1 e 2 - 36 meses
b) item 3 - 24 meses
c) item 4 - 12 meses
 
II. Durante o período de garantia, a CONTRATADA, independentemente de ser ou não fabricante do objeto, obriga-se a substituir ou reparar, sem
ônus para o STF, o objeto que apresentar defeitos ou incorreções resultantes da fabricação, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do 1º
dia útil posterior à data de confirmação do recebimento da comunicação.
 
III. O pedido de substituição ou reparo do objeto, durante o período de garantia, será formalizado por telefone, e-mail, fax ou outro meio hábil de
comunicação.
 
IV. Substituir o equipamento, durante o período de reparo, se o defeito não for sanado no prazo estabelecido no item II, por equipamento de
mesma ou melhor qualidade - tecnológica e funcional - em até 2 (dois) dias úteis do final do prazo.
 
V.  Substituir o equipamento defeituoso por um novo, em até 90 (noventa) dias para os itens 1 e 2 e 60 (sessenta) dias para os itens 3 e 4 do objeto
se, decorrido 45 (quarenta e cinco) dias sem o conserto do equipamento em garantia.
 
VI. Oferecer garantia "on site" para os raio-x 40/45 x 60/65 e 50/60 x 70/80 e os pórticos detectores de metais - nos prazos estabelecidos nos itens
II, IV e V - para os equipamentos e serviços de manutenção realizados, contados a partir do recebimento definitivo.
 
VII. Dispor, durante o período de garantia, das seguintes condições, observando-se às disposições contidas nos itens II, IV e V:
 
a) suporte via telefone gratuito DDG ou 0800, correio eletrônico e whatsapp de Responsável Técnico;
 
b) atendimento por engenheiro ou técnico autorizado pela CONTRATADA e certificado pelo fabricante dos equipamentos, em até 4 (quatro)
horas, contadas a partir da abertura da ordem de serviço.
 
VIII. Durante o prazo de garantia, a correção de falhas no funcionamento dos equipamentos será efetuada dentro do período estabelecido nos itens
II, IV e V, ressalvados os casos em que seja necessária a aquisição de peças de reposição no exterior, caso em que o tempo será contado a partir do
recebimento das peças importadas, devendo a CONTRATADA comprovar que tomou as providências para importação das peças no prazo de
cinco dias, a contar da data em que foi detectada a necessidade de substituição.
 
XIX. Realizar, durante a garantia técnica, os respectivos serviços da manutenção preventiva estabelecidos no manual do fabricante, e quantas
forem necessárias para o atendimento de manutenção corretiva, sem ônus para o contratante.
 
X As peças substituídas terão a garantia mínima de 1 (um) ano ou o restante do que faltar do prazo estabelecido para os equipamentos, o que for
maior.
 
XI. A CONTRATADA assume o compromisso de envidar todos os esforços e meios ao seu alcance para que a importação de peças de reposição,
porventura necessárias, ocorra no prazo máximo de 60 (sessenta) dias.
 
XII. Os serviços de substituição de peças e reparos, bem como outros contemplados pela garantia, serão realizados em dias úteis, no horário
compreendido entre 8h e 19h, nas dependências do CONTRATANTE.
 
XIII. Caso haja a necessidade de retirada dos equipamentos das dependências do CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá comunicar o fato à
unidade fiscalizadora do contrato que, constatando a exigência, providenciará autorização para a sua retirada.
 
XIV. Ocorrendo a hipótese prevista no item anterior, bem como a impossibilidade de conserto por ausência de peças, a CONTRATADA deverá
fornecer outro equipamento, com as mesmas especificações, para uso pelo CONTRATANTE, durante o período de conserto ou manutenção, bem
como providenciará a retirada e a devolução de equipamentos para manutenção ou conserto fora das dependências do CONTRATANTE, sem que
isso implique acréscimos dos preços contratados durante a vigência do contrato.
 
XV. A CONTRATADA compromete-se a fornecer, durante a garantia, sem ônus para o STF, materiais como cabos, acessórios, manuais e toda a
documentação que acompanha os equipamentos, inclusive placas, periféricos e softwares neles instalados.
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XVI. A CONTRATADA se responsabiliza pela manutenção e atualização dos softwares no período de garantia do equipamento, a contar da data
de recebimento definitivo.
 
XVII. A CONTRATADA deverá se responsabilizar pelo recolhimento e destinação adequada dos resíduos e peças decorrentes dos serviços de
instalação e manutenção dos equipamentos, conforme determina a Lei nº 12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos.
 
XVIII. A CONTRATADA no decorrer das manutenções previstas, durante o período de garantia, deverá apresentar laudo ou relatório de testes de
que as emissões de raios X permanecem dentro dos limites permitidos pela CNEN.
 
 
Brasília, _____de ___________________de 2019

 
............................................................

Assinatura do representante legal

 

E) TERMO DE VISTORIA

 

Pregão Eletrônico n. XX/2019

 

A empresa................................., CNPJ..................., por intermédio de seu representante o(a) Sr(a)...................................., RG ............................ e CPF
........................., DECLARA, para fins de participação no Pregão Eletrônico n. XX/2019, que efetuou minuciosa vistoria nos locais onde serão executados os serviços, recebeu
cópia dos projetos em arquivos digitais, bem como tomou conhecimento de todas as informações necessárias à correta formulação da proposta, de modo a não incorrer em
omissões que jamais poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de inclusão de serviços, quantitativos de material ou acréscimo dos preços.

 

Brasília, _____de ___________________de 2019

 

............................................................

Assinatura do representante da empresa

 

Nome:

N. do documento de identificação:

Cargo na empresa:

 

 

Acompanhei a vistoria:

 

Assinatura e carimbo do xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do STF
 
 

F) DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
 

(IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE DA LICITANTE), como representante devidamente constituído de
(IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DA LICITANTE) doravante denominada “Licitante”, para fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico n.
70/2019, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

 

(a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pela Licitante), e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte,
direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico n.
70/2019, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
 
(b) a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato
do Pregão Eletrônico n. 70/2019, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
 
(c) não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão
Eletrônico n. 70/2019 quanto a participar ou não da referida licitação;
 
(d) o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro
participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico n. 70/2019 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
 
(e) o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer
integrante do Supremo Tribunal Federal antes da abertura oficial das propostas; e
 
(f) está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

 
 

Brasília, _____de ___________________de 2019
 

............................................................
Assinatura do representante legal
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G) DADOS PARA PREENCHIMENTO DO CONTRATO
 

1. Razão Social da empresa (conforme CNPJ):
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
 
2. Endereço-sede da empresa e CEP:
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
 
3. CNPJ: ....................................................................................................................
 
4. Contatos (telefone, fax, e-mail):
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
 
5. Dados do(a) Sócio(a) / Procurador(a) habilitado a celebrar contratos pela empresa (se Procurador(a) juntar instrumento de Procuração
atualizado) (Juntar cópia(s) do RG / CPF):
 
Nome (completo): ........................................................................................
RG:...............................................................................................................
 CPF:.............................................................................................................
 
Nome (completo): ........................................................................................
RG:................................................................................................................
CPF:..............................................................................................................

 
 
 
 

ANEXO III DO EDITAL – CONTRATO

 

CONTRATO N.

 

 
CONTRATO DE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, INCLUINDO DEMAIS ACESSÓRIOS, PARA
CONTROLE DE ACESSO ÀS DEPENDÊNCIAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - EQUIPAMENTOS DE RAIO X, PÓRTICOS  E
DETECTORES DE METAIS PORTÁTEIS ,  QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL,
E A EMPRESA ................................................................. (Pregão Eletrônico n. 70/2019 - Processo Administrativo Eletrônico n.003764/2019)

 

Obs.: deverá ser apresentado, para recebimento dos itens 1 e 2, Ofício de Isenção de Requisitos de Proteção Radiológica.

 

A UNIÃO, por intermédio do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, sediado na Praça dos Três Poderes, em Brasília - Distrito Federal, CNPJ 00.531.640/0001-28,
neste ato representado pelo seu ........................................................................, Senhor. .................................................., RG .............................-SSP/........ e CPF ..........................., no
uso das atribuições que lhe confere o Regulamento da Secretaria do Supremo Tribunal Federal, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa ......................, com sede no
......................, CNPJ ....................., telefone ..................., FAX ......................, neste ato representada por seu ......................., Senhor. ............................,  RG .....................e CPF
........................., doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato, com fundamento na Lei n. 8.666/1993, observando-se as normas constantes na Lei n.
10.520/2002, Lei Complementar n. 123/2006,  no Decreto n. 5.450/2005, o contido no Processo Administrativo Eletrônico n. 003764/2019 e em conformidade com as
disposições a seguir.

 

DO OBJETO
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – O objeto do presente Contrato é a aquisição e instalação de equipamentos de segurança, incluindo demais acessórios, para controle de acesso às
dependências do Supremo Tribunal Federal - EQUIPAMENTOS DE RAIO X, PÓRTICOS  e DETECTORES DE METAIS PORTÁTEIS, observados o Edital, o Termo de
Referência e a proposta da CONTRATADA, os quais, independentemente de transcrição, são partes integrantes deste instrumento, naquilo que não o contrarie.
 
 

DO REGIME DE EXECUÇÃO
 
CLÁUSULA SEGUNDA – O objeto do presente instrumento será executado por empreitada por preço unitário, em conformidade com o disposto na Lei n. 8.666/1993.
 
 

DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
 
CLÁUSULA TERCEIRA – Constituem obrigações do CONTRATANTE: 
 

a) designar gestor para acompanhamento e fiscalização deste Contrato e designar comissão  do STF para recebimento do objeto;
b) promover o acompanhamento e a fiscalização desta contratação, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas,

comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas por parte da CONTRATADA;
c) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;
d) permitir, durante a vigência deste Contrato, o acesso dos representantes ou prepostos da CONTRATADA ao local de prestação de serviços, desde que

devidamente identificados e acompanhados por representante do CONTRATANTE;
e) notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre toda e qualquer irregularidade constatada na execução dos serviços;
f) efetuar o pagamento à CONTRATADA de acordo com as condições estabelecidas neste Contrato.

 
CLÁUSULA QUARTA – Constituem obrigações da CONTRATADA:
 

a) entregar os itens 1, 2 e 3 em até 90 (noventa) dias, a contar do 1º dia útil posterior a data da assinatura do contrato, incluídos nesse prazo: instalação, testes e
treinamento.

b) entregar o item 4 em até 90 (noventa) dias, a contar do 1º dia útil posterior a data da assinatura do contrato.
c) prestar garantia do objeto contra defeitos de fabricação conforme condições e prazos estabelecidos nos itens 5 e 6 do Termo de Referência - Anexo I do Edital,

bem como Termo de Garantia constantes do Anexo II do Edital;
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d) responsabilizar-se por todo e qualquer acidente do trabalho, dano ou prejuízo causado ao patrimônio do CONTRATANTE ou de terceiros, decorrente da execução
do objeto contratado;

e) entregar o objeto adjudicado, observando as condições estipuladas no Edital, no Termo de Referência, na proposta, neste Contrato e na nota de empenho;
f) comunicar imediatamente ao CONTRATANTE, por escrito, qualquer irregularidade que comprometa ou inviabilize o fornecimento do objeto;
g) apresentar os documentos fiscais de cobrança em conformidade com o estabelecido neste Contrato;
h) comunicar, por escrito, eventual atraso ou paralisação no fornecimento do objeto, apresentando razões justificadoras, que serão objeto de apreciação pelo

CONTRATANTE;
i) manter, durante toda a execução do Contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação;
j) cumprir todas as obrigações elencadas no item 6 do Termo de Referência;
k) é vedada a reprodução, divulgação ou utilização de quaisquer informações de que a CONTRATADA tenha tomado ciência em razão da execução dos serviços

prestados, sem o consentimento, por escrito, do Gestor do Contrato e da Secretaria de Comunicação Social do STF;
l) comprovar a origem do produto e a respectiva quitação dos tributos de importação, no momento da entrega do objeto, caso os bens oferecidos tenham sido

importados, sob pena de inexecução total e multa; 
m) indicar formalmente preposto visando estabelecer contatos com o gestor deste Contrato;
n) observar as demais obrigações estabelecidas no Anexo I do Edital – Termo de Referência

 
DO VALOR

 
CLÁUSULA QUINTA – O valor do presente Contrato é de R$ __________ (________), sendo fixo e irreajustável, observado o Anexo deste Contrato.
 
 
 

DO RECEBIMENTO
 
CLÁUSULA SEXTA – O objeto deste Contrato será recebido da seguinte forma:

a) para os itens 1, 2 e 3:
a.1)    provisoriamente, em até 05 (cinco) dias úteis após a instalação dos equipamentos, pela Gerência da Segurança das Instalações do STF, para posterior

conferência de sua conformidade com o pedido pela Comissão designada. Caso não haja qualquer impropriedade explícita, será atestado esse recebimento;
a.2)     definitivamente, por Comissão designada, em até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório, mediante “atesto” na nota fiscal/fatura, após

comprovada a adequação ao Edital, à proposta, à nota de empenho e ao Contrato, desde que não se verifiquem defeitos ou imperfeições e após comprovação de origem do objeto,
caso seja importado, e a respectiva quitação dos tributos de importação.

b) para o item 4:
b.1) provisoriamente, em até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento dos equipamentos, pela Gerência da Segurança das Instalações do STF, para posterior

conferência de sua conformidade com o pedido pela Comissão designada. Caso não haja qualquer impropriedade explícita, será atestado esse recebimento;
b.2) definitivamente, por Comissão designada, em até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório, mediante “atesto” na nota fiscal/fatura, após comprovada

a adequação ao Edital, à proposta e à nota de empenho, desde que não se verifiquem defeitos ou imperfeições.
 
Parágrafo primeiro – Caso sejam constatadas inadequações, falhas ou incorreções na execução, fica a CONTRATADA obrigada a efetuar as correções necessárias, sem ônus para
o CONTRATANTE.
 
Parágrafo segundo – O recebimento provisório ou definitivo não exclui as responsabilidades civil e penal da CONTRATADA.
 
Parágrafo segundo – Para recebimento dos itens 1 e 2, deverá ser apresentado  Ofício de Isenção de Requisitos de Proteção Radiológica.
 
 

DO PAGAMENTO
 
CLÁUSULA SÉTIMA – O pagamento será efetuado mediante crédito em conta corrente da CONTRATADA, por ordem bancária, em até 10 (dez) dias úteis, a contar do
recebimento definitivo, quando mantidas as mesmas condições iniciais de habilitação e caso não haja fato impeditivo para o qual tenha concorrido a CONTRATADA, devendo
apresentar ainda:
 

a) Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade com o FGTS;
b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal, contemplando comprovação
de regularidade perante a Seguridade Social;
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, expedida pela Justiça do Trabalho, comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho;
d) prova de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede da CONTRATADA.

 
Parágrafo primeiro – A CONTRATADA não poderá apresentar nota fiscal/fatura com CNPJ diverso do qualificado no preâmbulo deste Contrato.
 
Parágrafo segundo – A nota fiscal/fatura apresentada em desacordo com o estabelecido no Edital, na nota de empenho, no Contrato ou caso observada qualquer circunstância que
desaconselhe o pagamento será devolvida à CONTRATADA e nesse caso o prazo previsto na Cláusula Sétima será interrompido. A contagem do prazo previsto para pagamento
será iniciada a partir da respectiva regularização.
 
Parágrafo terceiro – Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a
reajustamento de preços ou à atualização monetária.
 
Parágrafo quarto – O Supremo Tribunal Federal disponibiliza na internet informações sobre pagamentos realizados e tributos recolhidos de seus fornecedores.
Acesse www.stf.jus.br, clique em (Transparência), depois em (Gestão Orçamentária) e selecionar: <Dados Diários de Despesas>. O usuário precisa informar o número do CNPJ e
saber o número do documento fiscal, para acessar essas informações.
 
 

DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
 
CLÁUSULA OITAVA – Ocorrendo atraso no pagamento, e desde que não tenha concorrido de alguma forma a CONTRATADA, haverá incidência de atualização monetária sobre
o valor devido, pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE), ocorrida entre a data final prevista para pagamento e a data de sua
efetiva realização.
 
 

DA VIGÊNCIA
 
CLÁUSULA NONA – O Contrato terá vigência, a contar da assinatura, de 36 (trinta e seis) meses improrrogáveis para os itens 1 e 2; 24 (vinte e quatro) meses improrrogáveis para
o item 3; e 12 (doze) meses improrrogáveis para o item 4.
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DAS SANÇÕES
 
CLÁUSULA DEZ – Quem praticar, os atos previstos no art. 7º da Lei n. 10.520/2002, ficará impedida de licitar e contratar com a União, os Estados, o Distrito Federal ou os
Municípios e será descredenciada do SICAF ou dos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da mesma Lei, pelo prazo de até 5 (cinco)
anos, sem prejuízo das sanções previstas na IN n. 1/2017 da Secretaria Geral da Presidência da República.
 
CLÁUSULA ONZE – A CONTRATADA ficará sujeita, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:
 
a) advertência;
b) multa de:
b.1) 0,2% ao dia sobre o valor total contratado, no caso de atraso injustificado para entrega do objeto no prazo estipulado, limitada a incidência a 30 (trinta) dias;
b.2) 8% sobre o valor total contratado, no caso de atraso injustificado por período superior ao previsto na alínea “b.1”. A partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso, a nota de
empenho será anulada e será considerado inexecução total;
b.3) 10% sobre o valor dos itens não entregues, no caso da entrega parcial do objeto no prazo estabelecido, sendo considerado inexecução parcial da obrigação assumida;
b.4) 0,2% ao dia sobre o valor do bem, no caso de atraso injustificado para a substituição ou o reparo, dos itens 1 e 2 do objeto,  que apresentar defeitos de fabricação durante o
período da garantia, limitada a incidência a 45 (quarenta e cinco) dias.
b.5) 0,3% ao dia sobre o valor do bem, no caso de atraso injustificado para a substituição ou o reparo, dos itens 3 e 4 do objeto,  que apresentar defeitos de fabricação durante o
período da garantia, limitada a incidência a 30 (trinta) dias.
b.6) 15% sobre o valor do bem na hipótese de atraso por período superior ao previsto na alínea “b.4”. A partir do 91º (nonagésimo primeiro) dia de atraso, será configurada a multa
definida na alínea “b.8”;
b.7) 15% sobre o valor do bem na hipótese de atraso por período superior ao previsto na alínea “b.5”. A partir do 61º (sexagésimo primeiro) dia de atraso, será configurada a multa
definida na alínea “b.8”;
b.8) 30% sobre o valor do bem, no caso de deixar de substituir ou reparar o objeto que apresentar defeitos de fabricação durante o período da garantia;
b.9) 0,1% sobre o valor total contratado, no caso deixar de cumprir quaisquer itens previstos no Termo de Referência não previstos nesta tabela de multas, aplicada por ocorrência;
b.10) 35% sobre o valor total contratado, em caso de inexecução total da obrigação assumida;
 
c) impedimento de licitar e contratar com a União, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, nos termos da Lei n. 10.520/2002;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos da Lei n. 8.666/1993.
 
 
Parágrafo primeiro – O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado de pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE à
CONTRATADA.
 
Parágrafo segundo – As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.
 
 

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
 
CLÁUSULA DOZE – A despesa decorrente da contratação correrá à conta do Programa de Trabalho: 02.061.0565.6359.5664 – Apreciação e Julgamento de Causas no Supremo
Tribunal Federal, Natureza da Despesa: 44.90.52 – Equipamento e Material Permanente, consignado ao CONTRATANTE no Orçamento Geral da União, tendo sido emitida a Nota
de Empenho n. ................., datada do dia __/__/____.
 

DA RESCISÃO
 
CLÁUSULA TREZE – O inadimplemento de cláusula estabelecida neste Contrato, por parte da CONTRATADA, assegurará ao CONTRATANTE o direito de rescindi-lo,
mediante notificação, com prova de recebimento.
 
CLÁUSULA QUATORZE – As sanções previstas nas alíneas “b.2”, "b.3"  e “b.8” da Cláusula Doze serão cumuladas com a rescisão contratual, garantida a prévia e ampla defesa,
na forma da lei.
 
Parágrafo único – Na rescisão contratual deverá ser considerada a natureza e a gravidade da infração cometida e os danos que dela provierem para a Administração Pública.
 
CLÁUSULA QUINZE – Além de outras hipóteses expressamente previstas no art. 78 da Lei n. 8.666/1993, constituem motivos para a rescisão deste Contrato:
 
a) atraso injustificado na execução dos serviços, bem como a sua paralisação sem justa causa e prévia comunicação ao CONTRATANTE;
b) o cometimento reiterado de falhas comprovadas por meio de registro próprio efetuado pelo representante do CONTRATANTE.
 
Parágrafo primeiro – Nos casos em que a CONTRATADA sofrer processos de fusão, cisão ou incorporação, será admitida a continuação da contratação desde que a execução
deste Contrato não seja afetada e que a CONTRATADA mantenha o fiel cumprimento dos termos contratuais e as condições de habilitação.
 
Parágrafo segundo – Ao CONTRATANTE é reconhecido o direito de rescisão administrativa, nos termos do art. 79, inciso I, da Lei n. 8.666/1993, aplicando-se, no que couber,
as disposições dos parágrafos primeiro e segundo do mesmo artigo, bem como as do art. 80 da mesma Lei.
 

DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
 
CLÁUSULA DEZESSEIS – Aplicam-se à execução do presente Contrato a Lei n. 8.666/1993 e demais normas legais pertinentes.
 
 

DO ACOMPANHAMENTO
 
CLÁUSULA DEZESSETE – O CONTRATANTE nomeará um gestor titular e um substituto para executar a fiscalização deste Contrato. As ocorrências e as deficiências serão
registradas em relatório, cuja cópia será encaminhada à CONTRATADA, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas.
 
CLÁUSULA DEZOITO – A existência e a atuação da fiscalização em nada restringem a responsabilidade, única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne à
execução do objeto contratado.
 

DO FORO
 
CLÁUSULA DEZENOVE – Para dirimir eventuais conflitos oriundos do presente Contrato, é competente o foro de Brasília - Distrito Federal.
 

 
DA PUBLICIDADE

 
CLÁUSULA VINTE -– O extrato do presente Contrato será publicado no Diário Oficial da União, Seção 3, conforme dispõe o art. 61, parágrafo único, da Lei n. 8.666/1993.
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Brasília-DF.
 

ANEXO AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, INCLUINDO DEMAIS ACESSÓRIOS,
PARA CONTROLE DE ACESSO ÀS DEPENDÊNCIAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - EQUIPAMENTOS DE RAIO X, PÓRTICOS  E
DETECTORES DE METAIS PORTÁTEIS , QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL,
E A EMPRESA............................................6......(Pregão Eletrônico n. 70/2019 - Processo Administrativo Eletrônico n. 003764/2019)

 
 

PROPOSTA DE PREÇOS
 
 
 

 

Documento assinado eletronicamente por Luciano Quadrado De Moraes, ASSESSOR-CHEFE, em 15/09/2019, às 08:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Edmilson Palma Lima, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, em 17/09/2019, às 18:40, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.stf.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando
o código verificador 0994686 e o código CRC F45FDDE7.
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CONCLUSÃO

Maceió, 23 de novembro de 2020.
Senhor Presidente,
 
Trata-se aquisição de pórtico detector de metais para o

prédio da Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e Fórum
Eleitoral de Maceió.

O Sr. Secretário de Administração, por conduto do
Despacho GSAD 0811812, promoveu a indicação dos membros para
composição de comissão de planejamento para a
aquisição do equipamento em tela, pugnando pela presença de um
integrante da área de Tecnologia da Informação, na referida
comissão, proposição não acolhida por esta Diretoria-Geral, por
entender que referido equipamento não envolve matéria de
tecnologia da informação em sentido estrito (0813949).

Em nova manifestação, o Sr. Secretário da SAD,
ponderando pela dificuldade a ser enfrentada na contratação em
tela, sugere a criação de uma equipe institucional para elaboração do
termo de referência visando à contratação de empresa especializada
para projetar a compra de pórtico detector de metais (0813949). 

Assim, após detida análise, evoluo os autos a superior
consideração de Vossa Excelência, com a sugestão a criação de
comissão de planejamento de aquisição de pórtico detector de metais
para o prédio da Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e
Fórum Eleitoral de Maceió, consoante proposição original do Sr.
Secretário da SAD (0811812), sugerindo, para tanto, os indicados no
Despacho 0813949, a saber, os servidores da SMR, Audeir Meideiros
de Aguiar Peixoto e Erivaldo José de Souza e o agente de segurança,
Antonio Rita dos Santos Neto, com a possibilidadade de requisição de
apoio da STI, no sentido de esclarecer situações que demandem a
intervenção daquela unidade especializada, sem que se coloque como
membro permanente, uma vez que a instrução apresentada foi de um
pregão do STF, usualmente para aquisição de bens e serviços
comuns, cujo objeto se afasta em muito do bojo destes autos, pois vai
além ao estabelecer a aquisição de maquinário de raio x. 
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Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
28/11/2020, às 14:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0814611 e o código CRC 8F49CCC3.

0006004-90.2016.6.02.8000 0814611v1

Conclusão GDG 0814611         SEI 0006004-90.2016.6.02.8000 / pg. 94



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

 

DESPACHO

Maceió, 29 de novembro de 2020.
 
O Senhor Diretor-Geral, em conclusão (0814611),

referindo-se ao objeto destes autos – qual seja, a aquisição de pórtico
detector de metais para instalação nos acessos deste prédio e do
Fórum Eleitoral Desembargador Moura Castro –, ratifica a
manifestação do Senhor Secretário de Administração (0813949) e,
com isso, endereça a esta Presidência a sugestão de que seja
constituída comissão para planejar tal aquisição, considerando as
especificidades do objeto.

Reconhecida, posto que imperativa, a necessidade da
designação preliminar, acato os nomes declinados naquele despacho
para que, como integrantes da Seção de Manutenção e Reparos,
atuem os servidores Audeir Meideiros de Aguiar Peixoto e Erivaldo
José de Souza, além do servidor titular do cargo de Técnico Juciário -
Especialidade Segurança, Antônio Rita dos Santos Neto.

Com isso, determino a devolução do feito à Diretoria-
Geral para que seja providenciada a edição do necessário ato,
orientando que nele conste a possibilidade do apoio da Secretaria de
Tecnologia da Informação, que terá a função de esclarecer eventuais
situações de caráter técnico que demandem esclarecimentos a cargo
daquela Unidade especializada, dispensada, para tanto, a designação
de servidor que, ali lotado, atue como membro permanente.

 

 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 04/12/2020, às 06:29, 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?
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0818719 e o código CRC 95EC8BAF.

0006004-90.2016.6.02.8000 0818719v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 533/2020 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 Procedimento Administrativo nº 0006004-
90.2016.6.02.8000, resolve:

 
 
Art. 1º  Constituir Comissão de Planejamento para aquisição de

pórtico detector de metais para o Edifício Sede do Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas e Fórum Eleitoral de Maceió, designando, para tanto, os
servidores Audeir Meideiros de Aguiar Peixoto, lotado na Seção de
Manutenção e Reparos, e Erivaldo José de Souza, como integrantes técnicos
engenheiros, bem como o servidor Antonio Rita dos Santos Neto, lotado na
Coordenadoria de Material e Patrimônio, como representante da área de
segurança.

 
Art. 2º A Secretaria de Tecnologia da Informação, sempre que

demandado pela Comissão, prestará o apoio necessário, com a função de
esclarecer eventuais situações de caráter técnico que exijam esclarecimentos
a cargo daquela Unidade especializada, dispensada, para isso, a designação
de servidor que, ali lotado, atue como membro permanente.

 
Art. 3º  Esta portaria entrará em vigor na data de sua

publicação.
 

Maceió, 29 de dezembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 29/12/2020, às 12:03, 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
0836349 e o código CRC 9847677B.

0006004-90.2016.6.02.8000 0836349v5
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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/

atender os cartórios eleitorais deste Regional, composta pelos servidores João Hermínio de Barros
Neto, técnico judiciário, lotado no GSAD, o servidor Iury Araújo Souza, técnico judiciário, lotado na
SEGEC, e os servidores Guilherme Appelt, Chefe da 19ª Zona Eleitoral - Santana do Ipanema,
como titular, e, do servidor Delúsio José Santos Andrade, Chefe da 17ª Zona Eleitoral - São Luís
do Quitunde, como suplente.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Maceió, 29 de dezembro de 2020.
DES. PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
PRESIDENTE DO TRE/AL

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 533/2020 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 Procedimento Administrativo nº 0006004-90.2016.6.02.8000, resolve:
Art. 1º Constituir Comissão de Planejamento para aquisição de pórtico detector de metais para o
Edifício Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e Fórum Eleitoral de Maceió, designando,
para tanto, os servidores Audeir Meideiros de Aguiar Peixoto, lotado na Seção de Manutenção e
Reparos, e Erivaldo José de Souza, como integrantes técnicos engenheiros, bem como o servidor
Antonio Rita dos Santos Neto, lotado na Coordenadoria de Material e Patrimônio, como
representante da área de segurança.
Art. 2º A Secretaria de Tecnologia da Informação, sempre que demandado pela Comissão,
prestará o apoio necessário, com a função de esclarecer eventuais situações de caráter técnico
que exijam esclarecimentos a cargo daquela Unidade especializada, dispensada, para isso, a
designação de servidor que, ali lotado, atue como membro permanente.
Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Maceió, 29 de dezembro de 2020.
DES. PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
PRESIDENTE DO TRE/AL

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 534/2020 TRE-AL/PRE/AEP
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso VI, da Res.-TRE/AL nº 15.933/2018 - Regimento
Interno deste Tribunal -,
CONSIDERANDO o deliberado pela Comissão de Sindicância, conforme o teor da ata, lavrada no
último dia 5, que consta nos autos eletrônicos do Processo SEI nº 0004986-92.2020.6.02.8000, e
CONSIDERANDO as disposições do artigo 145, parágrafo único em sua parte final, da Lei nº 8.112
/90,
RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar, por 60 (sessenta) dias, o prazo para a conclusão dos trabalhos da Comissão de
Sindicância instaurada para a apuração de fatos observados durante a vigência do Contrato nº 12
/2013.
Art. 2º Tornar sem efeito a Portaria Presidência nº 499/2020.
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, com efeitos retroativos ao dia em
que exaurida a vigência da Portaria Presidência nº 435/2020.
Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 536/2020 TRE-AL/PRE/DG/GDG

DESEMBARGADOR-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no
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DESPACHO

Maceió, 08 de janeiro de 2021.
Publicada a Portaria Presidência nº 533/2020 no Diário

Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas - DEJEAL (0836349),
determino o encaminhamento do presente procedimento à Secretaria
de Administração  para ciência aos interessados e continuidade do
feito.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
08/01/2021, às 13:22, 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
0838963 e o código CRC 88E280CA.

0006004-90.2016.6.02.8000 0838963v1
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DESPACHO

Maceió, 10 de janeiro de 2021.
Remeto os presentes autos à SMR e à SEPAT, para

ciência dos servidores designados para compor a Comissão de
Planejamento da aquisição, nos termos da Portaria
Presidência nº 533 (doc. 0836349).

Cópia à STI, paa conhecimento do teor da citada
Portaria.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 10/01/2021, às 22:24, 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
0839276 e o código CRC F54C6C51.

0006004-90.2016.6.02.8000 0839276v1
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DESPACHO

Maceió, 26 de abril de 2021.
Senhor Secretário de Administração,
 
Sugiro que este procedimento seja sobrestado,

enquanto os dois processos que tratam de Normas de
Segurança Internas (0008586-92.2018.6.02.8000) e do Plano
de Segurança Institucional (0004141-31.2018.6.02.8000),
sejam concluídos.

Documento assinado eletronicamente por ANTÔNIO RITA DOS SANTOS NETO,
Técnico Judiciário, em 26/04/2021, às 14:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0883353 e o código CRC 61898C5B.

0006004-90.2016.6.02.8000 0883353v1

Despacho SEPAT 0883353         SEI 0006004-90.2016.6.02.8000 / pg. 101



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

 

DESPACHO

Maceió, 27 de abril de 2021.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Em razão da competência, submeto ao

conhecimento de Vossa Senhoria a proposição do servidor
Antonio Rita dos Santos Neto, veiculada no Despacho
SEPAT 0883353, membro da comissão instituída pela Portaria
Presidência nº 533/2020 (doc. 0836349), no sentido de que os
presentes autos sejam sobrestados enquanto os dois
processos que tratam de Normas de Segurança Internas
(0008586-92.2018.6.02.8000) e do Plano de Segurança
Institucional (0004141-31.2018.6.02.8000) sejam concluídos.

Acerca desses procedimentos, observo que da
minuta em análise no PA 0008586-92.2018.6.02.8000 consta
expressamente (doc. 0867319):

Art. 4º Os usuários e usuárias do TRE/AL
poderão ser devidamente revistados,
respeitadas suas integridades físicas e
moral, vedado qualquer tipo de contato
físico ou revista íntima.
Parágrafo Único. Serão instalados detectores
de metais, do tipo "Porta Giratória", na
entrada principal do edifício-sede, aos quais
todas as pessoas que pretendem ter acesso ao
prédio do Tribunal devem se submeter,
ressalvados os integrantes de missão
policial, a escolta de presos e de presas e os
agentes ou inspetores e inspetoras de
segurança próprios, bem como magistrados e
magistradas e servidores e servidoras que
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tenham lotação ou sede de seus cargos e
funções nas dependências onde estão
instalados os referidos equipamentos.

 
Dessa forma, o item objeto destes autos, com todas

as vênias ao apontamento do integrante da Comissão, já vem
ao encontro dos parâmetros de segurança traçados, não
obstante possível divergência do tipo de equipamento a ser
implantado: portal ou porta giratória, cuja escolha dependerá
da avaliação técnica pertinente.

Por seu turno, o PA 0004141-31.2018.6.02.8000, no
trato do estabalecimento de medidas internas aptas
a promover a segurança dos magistrados, servidores e
visitantes, bem como das áreas e instalações de suas unidades
judiciárias.

Nesse propósito, foi instituída Comissão com o
objetivo de realizar estudos de forma a indicar soluções para
o incremento da segurança institucional deste Tribunal, em
cumprimento à Política Nacional de Segurança, nos termos da
Resolução CNJ nº 239/2016, nos termos da Portaria
Presidência nº 280 (doc. 0565271).

Não vemos assim, salvo melhor percepção,
impedimento à continuidade destes autos em face dos
referidos estudos, que visam, entre outros pontos, garantir a
segurança de autoridades, agentes e demais usuários das
instalações físicas do Órgão.

Com esses apontamentos, submeto os autos à
deliberação superior de Vossa Senhoria no que respeita ao
pedido de sobrestamento citado.

Respeitosamente.
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 27/04/2021, às 10:03, 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
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0883814 e o código CRC 9784DD65.

0006004-90.2016.6.02.8000 0883814v1
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DESPACHO

Maceió, 20 de maio de 2021.
 
Trata-se de proposição formulada no Despacho SEPAT

0883353, da lavra do servidor Antônio Rita dos Santos, membro da
Comissão de Planejamento instituída pela Portaria Presidência nº
533/2020 (0836349), na condição de representante da área de
segurança, no sentido de que os presentes autos eletrônicos sejam
sobrestados até a conclusão dos 2 (dois) processos administrativos, a
saber: a) Normas de Segurança Internas (0008586-
92.2018.6.02.8000); e b) Plano de Segurança Institucional (0004141-
31.2018.6.02.8000).

 
Instada a se pronunciar, o Senhor Secretário de

Administração, por intermédio do Despacho GSAD 0883814, após
discorrer com desenvoltura sobre a proposição aventada, muito em
razão da expertise e do acompanhamento atento dos procedimentos
administrativos que envolvem a temática abordada, entendeu pelo
prosseguimento do presente feito, com vistas a garantir a segurança
de autoridades, agentes e demais usuários das instalações físicas do
Órgão.

 
Do exposto, forte nas razões consubstanciadas pelo

Titular da SAD, indefiro a solicitação de sobrestamento nos termos
em que solicitados.

 
Direcionem-se os autos eletrônicos à Secretaria de

Administração para conhecimento e providências decorrentes.
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 20/05/2021, às 18:17, 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
0895270 e o código CRC A5FBFE60.

0006004-90.2016.6.02.8000 0895270v1
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DESPACHO

Maceió, 20 de maio de 2021.
Acuso ciência do Despacho GDG 0895270 e

devolvo os autos aos servidores Audeir Medeiros de Aguiar
Peixoto (SMR), Erivaldo José de Souza (SMR) e Antonio Rita
dos Santos Neto (COMAP), para cumprimento das atribuições
de que trata a Portaria Presidência nº 533 (doc. 0836349).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 20/05/2021, às 21:43, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0895350 e o código CRC 77698174.

0006004-90.2016.6.02.8000 0895350v1
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DESPACHO

Maceió, 01 de junho de 2021.
Senhor Secretário de Administração,
 
Para que esta comissão possa dar continuidade aos

trabalhos, necessário se faz que as unidades administrativas,
abaixo citadas, nos informem:

 
1) CODES - Número de servidores e prestadores de

serviços contratados, lotados na sede do Tribunal e no Fórum
Eleitoral de Maceió (incluindo os Cartórios da 1ª, 2ª, 3ª, 33ª e
54ª Zona);

2 ) SAPEV - Fluxo diário (médio e
máximo/Eleições), de entrada de pessoas (incluindo
servidores, prestadores de serviços e visitantes) na sede do
TRE;

3 ) SAD - Se é permitido fazer perfurações, para
instalações elétricas e da base do pórtico detector de metais,
no piso do edifício-sede;

4) SAD - Perspectiva de mudança do TRE, da atual
sede para a Praça Sinimbu; 

5 ) SAD - Orçamento reservado às aquisições
pretendidas,

6 ) Central de Atendimento ao Eleitor (CAE) -
 Fluxo diário, (médio e máximo/final do alistamento), de
entrada de pessoas (incluindo servidores, prestadores de
serviços e visitantes) no Fórum Eleitoral de Maceió.

 
As informações, acima solicitadas, são essenciais

para dimensionarmos o tipo de equipamento (Pórtico)
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adequado para cada prédio.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTÔNIO RITA DOS SANTOS NETO,
Técnico Judiciário, em 02/06/2021, às 16:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0899736 e o código CRC A171EFCD.

0006004-90.2016.6.02.8000 0899736v1
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DESPACHO

Maceió, 03 de junho de 2021.
Devolvo os autos aos Senhors Membros da

Comissão instituída pela Portaria nº 533 (doc. 0836349), para
elaboração dos estudos preliminares, dos quais fazem parte as
diligências enumeradas no Despacho SEPAT 0899736, entre
outras. Nesse propósito, sugiro que os documentos gerados
pela Comissão sejam assinados por todos os membros,
inclusive os engenheiros, que poderão obter as informações
demandadas no item 3 do referido Despacho.

Quanto aos demais itens, observo que o orçamento
(item 5) é consquência não pré-requisito para a elaboração
dos estudos, até porque a despesa será estimada com base no
futuro termo de referência. 

Por sua vez, o fluxo de entrada no Fórum pode ser
obtido junto à STI, com base em levantamentos anteriores à
Pandemia, com base no número de atendimentos realizados
em determinados períodos.

No que concerne à perspectiva de mudança de sede
(item 4), os trabalhos devem ser relizados, s.m.j., na forma
definida na Portaria nº 533/2021, que indica a sede (devendo
ser entendida a atual) e o Fórum Eleitoral. De todo modo, o
prédio da antiga sede está sob reforma, assim demanda dessa
natureza para aquela edificação pode ser apreciada
diretamente pela SMR.

Por fim, remeto os autos à CODES e à SAPEV,
solicitando o especial apoio em repassar, na medida de suas
possibilidades, as infrmações requeridas no Despacho
SEPAT 0899736, na forma abaixo reproduzida:

1) CODES - Número de servidores e
prestadores de serviços contratados, lotados
na sede do Tribunal e no Fórum Eleitoral de
Maceió (incluindo os Cartórios da 1ª, 2ª, 3ª,
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Maceió (incluindo os Cartórios da 1ª, 2ª, 3ª,
33ª e 54ª Zona);
2) SAPEV - Fluxo diário (médio e
máximo/Eleições), de entrada de
pessoas (incluindo servidores, prestadores de
serviços e visitantes) na sede do TRE

Remeto ainda o feito ao Sr. Secretário de TI,
consultando se a Unidade poderá apresentar os subsídios de
atendimento médio mensal no Fórum Eleitoral da Capital nos
anos de 2018 (eleioral sem pandemia) e 2019 (ordinário sem
pandemia), em atendimento à sllicitação de item 6 do já
mencionado Despacho SEPAT 0899736.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 03/06/2021, às 01:02, 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
0900441 e o código CRC F69621C0.
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DESPACHO

Maceió, 03 de junho de 2021.

À SRS para atender ao Despacho GSAD 0900441.

Documento assinado eletronicamente por MARIANA MARQUES DE ALBUQUERQUE
BORGES, Técnico Judiciário, em 03/06/2021, às 12:57, 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
0900454 e o código CRC CF3446A0.

0006004-90.2016.6.02.8000 0900454v1
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DESPACHO

Maceió, 04 de junho de 2021.
Senhor Coordenador de Sistemas Eleitorais,
 
Solicito que seja verificada a viabilidade de ser

apresentada uma relação contendo o número dos eleitores
atendidos no Fórum Eleitoral de Maceió, durante os meses
dos anos de 2018 e 2019, não considerado o período de
pandemia.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 04/06/2021, às 07:47, 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
0900476 e o código CRC 09998F74.
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DESPACHO

Maceió, 04 de junho de 2021.
Em atendimento ao Despacho GSAD (0900441),

informo que o fluxo diário médio duarante o período de
Eleições de entrada de pessoas:

- Prestadores de serviços: 40 profissionais;
- Visitantes: 30 pessoas (incluindo, advogados,

estudantes e o público em geral)
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por NADJA CRISTINA DE OLIVEIRA RIBEIRO,
Técnico Judiciário, em 04/06/2021, às 10:25, 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
0900672 e o código CRC 9AB91AE2.

0006004-90.2016.6.02.8000 0900672v1

Despacho SAPEV 0900672         SEI 0006004-90.2016.6.02.8000 / pg. 114



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

 

DESPACHO

Maceió, 04 de junho de 2021.
Sra. Coordenadora,
 
Primeiramente, cabe esclarecer que somente

possuímos registros dos servidores efetivos, comissionados e
requisitados. Assim, diante dos registros existentes na SRS,
não há subsídios para informar o quantitativo de
colaboradores terceirizados e estagiários.

Consultando o SGRH, nesta data, informamos a
seguir o quantitativo de servidores efetivos, comissionados e
requisitados lotados em cada Unidade correspondente:

Secretaria do Tribunal : 197 (cento e noventa e
sete) servidores;

Cartórios do Interior : 169 (cento e sessenta e
nove) servidores;

Fórum Eleitoral da Capital: 54 (cinquenta e quatro)
servidores.

 
Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por LAÉRCIO VITÓRIO DA SILVA, Chefe de
Seção, em 04/06/2021, às 11:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0900766 e o código CRC 78847238.
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DESPACHO

Maceió, 04 de junho de 2021.
À SISE,
Para providenciar as informações solicitadas pelo

Secretário de TI, evento 0900476.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por TALES DE AMORIM GAMELEIRA,
Coordenador, em 04/06/2021, às 12:01, 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
0900808 e o código CRC E3E04BEF.

0006004-90.2016.6.02.8000 0900808v1
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DESPACHO

Maceió, 04 de junho de 2021.

Encaminho à senhora Secretária  da SGP o Despacho SRS/CODES 0900766.

Documento assinado eletronicamente por MARIANA MARQUES DE ALBUQUERQUE
BORGES, Técnico Judiciário, em 04/06/2021, às 13:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0900944 e o código CRC D77D4395.
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DESPACHO

Maceió, 07 de junho de 2021.
Senhor Secretário de Administração,
Em atenção ao despacho GSAD 0900441, a

CODES/SRS, por meio do despacho 0900766, esclarecendo
que não possui subsídios para informar o quantitativo de
colaboradores terceirizados e estagiários, informou o
quantitativo de servidores efetivos, comissionados e
requisitados lotados em cada Unidade.

Desta forma, encaminho os autos a Vossa Senhoria
para conhecimento e continuidade do feito.

Cordialmente,

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 07/06/2021, às 17:28, 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
0901321 e o código CRC A57889DB.

0006004-90.2016.6.02.8000 0901321v1
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DESPACHO

Maceió, 07 de junho de 2021.
Em face do Despacho SRS 0900766 e dos

Despachos SEPAT 0899736 e GSAD 0900441, solicito o apoio
da SAPEV/SEGEC, para informar o número de colaboradores
terceirizados; e da EJE, no que respeita aos estagiários.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 07/06/2021, às 19:00, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0901756 e o código CRC D1BED156.

0006004-90.2016.6.02.8000 0901756v1
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DESPACHO

Maceió, 08 de junho de 2021.
À SAD,
 
Senhor Secretario,
 
Em atendimento ao Despacho GSAD (0900441),

informo o quantitativo de todos os prestadores  de serviços
contratados, lotados na Sede do Tribunal e no Fórum Eleitoral
de Maceió.

- Secretaria do Tribunal: 41(quarenta e um)
prestadores de serviços

- Fórum Eleitoral de Maceió: 26 (vinte e seis)
prestadores de serviços

 
 Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 08/06/2021, às 15:04, 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
0901925 e o código CRC 595F43DA.

0006004-90.2016.6.02.8000 0901925v1
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INFORMAÇÃO Nº 2954 - TRE-AL/PRE/EJE

Em atenção ao Despacho SAD (0901756), informo que
atualmente existem 14 (catorze) postos de estagiários junto ao
TRE/AL e previsão de aditivo para o total de 17 (dezessete), conforme
SEI 0002963-88.2021.6.02.8502.

Por oportuno, relato que existe previsão orçamentária
para aumento no quantitativo, no exercício de 2022, para o total de
30 estagiários.

É a informação.
 

Yuri Anísio Gonçalves
Secretário da Escola Judiciária Eleitoral

Documento assinado eletronicamente por YURI ANÍSIO GONÇALVES, Técnico
Judiciário, em 08/06/2021, às 14:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0902130 e o código CRC 77F291AB.

0006004-90.2016.6.02.8000 0902130v3
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DESPACHO

Maceió, 08 de junho de 2021.
À SEPAT e à SMR
Com as informações prestadas pelas áreas

consultadas, reporto-me ao Despacho GSAD 0900441 para
devolver o feito aos Senhores Membros da
Comissão instituída pela Portaria nº 533 (doc. 0836349).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 08/06/2021, 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
0902177 e o código CRC 529D68EB.

0006004-90.2016.6.02.8000 0902177v1
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DESPACHO

Maceió, 09 de junho de 2021.
 
ESTUDOS PRELIMINARES
 
Caros Aldeir e Erivaldo,
 
Como membro da comissão, representante da área

de segurança, venho fazer algumas ponderações a respeito
dos estudos preliminares às  aquisições de pórticos, a seguir:

1) - Prédio da Gazeta (atual sede do Tribunal):
     1.1. - De acordo com o fluxo de pessoas,

informado pela SAPEV, existem inúmeros pórticos, no
mercado, que podem atender à necessidade do TRE, ofertas
verificadas através de pesquisa nos sites de empresas
fornecedoras desses equipamentos;

      1.2. -  Com o possível impedimento de
perfuração do piso (instalação do pórtico e da fiação),
sugerimos, s.m.j., que as bases dos pórticos sejam com
rodízios duplos com trava, pois possibilita a sua instalação
(móvel) em lugar definido pela unidade de segurança
institucional, independentemente das instalações das catracas
(objetos de compra em outro SEI). Esses pórticos utilizam
fiação externa, aparente, mas que podem ser camufladas com
tapetes e sinalizadores (barreira física), evitando o fluxo de
pessoas por cima da fiação;

        1.3. - Uma outra vantagem, dos pórticos
móveis (com rodízios e travas), é que estes
equipamentos poderão ser deslocados para outro local, a ser
determinado pela unidade competente, de acordo com a
necessidade de controle do fluxo de pessoas, sendo estes
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fluxos direcionados através de sinalizadores com cordas e/ou
fitas retráteis. Inclusive podem ser perfeitamente utilizados
no prédio da praça Sinimbu, caso a nossa sede retorne para
lá.

 
2) - Prédio do Fórum Eleitoral de Maceió:
      
     2.1. - O fluxo maior de pessoas, além dos

servidores e prestadores de serviços, inclusive nos períodos
de picos, é de eleitores que procuram atendimento naquela
Central de Atendimento, que funciona na parte térrea do
prédio. Já os Cartórios Eleitorais, das Zonas lá instaladas,
funcionam no primeiro andar, com acessos públicos através
de 2 (duas) rampas, instaladas em lados opostos e 1 (um)
acesso restrito através de escada interna.

           Entendemos que o controle do acesso, dos
usuários em geral (que procuram atendimento na parte
térrea), através de pórtico, ficaria muito complicado, pois
precisaria de instalação de 02 (dois) pórticos e de uma grande
demanda de mão de obra dos operadores de segurança para
controle dos acessos.

     Este fluxo de pessoas, s.m.j., deve continuar
sendo feito como é atualmente, através do controle de
portaria, sem necessidade de passar por pórtico detector de
metais, evitando interrupção do fluxo, a todo instante, para
que não ocorra aglomerações em filas de espera para passar
pelo pórtico.

           2.2. - Diante dos motivos citados no item
2.1., entendemos, s.m.j., que o controle do fluxo de pessoas,
através do pórtico detector de metais, seja feito, apenas, com
as pessoas que procuram atendimento nos Cartórios
Eleitorais lá instalados (1º andar), através de pórtico com
rodízios, instalado antes da rampa que dá acesso ao primeiro
andar, de um dos lados, designando a outra rampa para,
apenas, descida de pessoas, fluxo controlado com as
sinalizações adequadas.

 
Por fim, entendemos que o TRE deverá adquirir,

também : a) -  06 (seis) detectores de metais portáteis, para
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utilização no caso de possíveis falhas dos pórticos e/ou em
necessidade de revistas pessoais; b) - 02 (dois) cofres de aço
para acautelamento de armas de fogo, na conformidade
da norma de controle de acesso editada pelo TRE-AL.

 
Diante do acima exposto, solicitamos que Vossas

Senhorias se pronunciem, sobre nosso ponto de vista, com a
maior brevidade possível, para continuidade do feito.

Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANTÔNIO RITA DOS SANTOS NETO,
Técnico Judiciário, em 09/06/2021, 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
0902798 e o código CRC 0EBE4C07.

0006004-90.2016.6.02.8000 0902798v1
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INFORMAÇÃO Nº 2987 - TRE-AL/PRE/DG/STI/CSELE/SISE

Prezado Coordenador de Sistemas Eleitorais,
Para dar continuidade ao fornecimento de informação solicitada

no evento 0900476, ressalto que estamos aguardando a solução dos chamados
REQ-166506/TSE e 58270/TRE-AL, pois estamos com problema de acesso ao
banco de cadastro.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por THALLES CERQUEIRA DE MELLO,
Analista Judiciário, em 09/06/2021, às 16:24, 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
0902942 e o código CRC 52400C3F.

0006004-90.2016.6.02.8000 0902942v6
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Estatística de Atendimento

ANONYMOUS Logout  Atendimentos Zona Atendimentos Central

Consulta Atendimentos Central -> Atendimentos central por mês
Atendimentos por mês

Data início (dd-mm-yyyy) 01-01-2018 Linhas 30 OK Cancelar

Data final (dd-mm-yyyy) 31-12-2019

Atendimentos - FORUM ELEITORAL DE MACEIO (por mês)
   

Nº Central Período Alistamentos Transferências Revisões Segundas Vias Total

1 01-2018 2.275 418 1.190 314 4.197
1 02-2018 1.536 493 1.248 317 3.594
1 03-2018 2.227 821 1.818 322 5.188
1 04-2018 2.836 1.087 2.302 306 6.531
1 05-2018 2.457 922 1.741 448 5.568
1 06-2018 0 0 0 226 226
1 07-2018 0 0 0 287 287
1 08-2018 0 0 0 378 378
1 09-2018 0 0 0 745 745
1 11-2018 740 302 1.026 147 2.215
1 12-2018 476 225 858 94 1.653
1 01-2019 1.458 318 1.086 118 2.980
1 02-2019 1.052 360 1.060 147 2.619
1 03-2019 558 259 832 104 1.753
1 04-2019 689 292 1.130 152 2.263
1 05-2019 845 466 1.380 180 2.871
1 06-2019 568 185 721 98 1.572
1 07-2019 925 269 949 133 2.276
1 08-2019 658 288 822 104 1.872
1 09-2019 897 386 1.073 129 2.485
1 10-2019 1.033 394 998 101 2.526
1 11-2019 695 325 854 105 1.979
1 12-2019 554 256 556 72 1.438

Total  22.479 8.066 21.644 5.027 57.216
1 - 23

Salvar em CSV | Salvar em XML

Ú Relatório  (0903485)         SEI 0006004-90.2016.6.02.8000 / pg. 127

http://www2.intranet.tre-al.gov.br:8080/
http://10.17.1.1:8080/apex/apex_authentication.logout?p_app_id=114&p_session_id=3528411004363
javascript:apex.submit('T_ATENDIMENTOS');
http://10.17.1.1:8080/apex/f?p=114:3:::NO:::
javascript:popupFieldHelp('10047609104994765','3528411004363')
javascript:popupFieldHelp('10046917742994756','3528411004363')
javascript:apex.submit(%7Brequest:'GO'%7D);
javascript:apex.submit(%7Brequest:'RESET'%7D);
javascript:popupFieldHelp('10048301400994766','3528411004363')
javascript:window.location.href=apex.server.pluginUrl("6xbCFe_n8TVSRc9z1tMFGzUhVEY6J8E00EeG2v9Ibs4",{"p_widget_action":"FLOW_EXCEL_OUTPUT_R10045324606994733_pt-br"});
javascript:apex.navigation.redirect(apex.server.pluginUrl("6xbCFe_n8TVSRc9z1tMFGzUhVEY6J8E00EeG2v9Ibs4",{"p_widget_action":"FLOW_XMLP_OUTPUT_R10045324606994733_pt-br"}));


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

 

DESPACHO

Maceió, 10 de junho de 2021.
Prezado Coordenador de Sistemas Eleitorais,
Como solicitado por meio do evento 0900476, o

documento 0903485 contém o quantitativo mensal de
atendimento, no período de 2018 a 2019, para o Fórum
Eleitoral de Maceió.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por THALLES CERQUEIRA DE MELLO,
Analista Judiciário, em 10/06/2021, às 15:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0903487 e o código CRC 6D581BF3.

0006004-90.2016.6.02.8000 0903487v1
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DESPACHO

Maceió, 10 de junho de 2021.
Senhor Secretário de TI,
Em cumprimento ao despacho de Vossa Senhoria,

seque o quantitativo de atendimentos de eleitores no Fórum
Eleitoral de Maceió nos anos de 2018 e 2019.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por TALES DE AMORIM GAMELEIRA,
Coordenador, em 10/06/2021, às 17:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0903653 e o código CRC C3D72532.

0006004-90.2016.6.02.8000 0903653v1
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DESPACHO

Maceió, 10 de junho de 2021.
Senhor Secretário de Administração,
 
Nos termos da manifestação do Coordenador de

Sistemas Eleitorais (doc. 0903653), segue relatório com o
quantitativo de atendimentos de eleitores no Fórum Eleitoral
de Maceió nos anos de 2018 e 2019 (doc. 0903485).

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 10/06/2021, às 18:33, 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
0903667 e o código CRC 92F39413.

0006004-90.2016.6.02.8000 0903667v1
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DESPACHO

Maceió, 10 de junho de 2021.
À SEPAT e à SMR
Com as informações prestadas pela STI, devolvo o

feito aos Senhores Membros da Comissão instituída pela
Portaria nº 533 (doc. 0836349).

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 10/06/2021, às 18:58, 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
0903711 e o código CRC 4475849F.

0006004-90.2016.6.02.8000 0903711v1
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INFORMAÇÃO Nº 3256 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR

À SEPAT.
 

Em atenção aos Despachos SEPAT (0902798) e
Despacho SAD (0903711), como membro da
Comissão instituída pela Portaria nº 533
(doc. 0836349), aprovo os procedimentos
sugeridos nos ESTUDOS PRELIMINARES, evento (0902798),
elaborado pelo servidor ANTÔNIO RITA DOS SANTOS
NETO,  membro também da Comissão.

 
 
Atenciosamente,
 
                                        Erivaldo José de Souza
                                       Engº Civil - Requisitado
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por ERIVALDO JOSÉ DE SOUZA, Técnico
Judiciário, em 23/06/2021, às 10:15, 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
0908447 e o código CRC 62CD43D1.

0006004-90.2016.6.02.8000 0908447v5
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DESPACHO

Maceió, 25 de junho de 2021.
Senhor Secretário de Administração,
 
Considerando os estudos preliminares, em

andamento nesta comissão - ver docs. 0902798 e 0908447;
Considerando a edição da Instrução Normativa nº

5, de 16 de junho de 2021 (0908274);
Considerando  o Despacho GSAD (0908274);
Considerando o Art. 74, Incisos VII, VIII e IX, da

Res. TRE-AL nº 15.904/2018 - Regulamento da Secretaria do
TRE-AL.

Solicitamos, dessa Secretaria, sua manifestação
sobre os estudos apontados no doc. 0902798, ouvindo a
COSEG/SAPEV, o responsável pela administração do Fórum
Eleitoral de Maceió e a Comissão de Segurança Permanente,
unidades envolvidas diretamente neste processo.

Após, retornar o presente procedimento para
continuidade da elaboração do termo de referência, que será
cefeccionado levando em consideração as manifestações das
unidades acima citadas.

Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANTÔNIO RITA DOS SANTOS NETO,
Técnico Judiciário, em 25/06/2021, às 10:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO,
Analista Judiciário, em 25/06/2021, às 11:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Despacho SEPAT 0909004         SEI 0006004-90.2016.6.02.8000 / pg. 133



Documento assinado eletronicamente por ERIVALDO JOSÉ DE SOUZA, Técnico
Judiciário, em 25/06/2021, às 11:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0909004 e o código CRC 7D467384.

0006004-90.2016.6.02.8000 0909004v1
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DESPACHO

Maceió, 25 de junho de 2021.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Peço-lhe vênia para submeter os presentes autos à

consideração e deliberação superiores de Vossa Senhoria
sugerindo que o feito evolua à Presidência, no sntido de que a
Comissão consulente fique, desde já, autorizada a requerer
diretamente das unidades operacionais citadas e de outras
que vier a precisar demandar, as diligências que se fizerem
necessárias à conclusão dos trabalhos a ela incumbidos, que é
o planejamento para aquisição de pórtico detector de metais
para o Edifício Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
e Fórum Eleitoral de Maceió, conforme definido na Portaria
Presidência nº 533 (doc. 0836349).

Nesse propósito, também solicito que seja fixado o
prazo de 15 (quinze) dias para a conclusão dos trabalhos.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 25/06/2021, às 12:27, 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
0909304 e o código CRC 8CA68F4D.

0006004-90.2016.6.02.8000 0909304v1
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CONCLUSÃO

Maceió, 01 de julho de 2021.
 
Senhor Presidente,
 
Trata-se de proposição formulada pelo Senhor Secretário

de Administração, por meio do Despacho GSAD 0909304, no sentido
de que a Comissão de Planejamento para aquisição de pórtico
detector de metais, instituída pela Portaria Presidência nº 533/2020
(0836349), fique autorizada a requerer diretamente das unidades
operacionais citadas nestes autos e de outras que careçam
demandar, as diligências que se fizerem necessárias, a fim de
otimizarem a conclusão dos trabalhos a ela pertinentes.

 
Nesta senda, o Titular da SAD solicita que seja fixado o

prazo de 15 (quinze) dias para o encerramento dos trabalhos da
referida Comissão.

 
Do exposto, submeto o presente procedimento ao cioso

crivo de Vossa Excelência para deliberação, com a recomendação de
que o pleito seja deferido.

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 01/07/2021, às 16:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0911351 e o código CRC 4E2D1812.

0006004-90.2016.6.02.8000 0911351v1
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PROCESSO : 0006004-90.2016.6.02.8000
INTERESSADO : GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSUNTO : Pórtico Detector.

 

Decisão nº 1390 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

Trata-se de Conclusão GDG 0911351, trazendo
proposição formulada pelo Senhor Secretário de Administração, por
meio do Despacho GSAD 0909304, no sentido de que a Comissão de
Planejamento para aquisição de pórtico detector de metais, instituída
pela Portaria Presidência nº 533/2020 (0836349), fique autorizada a
requerer diretamente das unidades operacionais citadas nestes autos
e de outras que careçam demandar, as diligências que se fizerem
necessárias, a fim de otimizarem a conclusão dos trabalhos a
ela pertinentes.

DEFIRO o pleito formulado pelo Titular da Secretaria de
Adminstração, da forma apresentada, e fixo o prazo de 15 (quinze)
dias para o encerramento dos trabalhos da referida Comissão.

 
 

DESEMBARGADOR OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
PRESIDENTE

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
01/07/2021, às 17:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0911524 e o código CRC 32C32B79.

0006004-90.2016.6.02.8000 0911524v5

Decisão 1390 (0911524)         SEI 0006004-90.2016.6.02.8000 / pg. 137



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

 

DESPACHO

Maceió, 01 de julho de 2021.
À SEPAT e à SMR
Aos Senhores Membros da Comissão instituída pela

Portaria nº 533 (doc. 0836349), para ciência da Decisão nº
1390, da Presidência (doc. 0911524) e providências
decorrentes, no prazo assinalado.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 01/07/2021, às 21:20, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0911743 e o código CRC 9E5B4A0E.

0006004-90.2016.6.02.8000 0911743v1
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DESPACHO

Maceió, 02 de julho de 2021.

À Comissão de Segurança Permanente, ao Senhor Chefe da SAPEV e ao  Senhor
Administrador do FEM,

 

Considerando os estudos preliminares, em andamento nesta comissão - ver
docs. 0902798 e 0908447;

Considerando a edição da Instrução Normativa nº 5, de 16 de junho de 2021
(0908274);

Considerando  o Despacho GSAD (0908274);

Considerando o Art. 74, Incisos VII, VIII e IX, da Res. TRE-AL nº 15.904/2018 -
Regulamento da Secretaria do TRE-AL;

Considerando o Art. 3º, Incisos III, IV e VII, da Res. TRE-AL nº 15.947/2019 -
Estabeleceu a Comissão de Segurança Permanente.

Solicitamos, dessas unidades, suas manifestações sobre os estudos apontados no
doc. 0902798, até o dia 08 de julho de 2021, prazo estipulado por conta
da determinação da Presidência deste Tribunal (0911351).

Após, retornar o presente procedimento para continuidade da elaboração do termo de
referência, que será cefeccionado levando em consideração as suas manifestações.

Respeitosamente.

 

Documento assinado eletronicamente por AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO,
Analista Judiciário, em 02/07/2021, às 10:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ERIVALDO JOSÉ DE SOUZA, Técnico
Judiciário, em 02/07/2021, às 10:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANTÔNIO RITA DOS SANTOS NETO,
Técnico Judiciário, em 02/07/2021, às 11:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Despacho SEPAT 0911811         SEI 0006004-90.2016.6.02.8000 / pg. 139



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0911811 e o código CRC 67E290BA.

0006004-90.2016.6.02.8000 0911811v1
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DESPACHO

Maceió, 02 de julho de 2021.
Em atenção ao Despacho SEPAT 0911811, observo

que à comissão instituída pela Portaria Presidência nº 533
(doc. 0836349) cabe o mister de planejar a aquisição de
pórtico detector de metais para o Edifício Sede do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas e Fórum Eleitoral de Maceió, e
nesse sentido,  deve proceder, avaliando o equipamento que
melhor atenda às necessidades de garantia da segurança do
Órgão de acordo com as condições físicas e de instalação.

Nesse aspecto, penso que a proposição veiculada
no doc. 0902798, no que importa às funcionalidades
anunciadas, deve ser avalizada pelos integrantes engenheiros
da comissão e apresentados, ao fim, em formato de termo de
referência apto a instruir a aquisição. 

O termo de referência será então submetido à
autoridade superior para aprovação.

É como entendo.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 02/07/2021, às 16:44, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0912407 e o código CRC E04A0D2B.

0006004-90.2016.6.02.8000 0912407v1
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DESPACHO

Maceió, 06 de julho de 2021.
Na qualidade de Presidente da Comissão

Permanente de Segurança deste Regional, apresento
manifestação pela concordância com a bem lançada assertiva
constante do Despacho GSAD 0912407.

Por conseguinte, determino aos servidores que
auxiliam esta comissão que seja remetido o presente feito aos
demais integrantes para as manifestações solicitadas
no Despacho SEPAT 0911811.

Após o prazo previsto no referido despacho,
devolva-se o feito ao setor solicitante, com ou sem
manifestação dos outros integrantes da comissão.

Cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por WASHINGTON LUIZ DAMASCENO
FREITAS, Corregedor Regional Eleitoral, em 06/07/2021, às 13:42, 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
0913314 e o código CRC 77D5077A.

0006004-90.2016.6.02.8000 0913314v1
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DESPACHO

Maceió, 06 de julho de 2021.
À Comissão de Segurança Permanente.
 
Senhores Servidores,
 
Em face da instrução de evento SEI 0911811, em

que se pede a manifestação sobre o conteúdo apresentado no
evento 0902798, registra, este titular da Seção de
Administração de Prédios e Veículos, total anuência com as
conclusões fixadas nos estudos preliminares apresentados.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 06/07/2021, às 15:23, 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
0913499 e o código CRC 6E77ED24.

0006004-90.2016.6.02.8000 0913499v1
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DESPACHO

Maceió, 06 de julho de 2021.
De ordem da Desa. Eleitoral Silvana Lessa Omena,

informo que a mesma tomou ciência e concorda com as
conclusões fixadas nos estudos preliminares apresentados.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por MARIA DAS GRAÇAS OMENA BRÊDA
MAIA, Analista Judiciário, em 06/07/2021, às 16:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0913617 e o código CRC 3C9E29DE.

0006004-90.2016.6.02.8000 0913617v1
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CONCLUSÃO

Maceió, 07 de julho de 2021.
Nesta data, faço o presente procedimento

eletrônico CONCLUSO ao MM Juiz Eleitoral desta 33ª Zona
de Alagoas Dr. Ricardo Jorge Cavalcante Lima.

Documento assinado eletronicamente por JANAÍNA MARA BATALHA DE GOIS, Chefe
de Cartório, em 07/07/2021, às 09:40, 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
0913830 e o código CRC C636B059.

0006004-90.2016.6.02.8000 0913830v1
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Fórum Eleitoral Des. Moura Castro - 33ª Zona Eleitoral

 

DESPACHO

Maceió, 07 de julho de 2021.
Em observância ao Despacho SAPET 0911811

manifesto ciência e concordância com as conclusões fixadas
nos estudos preliminares apresentados no evento 0902798.

Documento assinado eletronicamente por RICARDO JORGE CAVALCANTE LIMA, Juiz
Eleitoral, em 07/07/2021, às 10:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0913832 e o código CRC A4180667.

0006004-90.2016.6.02.8000 0913832v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Fernandes Lima, nº 3487 - Bairro Farol - CEP 57057-000 - Maceió - AL

Fórum Eleitoral Des. Moura Castro - 1ª Zona Eleitoral

 

DESPACHO

Maceió, 08 de julho de 2021.
Em observância ao Despacho

SAPAT 0911811 manifesto ciência e concordância com as
conclusões fixadas nos estudos preliminares apresentados no
evento 0902798.

Documento assinado eletronicamente por KLEBER CELESTINO DA SILVA TORRES,
Chefe de Cartório, em 08/07/2021, às 12:32, 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
0914531 e o código CRC 66E13538.

0006004-90.2016.6.02.8000 0914531v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 08 de julho de 2021.
 
Em atenção aos Despachos SEPAT (0911811) e CRE

(0913314), esta Unidade Diretiva acusa ciência no tocante
aos estudos preliminares objeto dos autos, ao tempo em que
concorda com os seus termos.

 
À Comissão instituída pela Portaria Presidência nº

533/2021 (0836349), para a continuidade do feito.
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 08/07/2021, às 16:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0914825 e o código CRC 2D0EA4D6.

0006004-90.2016.6.02.8000 0914825v1
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ORÇAMENTO 322
BRASIL DETECTORES - 06.292.084/0001-60
AVENIDA GOIAS, 1590 Q- 127 LT-166 LOJA 01 EDIF. ARAGUARISETOR CENTRAL - GOIANIA - GO CEP: 74.053-010
Fone: (62) 3213-8526 E-mail: wanderlei@brasildetectores.com.br Site: https://www.brasildetectores.com.br

 

DADOS DO CLIENTE VENDEDOR: Ruyther Paes Lira Pacheco  DATA: 09/07/2021

RAZÃO SOCIAL: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS NOME FANTASIA: TRE-AL

CNPJ: 06.015.041/0001-38 INSC. ESTADUAL:

TELEFONE: EMAIL: antonior_neto@hotmail.com

ENDEREÇO: AV ARISTEU DE ANDRADE NUMERO: 377

BAIRRO: FAROL COMPLEMENTO:

CEP: 57.051-090 UF: AL

CIDADE: MACEIO

DADOS DO ORÇAMENTO

DESCRIÇÃO QTDE. UN. NCM V. UNIT. V. TOTAL

1. 1168424 - DETECTOR DE METAL GARRETT PD6500i INTERNACIONAL DC COR CINZA 2,0000 UN 85437099
R$
67.000,0000

R$ 134.000,00

2. 1165190 - DETECTOR DE METAL GARRETT SUPERSCANNER V 4,0000 UN 85437099 R$ 2.254,0000 R$ 9.016,00

DADOS DE PAGAMENTO

TOTAL DE QUANTIDADES 6,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R$ 143.016,00

VALOR TOTAL DO PEDIDO R$ 145.965,00

NÚMERO TOTAL DE ITENS 2 produto(s)

VALOR DO FRETE R$ 2.949,00

Parcela Data Valor Pagamento OBS
PARCELA 1 09/07/2021 R$ 145.965,00 Depósito em C/C Bradesco Ag.: 0257 Cc.: 26.234-0 CNPJ: 06.292.084/0001-60

OBSERVAÇÕES

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI

Não esta incluso a instalação e treinamento.

Atenção: Valor do frete foi cotado para o CEP 57.051-090
Dados Bancários

Banco: Bradesco
Ag.: 0257
Cc.: 26.234-0
Brasil Detectores
CNPJ: 06.292.084/0001-60

VALIDADE: 09/08/2021  PRAZO DE ENTREGA: 45 Dias úteis  TRANSPORTADORA: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA

Este documento foi gerado pelo sistema de gestão empresarial vhsys - vhsys.com.br
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TSA
(U.S. 

airports)

(Spanish 
airports)

STAC
(French

airports)

ECAC
(European
airports)

CJIAC
(Japanese
airports)

DfT
(U.K.

airports)

Normas de segurança internacionais 
PD6500i cumpre certificações de teste 
mais altas do mundo, incluindo os 
seguintes aeroportos internacionais:

À prova de adulteração
Todos os ajustes são fixados com uma fechadura 
com chave e dois níveis de códigos de acesso. 
Ainda mais a segurança é feita com um bloqueio 
de gabinete que impede o acesso não autorizado 
aos cabos, conectores físicos e eletrônicos.

Fácil montagem
O projeto modular do PD 6500i permite uma 
montagem rápida e simples dos seus quatro 
(4) subconjuntos usando apenas oito (8) 
parafusos e três (3) conexões dos cabos 
internos.

Processador de Sinal Digital (DSP) 
Base tecnológica
DSP oferece maior sensibilidade, imunidade a 
ruídos, a discriminação, a detecção uniforme e 
confiabilidade geral do produto.

Itens de acessórios opcionais para o PD 6500i pode ser visto em www.garrett.com.
* IInclui plugue Europeu

Informações sobre regulamentação:  O PD 6500i cumpre EUA e requisitos regulamentares internacionais de segurança eletromagnética. Extensa 
investigação não encontrou nenhuma informação que indicasse produtos Garrett ter efeitos adversos sobre a gravidez, dispositivos médicos (tais como 
pacemakers) ou mídia de gravação magnética. No entanto, as directivas dos médicos e fabricantes de dispositivos médicos sobre detectores de metal devem ser 
seguidas. 1554400 REV K, March 2014  © 2014 Garrett Electronics, Inc.

Superio versatilidade
Configurações básicas no Menu para seleção 
de recuros, tais como indicação de alarme, o 
método de contagem, e ldioma, sem o uso de 
um computador. Campos programáveis para 
permitir atualizações do sistema. Várias 
unidades podem ser instalado tão perto 
quanto 5 centímetros.

  A avançada tecnologia de banda larga
 Analisa os alvos numa ampla faixa de 
freqüências para maior precisão. Fornece 
superior detecção de metais ferrosos e não 
ferrosos. Discriminação aprimorada, isto 
significa menor número de falsos alarmes 
e maior rendimento.

 A mais precisa posição 
 Com mais de quatro bobinas de detecção a 

mais que os modelos competitivos por zona, o PD 
6500i oferece detecção uniforme e localização 
precisa. Luzes indicadoras de zona independentes 
em ambos os painéis laterais identificam não só a 
altura, mas também os objetos que estão passando 
na arcada à esquerda, centro e à direita do detector.

Detecção dos dois lados dos painéis
 Esta tecnologia exclusiva bilateral tem 
transmissores e receptores em cada painel lateral 
para permitir o escaneamento de ambos os lados, 
resultando na detecção uniforme em toda a 
arcada. Ele também fornece cancelamento de 
ruído superior, resultando em instalação mais fácil 
(ou seja, não há necessidade de girar o aparelho 
para evitar a interferência de equipamentos nas 
proximidades, tais como outros detectores de 
metais ou máquinas de raios-x).

Compatibilidade com várias marcas
Pode ser adicionado a postos de controle 

existentes sem ter que substituir outras 
unidades de marca. Inclui vários canais e 

2300 frequências de funcionamento 
seleccionáveis.

Ótimo Desempenho
Mais de 20 configurações padrões nos 

programas cientificamente elaborados 
para atender às necessidades dos 

aeroportos, tribunais, prisões, escolas, 
instalações, eventos especiais, transporte 
de massa, prevenção de perdas, e outras 

aplicações.

Pacing lights (Aviso luminoso de 
passagem) Universal símbolo na 
entrada do detector "esperar" e 
"avançar" para controle de tráfego.

Avançada conexão à Rede (opcional) 
Gerencia passo a passo, individualmente 
ou em grupos e realizar a análise 
estatística através da rede com o módulo 
de interface CMA. Os supervisores podem 
remotamente acessar os controles de 
alarmes visuais e estatísticas do pórtico.

Contagem Direcionada
Quatro configurações para contar as 

pessoas: Entrada somente, Retroceder 
(saída) somente, subtrair em sentido 

inverso (saída), e bidirecional (Entrada + 
Saída).

 U.S. / INTERNATIONAL
(shown) Gray   PN 1168414 / 1168424*

PD 6500i™
Detector de metal para pedestre

Garrett PD 6500i ® 
Pórtico Detector de Metal de Precissão Aprimorada

Fabricado nos EUA
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Garrett PD 6500i ™
Pórtico Detector de Metal de Precissão Aprimorada para pedestre

1.800.234.6151 (USA and Canada)  
1.972.494.6151
1881 W. State Street Garland, TX 
75042 
Email: info@garrettdetectores.com.br  

Made in the USA
PD 6500i é um "produto aprovado para a Segurança 

Interna" sob a Lei de segurança.

Programas Básicos Mais de 20 programas para alicações incluídos

Sensibilidade Até 200 níveis de sensibilidade distintas

Zonas Indicação 33 zonas independentes
Atende normas IP55 Para umidade,  proteção de matéria estranho
Unidade de controle 
parte superior 

Toda a eletrônica-LCD, luz de alarme, gráfico de 
barras de LED, botões digitais estão integrados no 
controle para eliminar a exposição de fios.

Configurações à prova 
de violação Três níveis de acesso de autorização de segurança

Programa de Auto Diagnóstico Completo e automátio

Zona de Sensibilidade Aumentada Seis áreas ajustáveis

Bateria Pack (opcional) 10 horas ou de 30 horas avaliável
Garantia 12 meses limitado de partes e peças
Passagem Interior de     Comprimento 76 cm 

Altura 2,03 m 
Profundidade 58 cm

Medida Exterior Comrpimento 90 cm
Altura 2,21 m 
Profundidade 58 cm

Medida Transporte Comprimento 90 cm 
Largura 2,32 m
Altura 16 cm

Peso Transporte 74 Kg

Temperaturas Funcionamento: --20º C a 50º C
Umidade a 95% sem condensação
Armazenamento: -40º C a 70º C

Alimentação Totalmente automático de 100 a 240 VAC, 50 ou 60 Hertz, 45 
watts; nenhuma religação, comutação ou ajustes necessários.

Informações sobre 
regulamentação 

Atende aos requisitos da TSA para aeroportos dos Estados 
Unidos, CEAC, STAC, AENA, CJIAC e DFT para os aeroportos 
internacionais. Atende aos requisitos de segurança elétrica e 
de compatibilidade para CE, FCC, CSA, IEC, ICNIRP e IEEE.

Intempérie Atende IP 55, Norma IEC. "Graus de proteção oferecido pelos 
gabinetes," IEC 529. * IP 65 opcional.

Construção Atraente, laminado resistente a maresia e ranhura. 
Cabeça de detecção e suporte: alumínio resistente.

Controles de Saída Interruptores de estado sólido (baixa tensão CA ou CC) para 
operar alarmes externos e dispositivos de controle.

Controle Remoto (opcional) Área de trabalho de controle remoto com Zona
Indicação e / ou via rede com CMA Interface Module. 

Rede (opcional) Gerenciamento individuais ou em grupos e análisa as 
estatística de taxa de transferência.

Recursos Indicadores de alarme / Alarme aleatório
33 zonas, tom audível, volume ajustável, alarmes 
visuais e remotos por LEDs brilhantes. Recurso de 
alarme aleatória; ajustável de 0 a 50 por cento.

Atende às mais altas certificações de teste do mundo
PD 6500i Garrett é um líder da indústria 
com tecnologia pontual superior e 
recursos inigualáveis de discriminação. 
Este detector provou a sua eficácia em 
mover-se grandes volumes de pedestres 
através de tais eventos, como os Jogos 
Olímpicos, Copa do Mundo 2010 na 
África do Sul, e os Jogos Pan-Americanos 
do México. 

O PD 6500i também tem sido confiável 
para proteger aeroportos internacionais, 
hotéis, edifícios governamentais e 
instalações correcionais. Com a sua rede 
avançada e a capacidade de localizar 
alvos em 33 zonas de detecção, o PD 
6500i é o detector de passgem de 
escolha para os profissionais de 
segurança em todo o mundo.

Beige 

U.S. / INTERNATIONAL
PN 1168411 / 1168421*

Outras opções (tais como modelos com IP 65) também estão disponíveis.
*Fornecido com plugue Euro.
† EZL—Padrão 76 cm com as luzes de zonas de ambos os lados da entrada 
e saída, permitindo ver toda a operação dos objetos detectados de 
qualquer ângulo.
** ADA 81 cm - passagem em 
conformidade com a ADA

PD 6500i™
Pórtico Detector de Metal 
U.S.A. / Internacional Descrição Color

1168414 / 1168424* PD 6500i (76cm como exibido) Cinza

1168411 / 1168421* PD 6500i 76 cm Bege  
1168416 / 1168426* PD 6500i EZL† Cinza 
1168412 / 1168422* PD 6500i EZL† Bege  
1168432 / 1168427* PD 6500i 82,5cm** Cinza  
1168433 / 1168429* PD 6500i 82,5 cm** Bege  

www.garrettdetectores.com.br

Proposta Pórtico Garret (0916506)         SEI 0006004-90.2016.6.02.8000 / pg. 151



Regulatory Information:  The Super Scanner® V meets U.S. and international regulatory requirements for electromagnetic safety. Extensive research has found no information that would indicate Garrett products 
have adverse e� ects on pregnancy, medical devices (such as pacemakers) or magnetic recording media. However, directives by physicians and medical device manufacturers regarding metal detectors should be 
followed.
1555400 REV B, November 2013  © 2013 Garrett Electronics, Inc.

Cabo de borracha à prova de 
intempéries

A Grande superfície de varredura 
de 20cm é a ideal para uma 

varredura rápida e completa.

Alarme sonoro nítido e LED vermelho 
brilhante indica a detecção do metal.

Recalibração Automática
Tecnologia de microprocessador Digital 
elimina a necessidade de ajustes periódicos 
de sensibilidade.

Botão de pressão Momentânio 
ajuda a eliminar temporariamente a detecção de metais 
nas proximidades do ambiente de trabalho, tais como 
vergalhões, paredes de metal e piso com metal.

Definitiva Sensibilidade
Detecta pistola de tamanho médio a 23cm de 

distância; faca grande a 15cm; lâminas de barbear 
e cortadores de caixa a partir de 7,5cm de 

distância; drogas em envoltos de papel alumínio e 
pequenas jóias a partir de 2,54cm.

Recursos aprimorados
O Super Scanner V inclui ambas as 
opções de alarme sonoro e de vibração e 
maior duração da bateria. Detecta armas 
ferrosas, não-ferrosas e de aço 
inoxidável, contrabando e outros objetos 
metálicos.

Robusto, Estrutura feita de ABS para alto impacto
com compartimento da bobina reforçado. Excede normas 
MIL-STD-810F (teste de queda) Método 516.5, nos 
procedimentos II e IV.

O Detector de Renome no Mundo
O Super Scanner Garrett é o detector de metal 
portátil mais reconhecido no mundo. 
Originalmente foi projetado para uso nos
Jogos Olímpicos de 1984.

Look for the mark 
of Garrett quality

Garrett Super Scanner® V
Detector de Metal Portátil

Made in the USA

Page 1 of 2

Um Auxílio à Segurança
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1.800.234.6151 (USA and Canada)
1.972.494.6151
1881 W. State Street 
Garland, TX 75042 
Email: security@garrett.com  

Made in the USA

Three-color LED indication Green LED = ON
 Amber LED = LOW BATTERY
 Red LED = ALARM

Operating Temperatures -35º F (-37º C) to 158º F (70º C)

Width 3.25" (8.3 cm)

Thickness 1.625" (4.1 cm)

Length 16.5" (42 cm)

Total Weight 17.6 oz (500 g)

U.S. Trademarks 1,754,933 and 3,236,345

Battery Requirements one 9V (included)

Warranty 2 Year, Limited Parts/Labor

No tools required to change standard 9V battery (included). 
Optional rechargeable battery kit available. 

Rechargeable Battery Kit
110V Part No. 1610200 (shown)
220V Part No. 1610800
Allows recharging without removing 
the battery. Includes environmentally 
friendly Cadmium free Ni-MH battery 
and charger.

Super Scanner® Accessories (sold separately)

Leather Belt Loop Harness
Part No. 1600800

Earphone
Part No. 1600100

Belt Holder
Part No. 1611600
Made of durable ballistic weave 
material. Can be worn on a belt or can 
be mounted in a car. 

Super Scanner V
Hand-Held Metal Detector
PN: 1165190

Top View

Side View

Bottom View
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_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Orçamento 09/07/2021Data:

Hora: 13:52:46

AVENIDA AVELINO MACIEL NETO n° 3701 - DISTRITO INDUSTRIAL - 

Cep:94380-000 - Fone:(51)3487-2727

CNPJ:94.260.742/0001-08 - Insc. Est.:2760008155

Orçamento N°: 9381 Data do Orçamento: 09/07/2021 Data de Entrega: 09/07/2021

Cliente: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - 11740 Vendedor: MARCIO EMIDIO GONÇALVES - RM

MAGNETEC INDUSTRIA ELETROELETRONICA EIRELI-EPP

Endereço:

Cidade: MACEIO Estado: AL

Telefone:  (82) 99971-5767 CNPJ: 06.015.041/0001-38

Bairro: FAROL

CEP: 57051-090

Inscr. Est.: 

vendas1@magnetec.com.br - WhatsApp (51) 99313-3373 - 

AV ARISTEU DE ANDRADE, 377

A/C: SR. ANTONIO

Código Descrição do Produto Quant. Valor Unit. Valor TotalGarantia %IPI

19.000052 DETECTOR METAIS PORTAL MAG 600 HD FS 8  MULTIZONAS V - 1 3,00 181244,70 543734,13 0,00

https://magnetec.com.br/produtos/304/MAG-600-HD---FS-MULTI-Z

20.000011 DETECTOR DE METAIS MANUAL MAG 3150 STX - VB 6,00 650,00 3900,00 0,00

https://magnetec.com.br/produtos/264/MAG-3150-STX-DETECTORES

Valor de Vencimento Valor da Entrada: 0,00Período de VencimentoParcela

1 30 547634,13

Transportadora: - CLIENTE INDICA - NÃO INCLUÍMOS FRETE NA NF
Frete: CIF
Instalação: Ofertada.
Prazo de Entrega: 30 Dias.

Necessidade/Solicitação do Cliente

FRETE E INSTALAÇÃO INCLUSO

DETECTORES PORTAIS COM RODIZIOS

NAO DISPONHO DE COFRE.

VALIDADE 60 DIAS

PAGAMENTO A COMBINAR MEDIANTE ANALISE DE CREDITO
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Observações

PAGAMENTOS SOMENTE POR BOLETOS. PAGAMENTOS COM DEPÓSITOS NÃO SERAM RECONHECIDOS.

OUTROS PAGAMENTOS SOMENTE COM ACERTO PRÉVIO DOCUMENTADO COM O VENDEDOR.

Material recebido para conserto deverá ter a aprovação do orçamento de conserto em até 30 dias. Caso não seja aprovado , neste prazo, o

objeto deverá retornar ao emitente com frete à pagar pelo cliente.

__________________________________

__________________________________

Condições de Pagamento: A Prazo Valor dos Itens:  547634,13 

Valor da M.Obra:  0,00 

Desconto R$:  

Custo Financ. R$:  

Valor Total:  

Orçamento Válido por: 60 DIAS

0,00 

0,00 

547634,13 

Instruções de Venda ou serviço para Clientes:

- Confirmar os Pedidos de Compra/Orçamentos/Ordens de Serviço por e-mail ou fax com data e assinatura;

- Informar o nº de sua Ordem de Compra/ Nota de Empenho ou Contrato se tiver;

- Informar Procedimentos  para  Pagamentos/  Cobrança  específicos  de   sua   empresa.   Este   item   é   muito   importante   pois   a   nossa   empresa   se   reserva   o 
direito de não modificar qualquer documento fiscal, Nota Fiscal ou Boleto de cobrança, se isto não for informado antes da emissão da NF ou Boleto.

- Informar se haverá retenção de impostos. OBSERVAR QUE A NOSSA EMPRESA É DO SIMPLES NACIONAL E CONFORME A LEI 123  NÃO  DEVERÁ   TER   RETENÇÃO   DE 
IMPOSTOS POR PARTE DO CLIENTE.

- Caso os itens acima não forem informados na  confirmação  do  Pedido/  Ordem  de  Serviço   ou   Orçamento   a   nossa   empresa   se   reserva   ao   direito   de   não 
modificar a documentação já emitida. Ficando o cliente ciente e dando o aceite conforme o que nos foi informado até a confirmação.

- Se a instalação do  equipamento   não  for  inclusa  no  orçamento  o  cliente  deverá  contratar,  por  sua  conta,  um  representante  credenciado  ou  um  técnico  de 
sua preferência.

- O pagamento do equipamento orçado não ficará vinculado a instalação do mesmo.

- Ao confirmar este orçamento o cliente concorda em cumprir as observações acima descritas.

____________________________________

Assinatura do Cliente
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Leve e prático
Alta performance
Tecnologia digital

Proposta Detector portátil Magnetec (0916520)         SEI 0006004-90.2016.6.02.8000 / pg. 156



Funções:

Ÿ Ajuste de sensibilidade digital;
Ÿ Teste de carga da bateria automático;
Ÿ Circuito eletrônico micro-processado;
Ÿ Saída para fones de ouvido;
Ÿ Led indicador de ligado;
Ÿ Indicador sonoro de bateria fraca;
Ÿ Alarme sonoro;
Ÿ Alarme visual;

Características técnicas:

Ÿ Detecta metais ferrosos e não ferrosos, tais como, armas de fogo, 
armas brancas, projéteis etc.;
Ÿ Chave liga/desliga;
Ÿ Entrada para carregador de baterias;
Ÿ Compartimento de bateria de fácil acesso;
Ÿ Alimentação bateria de 9V;
Ÿ Baixo consumo de carga da bateria;
Ÿ Opera nas condições climáticas entre -10 à +55ºC e de 20% à 90% 
de umidade (sem condensação). 

Estrutura:

Ÿ ABS de alto impacto;
Ÿ Adesivo do painel em policarbonato;
Ÿ Cordão de punho;
Ÿ Peso 260 g.

Opcionais:

Ÿ Bateria recarregável;
Ÿ Carregador de bateria;
Ÿ Capa de proteção;
Ÿ Alerta vibratório;
Ÿ Fone de ouvido;

Normas & Laudos:

Ÿ Não oferece riscos a portadores de marca-passos, gestantes e 
sistemas de apoio vitais;
Ÿ Atende o padrão internacional NIJ 0602-02;
Ÿ Garantia de um (01) ano contra defeitos de fabricação;

 +55 ( 51 ) 3487 . 2727  
www.magnetec.com.br

Alarme sonoro

Ajuste digital de sensibilidade

Chave liga/desliga

Auto-teste de bateria
Alarme visual

Saída para fones de ouvido
Entrada para carregador de bateria

VISTA PLANA

95

125

310

24

Tabela de dimensões (mm)

A

B

C

D

D
A

PERFIL

A Magnetec reserva-se o direito de alteração do conteúdo deste impresso sem prévio anúncio do mesmo. As imagens aqui impressas são de cunho meramente ilustrativo. LSDA4L4X41008

Magnetec ind. eletroeletrônica Ltda.
Est. Avelino Maciel Neto, 3701, Dist. Industrial 
Glorinha - RS, CEP: 94380-000, Cx. Postal 03.
www.magnetec.com.br - magnetec@magnetec.com.br
Telefone/fax: +55 (51) 3487 2727
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Detronix Indústria Eletrônica Ltda. Rua Emilio Fonini, 545, B. Cinquentenário. Caxias do 

Sul. CEP: 95012-617 – Fone: (54) 3225-7500  www.detronix.com.br  

Ao 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 

 
PROPOSTA COMERCIAL 

1. DADOS DA EMPRESA: 

1.1. Razão Social: Detronix Indústria Eletrônica LTDA; 

1.2. CNPJ: 07.404.500/0001-38; 

1.3. Inscrição Estadual: 029/0440114; 

1.4. Inscrição Municipal: 87578; 

1.5. Dados Bancários: BANCO DO BRASIL – AG: 1801-5 | CC 16369-4; 

1.6. Endereço: Rua Emílio Fonini, 545, Cinquentenário, Caxias do Sul – RS. CEP: 95.012-617; 

1.7. Telefones: (54) 98122-4698 ou 3225-7500; 

1.8. E-mail: vendas1@detronix.com.br 
 

Declaramos que no preço proposto estão incluídos todos os custos necessários para o fornecimento dos bens 
objeto deste Termo de Referência, bem como todos os tributos, fretes, seguros, embalagens, encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, ou quaisquer outras despesas que incidam ou venham 
a incidir sobre o objeto desta licitação e que influenciem na formação dos preços da proposta. 
 
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias; 
PRAZO DE ENTREGA: 120 (cento e vinte) dias; 
PRAZO DE GARANTIA: 36 (trinta e seis) meses; 
PAGAMENTO: Nota de Empenho. 
 

ESPECIFICAÇÕES UNIDADE QTDE PREÇO UNITÁRIO PREÇO 
TOTAL 

Detector de Metais Portal. MARCA 
DETRONIX/MODELO METTUSHS+. Com 
Nobreak, Rodizio e Controle remoto. 

UN 2 R$ 19.600,00 R$ 39.200,00 

Detector de Metais Raquete. MARCA 
DETRONIX/MODELO METTUSMNI. 

UN 6 R$ 530,00 R$ 3.180,00 

 
Caxias do Sul, 15 de julho de 2021. 

 
 

Roberson Carneiro 
Analista de Licitações - DETRONIX 
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- Estrutura em ABS injetado com aditivo anti UV.

- Dimensões: comprimento 380mm, espessura 24mm e largura 90mm.

- Painel em policarbonato de alta resistência.

- Ajuste digital de sensibilidade com 10 níveis.

- Alarme luminoso e sonoro de detecção.

- Alarme contínuo de detecção na proximidade de metais.

- Alimentação: 1 bateria 9V.

- Baixo consumo: 3,5 mAdc.

- Compartimento de bateria de fácil acesso.

- LED indicador de ligado.

- Teste automático de bateria.

- Detecta metais magnéticos e não-magnéticos, ferrosos e não-ferrosos.

- Capacidade de detecção de uma moeda de 10 centavos a 5 cm de distância.

- Entrada para carregador de bateria.

- Saída para fone de ouvido.

- Cordão de punho.

- Peso aproximado: 295g.

DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS

 1 MINUTO DA ÚLTIMA DETECÇÃO!

www.detron ix .com.br

Os detectores de metais MettusMNI são equipamentos microprocessados de alta 

sensibilidade e baixíssimo consumo de bateria, desenvolvidos para aplicação em 

revistas pessoais ou na busca por metais ocultos. Revistas pessoais são obtidas 

devido a técnicas de processamento implementadas em eletrônica embarcada de 

última geração.

Opcionais
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- Alerta vibratório.

- Carregador de baterias bivolt .

- Bateria recarregável.

- Capa de proteção.

- Coldre para transporte.

- Fone de ouvido.

Especificações Técnicas

Rua Emílio Fonini, 545 - Cinquentenário
Caxias do Sul - RS - CEP 95012-617

54 3225.7500
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    Detector de Metais modelo portal  Full Security 
    Controle remoto para todas funções, NO-BREAK. 
Sistema  WIFI, ethernet, aplicativo para android, windows, linux, 
Mac OS X.  Indica a localização do metal no corpo do revistado. A 
visualização da detecção é através de uma barra luminosa que fica 
localizada na lateral do equipamento paralela ao corpo do 
revistado. Exemplo:Um metal localizado no pé do revistado, a barra 
luminosa acender na parte de baixo e ativa um sinal sonoro. O 
número de zonas corresponde ao numero de sensores e a divisão 
da barra luminosa, portanto o número de zonas aumenta a precisão 
na localização. Esta linha de produto é fabricado com 8 ou 15 
zonas. Elas oferecem melhor localização do objeto à ser detectado.
  Possui alta sensibilidade para pequenos objetos: Pen-drive, 
eletrônicos, projétil, ferramentas, laminas, moedas, jóias.  Detecta 
metais ferrosos e não ferrosos. Equipamento desenvolvido para 
segurança em aeroportos, embaixadas , indústrias estádios .
Para ambientes sujeito a intempéries, tais como: chuva, maresias. 
Fabricamos na versão WP a prova dágua. Ip65.
    Garantia de um ano contra defeitos de fabricação e suporte 
técnico permanente.

1 - Alta sensibilidade para pequenos objetos tipo pen-drive , 
eletrônicos, projétil, ferramentas, moedas, jóias,armas e facas.

2- Média sensibilidade, alta discriminação entre armas e objetos 
pessoais tipo relógio, moedas ,oculos.

Oferece maior conforto na revista evitando alarmes 
desnecessários.

    Laudo CIENTEC Não oferece risco a portadores marca- 
passo.
    Laudo CIENTEC Performance Detector de Metais MAG XXI 
600.
    Laudo CIENTEC Performance em variação climática.
    Em conformidade com a norma NBR5410

Estrutura
    Chapa melaminico  L-119 - Aço – Alumínio - PVC
    Pintura eletrostática
    Base de fixação IP 65 polímero nylon
    Proteção do painel e teclado em policarbonato
Alimentação: 90v a 240v VCA Nominal Fonte Chaveada, Consumo 30W, Cabo de 
força tomada padrão NBR 14136.
Eletrônica:Placas PCI fibra vidro, Componentes SMD, Gabinete modular.
Operação: -10º C a + 65º C.Umidade relativa 0% a 95%
    Grau proteção IP 40 ST.
Sistema:Digital microprocessado.Sistema Four Conectt. Possibilita a execução 
vàrias tarefas ao mesmo tempo Ex:Ajustar sensibilidade e continuar detectando
Interface Comunicação PC
Frequência operação múltipla 1Khz a 10Khz
Nível de segurança: Alta
Senhas acesso:4 Operadores, 1 Técnica
Número de zonas: Multizonas
Alarmes: Visual Bargraf led colorido  de alta intensidade para indicar o volume do 
metal detectado Pictograma indicativo Verde livre / Vermelho detecção.
Barra leds em toda extensão do sensor TX / Sonoro.
Sorteador 0% a 100%. Ex. utilizado para materiais não metálicos em inspeções.
Sorteio configuravel.
1- Somente entrada. 2- Somente saída.3-Entrada e saída.
Auto diagnose: Monitora operação Detector
Contadores: Número de detecção, Número de entradas e saídas.
Saída contato: Relé
NO-BREAK Baterias de gel seladas, Monitoramento de carga, Auto desligamento.
Controle remoto IV. 
Aplicativo  ANDROID, WINDOWS, LINUX, MAC OS X  WIFI, ETHERNET. 
Configurações do Sistema
    Sensibilidade 250 a 1000 níveis por (áreas.opcional)
    Auto-programação de sensibilidade
    Programa nível segurança 1 – 2 – 3
    Seleção de metais, ferrosos e não ferrosos
    Senha de acesso alfanumérica sendo 4 operador 1 técnico
    Senha de acesso com permissões configuráveis por níveis através PC. 
Disponível para 8 zonas
    Relógio data e hora.
    Habilita relé.
    Contadores entrada saída e detecções com estatística e relatório.
    Bargraf ativo na tela por zona ou somatório.
    Alarme sonoro: Volume, tom, tempo.
    Alarme bitonal: pequeno objeto tom 1, grande objeto tom 2.
    Canais de frequências: 20 técnico, 50 fábrica.
    Memória de programas. Vinte com ajuste sensibilidade e tipo de metais.  
    Podendo colocar em agendamento por datas e horários para operação.
    Configuração IP para comunicação PC.
    Idiomas: português, inglês, espanhol.
    Filtros digitais: Velocidade e frequência. 

+55 (51) 3487.2727

www.magnetec.com.br 
vendas@magnetec.com.br

Proposta Pórtico Magnetec (0917862)         SEI 0006004-90.2016.6.02.8000 / pg. 166



ma estrutura robusta com amplo painel de 

Ucontrole e acabamentos em "ABS" e "Nylon" de 
alto impacto, compõem os equipamentos da 

linha MAG XXI 600 HD. A disponibilidade dos itens do 
painel variam de acordo com o modelo.

 painel de controle da linha MAG XXI 600 HD 

Opossui quatro teclas e display de cristal líquido 
retro-iluminado do tipo "Big Numbers" . O 

teclado permite acesso total às funções do equipamento 
de acordo com a versão do software.

 linha MAG XXI 600 HD possui quatro (4) 

Aprocessadores de alta performance permitindo 
que o detector mantenha o desempenho e 

execute múltiplas tarefas ao mesmo tempo, por 
exemplo que o equipamento continue verificando 
metais enquanto é ajustado.

s bases de sustentação são confeccionadas em 

ANylon de alta resistência na forma de "sapatas" 
impermeáveis e com a furação adequada para o 

kit de fixação do equipamento.

Linha de 

A Magnetec reserva-se o direito de alteração do conteúdo deste material sem prévio anúncio do mesmo. As imagens aqui impressas são de cunho meramente ilustrativo. Salvo erros de diagramação. CS-26-10-16

A

C B

VISTA FRONTAL

*Tabela de dimensões (mm).
840

700

2100

2283

465
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E
VISTA SUPERIOR

DIMENSÕES DA LINHA
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PARA: TRE AL 
Telefone: 82999715767 

E-mail:   
Contato: ANTONIO 

 

Descrição do Produto                                                  

LINHA – DISPLAY Peso 

Valor Unitário 

P/ 28 dias 

Cofre Executivo 40 80KG  R$ 4.999,00 

                                    

 

Medidas A L P 

Externas (cm) 72 45 40 

Peso 80 kg 
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•  Gabinete na cor Branca ou Preta (cores sob consulta); 
•  Garantia de 02 anos. 
•  Entrega discreta. 
•  Assistência técnica permanente e própria. 

  

Características técnicas do cofre digital: 
 

• Exclusividade: senha programável de 4 à 6 dígitos 
• Novidade: Possui 10 gavetas com chave individual tipo cilindro. 
•  Abertura e fechamento automáticos; 
•  Funciona com 4 pilhas tamanho AA, com durabilidade mínima ( 1 ano ). 
•  Disponível nas cores branca ou preta. 
•  Teclado emborrachado. 
•  Pilhas localizadas no lado externo do cofre, dispensando o kit de emergência. 
•  Quando inativo, o sistema eletrônico se desliga proporcionando 100% de economia. 
•  Motor de baixo consumo de pilhas. 
•  Fácil operação com senha programada pelo usuário. 
•  Display discreto para visualizar as operações. 
•  Abertura e fechamento automático. 
•  Bloqueio de 30 minutos após três tentativas com senha incorreta. 
•  Todos os cofres são fornecidos com kit de fixação (parafusos e buchas). 
•  Senha descartável para abertura de emergência através do suporte técnico. 
• Forração interna em carpete azul. 
• Medida interna das gavetas: 6 x 30 x 30 ( Altura x Largura x Profundidade ) 

•  Numero de gavetas com opção de remoção: 10 
•  Espessura da chapa do gabinete: 2,5 mm 

  

Estrutura da Porta: 
•  Confeccionada com chapa de aço, espessura de 2,00 + Cobertura de 1,2mm totalizando 30mm 

  

Itens inclusos 
• 01 – Cofre digital 
• 01 – Kit fixação ( 4 parafusos sextavados e 4 buchas 10). 
• 01 – Manual de instrução 

 
 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas  
Rua Aristeu de Andrade , 377, Farol Maceio-AL  
CEP : 57051.090 
CNPJ: 06.015.041/0001-38 
 
 
FRETE INCLUSO 
VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS 
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Fort Safe Comercio de Cofres e Moveis Ltda - ME 
08.208.924/0001-90

http://www.fortsafe.com.br/
(11) 2603-3300

Rua Barretos , 80, Sala 1
Mooca, São Paulo - SP

03.184-080
149374712118

Proposta Comercial Nº 2383

Para
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Aos cuidados de: ANTONIO RITA

06.015.041/0001-38
Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol
Maceió - 57.051-090, AL
Celular: (82) 99971-5767, E-mail: antoniorita@tre-al.jus.br

Vendedor(a): CRISTINA ALVES LOPES

Itens de produto ou serviço

Item Cód (SKU) / NCM Qtd Un Preço un Total

Armário Cofre para Arma - Magnum 40 - 10 Gavetas
Especificações:

– Cofre digital com GS03;
– Forração interna;
– 10 (Dez) gavetas internas;
– Travamento com três pinos (ferrolhos) horizontais;
– Abastecimento de pilhas externamente;
– Corpo do cofre chapa 2,5 mm;
– Porta chapa 5 mm;
– Parafusos para fixação;
– Pintura a pó (epox);
– Cor branca;
– Fechadura multi-usuários: 1 Gerente e 5 usuários;
– Senha de usuário de 3 (três) á 6 (seis) dígitos;
– Usuário deletado separadamente;
– Tempo de retardo: 59 minutos;
– Penaliza após 5 tentativas de senhas incorretas;
– Pode trabalhar em modo de abertura dual.

Medidas das gavetas;

– Altura: 06.00 cm;
– Largura: 29.00 cm;
– Profundidade: 30.00 cm.

Medidas Externas:

– Altura: 100.00 cm;
– Largura: 45.00 cm;
– Profundidade: 40.00 cm;
– Peso: 101.00 Kg.

Medidas Internas:

– Altura: 92,5.00 cm;
– Largura: 35.00 cm;
– Profundidade: 33.00 cm.

Cubagem:

– 140 Litros.

MG4001
8303.00.00

3,00 Un 2.338,93 7.016,79

Número de itens: 1
Soma das quantidades: 3,00 Total dos itens 7.016,79

Data Total dos itens Total da proposta

15/07/2021 7.016,79 7.016,79

Condições comerciais
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1.    Nos preços acima estão incluídos todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos
incidentes, taxas de administração, materiais, serviços, encargos sociais, seguros, bem como todos os encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do serviço licitado.

 

2.    Indicamos o nosso representante legal, o Sr. Daniel Teixeira Américo, identidade 18.766.306-3, CPF 106.882.498-09, função na
empresa Sócio Proprietário, telefone/fax (11) 2603-3300 e endereço eletrônico (e-mail) vinicius@fortsafe.com.br para assinatura da
Ata de Registro de Preços e contratos decorrentes, bem como para o recebimento de notas de empenho ou ordens de fornecimento.

 

3.    Dados bancários: Banco do Brasil - Agência 384-0, Conta-Corrente n.º 101814-0,

4.    Prazo de validade da proposta - 30 dias

5.    Prazo de entrega – 30 dias

6.    Prazo de Garantia – 12 meses   

7.    Declaro que nossa empresa é optante do SIMPLES NACIONAL.

 

8.    Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

Condições gerais

Prazo de entrega 30

Validade da proposta 30 dias

Atenciosamente,
CRISTINA ALVES LOPES
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 TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1.1 - Registro de preços para o fornecimento de equipamentos destinados a monitoramento, inspeção 
em objetos e a detecção da existência de materiais que possam apresentar risco a segurança pessoal 
e às instalações do TRE e do FEM, 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 técnicas e demais disposições deste Termo 
de Referência, que se compõe dos seguintes itens: 

1.1.1 - Equipamentos pórtico detector de metais, com rodízios com travas; 

1.1.2 - Equipamentos detectores de metais, tipo manual (raquetes); 

1.1.3 – Cofre de aço, com 10 gavetas internas, para acautelamento de armas; 

1.1.4 - Treinamento e as manutenções preventivas e corretivas. 
 
 

2.1 - A contratação deste objeto, em conformidade com o Planejamento Estratégico do TRE-AL, visa 
zelar pela segurança das pessoas e do patrimônio do órgão, impedindo a entrada de objetos 
potencialmente nocivos ao dotar o Tribunal Regional Eleitoral e o Fórum Eleitoral de Maceió com 
equipamentos que reforcem as medidas de segurança e preservação do patrimônio público. 

2.2 - Visando implementar as normas de segurança para entrada no edifício sede do TRE-AL e do 
FEM, recomendadas pelo Conselho Nacional de Justiça, principalmente pelo disposto na Resolução 
nº 291 (23/08/2019) daquele Conselho e da Instrução Normativa TRE-AL nº 5 (160/06/2021), esta 
Comissão de Planejamento, designada através da Portaria Presidência nº 53/2020, propõe, conforme 
estudos preliminares, devidamente aprovados, a aquisição de portais detectores de metais, detectores 
de metais portáteis tipo raquete, e cofre de aço para cautelamento de armas, que se mostram como 
importantes ferramentas na prevenção de possíveis delitos, uma vez que inibem o acesso de pessoas 
armadas, ou portando material potencialmente perigoso, às dependências desta Justiça Especializada. 

2.3 - Portais Detectores de Metal permitirão ações preventivas contra a entrada de objetos que 
ameacem o bom funcionamento do TRE e FEM. Cofre de aço, tem a finalidade de acondiconamento 
das armas devidamente acauteladas. 

2.4 - A existência desses equipamentos é considerada pelo CNJ como um indicador 
estratégico que mede o índice de unidades consideradas seguras. As unidades podem ser 
consideradas seguras quando dispõem de segurança armada e/ou segurança eletrônica, que 
compreende o controle de acesso com detector de metais e/ou raios x e câmeras de vigilância nas 
áreas de circulação. 

2.5 - A implantação dos equipamentos não exclui a necessidade da vigilância efetuada pela 
unidade responsável pela segurança institucional e vigilantes terceirizados, mas garante uma maior 
eficiência das ações de repressão, além de antecipar as ações de prevenção. Os equipamentos serão 
implantados observando as características peculiares das edificações. 

2.6 – Ressalta-se que os equipamentos a serem adquiridos não requerem a observância 
dos requisitos exigidos para a aquisição de bens de tecnologia da informação. Isto se dá porque os 
equipamentos relacionados não possuem características de bens e serviços de Tecnologia da 
Informação, dado o caráter de seu funcionamento, totalmente independente e com sistema próprio e 
limitado, com objetivo de atender a detecção de metais e outros materiais proibidos no ambiente 
institucional. 

 

1. OBJETO 

2. JUSTIFICATIVA 
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3.1 - A descrição detalhada de todos os itens, com suas especificações técnicas, está elencada no 

ANEXO I deste Termo. 

3.2 - As quantidades a serem registradas são: 
 

ITEM DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO QUANTIDADE 

01 Equipamentos pórtico detector de metais, com rodízios 03 

02 Equipamentos detectores de metais, tipo manual (raquetes) 06 

03 Cofre de aço, com 10 gavetas internas, para acautelamento 
de armas 

03 

3.3 – Conforme observação de preços praticados no mercado, o valor estimado da contratação, para 
os equipamentos que atenderão as nossas necessidades,  é de R$ 80.400,00 (oitenta mil e 
quatrocentos reais) incluído os custos de treinamento. 

3.4 - O TRE-AL se copromete em adquirir, em até 60 (sessenta) dias contados a partir da assinatura 
da ATA, os seguintes itens:  2 (duas) unidades do Item 1; 04 (quatro) unidades do Item 2 e 2 (duas) 
unidades do item 3. O valor estimado, para esta aquisição (02 Pórticos, 04 Detectores Portáteis 
e 02 Cofres),  é de R$ .....() incluído os custos de treinamento. 

 
 

Item DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO QTD VALOR UN. 
Máximo 
obitidos 

VALOR TOTAL 

01 Equipamentos pórtico detector de metais, 
com rodízios, incluindo opcionais: 
treinamento. 

Marca/Modelo referencias:  

 

03 R$  R$  

02 Equipamentos detectores de metais, tipo 
manual (raquetes), incluindo opcionais: 
Coldre, fone de ouvido, caoa proteção e 
carregador de baterias. 

Marca/Modelo referência 

 

06 R$  R$  

03 
Cofre de aço, com 10 gavetas 
internas, para acautelamento de 
armas, incluindo opcional:  a chave 
tetra. 
Marca/Modelo referência 
 

03 R$  R$  

TOTAL  R$  

 
 

4.1 - Os equipamentos devem, obrigatoriamente, atender a todos os requisitos e determinações 
estabelecidas neste Termo de Referência. 

4.2 - Os equipamentos devem ser de linha de produção ativa, não se aceitando a participação, na 

3. QUANTIDADE, ESPECIFICAÇÕES E VALOR REFERENCIAL 

4. CONDIÇÕES PARA AQUISIÇÃO 
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licitação, de propostas que ofertem protótipos, equipamentos reformados, equipamentos 
descontinuados, equipamentos usados ou equipamentos em desenvolvimento, por fim, não serão 
aceitos equipamentos em final de ciclo de vida (end-of-life). A comprovação desta exigência poderá 
ser feita em fábrica, a critério do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por meio de diligência. 

4.3 - Os equipamentos devem atender a todas as normas vigentes, incluindo os dispositivos e 
acessórios integrantes, expedidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e outros 
órgãos certificadores, quando da aplicação do seguimento. 

4.4 - Os equipamentos devem ser entregues completos e prontos para entrar em operação imediata, 
acrescido de todos os dispositivos e acessórios, com acesso total a todas as funções operacionais. 

4.5 - As etiquetas de identificação da marca do equipamento devem se limitar somente à apresentação 
discreta de identificação do fabricante e/ou modelo do equipamento. 

4.6 - Os manuais de instruções, manuais de operações, manuais de manutenções e outros materiais 
impressos deverão ter conteúdo na Língua Portuguesa do Brasil. 

4.7 - A(s) licitantes(s) deverá(ão) prever em seu orçamento, todas as despesas diretas e indiretas, 
assim como possíveis despesas eventuais que possam surgir, para completo fornecimento dos itens 
do escopo. 

 

 

5.1 - Cumpre ressaltar que, todos os bens acima elencados, possuem características de bens 
comuns, cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos neste Termo 
de Referência, cujas especificações são usuais de mercado, nos termos da Lei 10.520/2002 e no 
Decreto 3.555/2000. Conforme estudos preliminares, foram identificados diversos fornecedores para 
todos os equipamentos. 

5.2 - A modalidade desta licitação deverá ser Pregão na forma Eletrônica, tendo como critério para 
definir a empresa vencedora o menor preço por item, de acordo com as condições deste Termo de 
Referência e do edital. 

6.1 - Apresentar proposta de preços e documentações de forma clara e detalhada, contendo 
discriminação do produto, a quantidade solicitada, o valor unitário e valor total, prazo de vencimento 
da proposta e prazo para entrega dos materiais, número da conta corrente, agência, nome do Banco 
do fornecedor, bem como declaração de que todas as despesas serão por conta da empresa 
fornecedora. 

6.2 - Indicar que os preços unitários dos itens ofertados no certame serão fixos e irreajustáveis. 

6.3 - Indicar o valor unitário e valor total de cada item cotado e o valor total da proposta por extenso, 
já incluídas, discriminadamente, todas e quaisquer despesas tais como frete, taxas e impostos, dentre 
outras, observadas as isenções previstas na legislação vigente, com cotações em moeda corrente 
nacional. 

6.3.1 – O custo do treinamento operacional, exclusivo para os itens 1 e 2, com carga horária 
mínima de 4h para uma clientela  de 10 profissionais, deverá estar incluído nos preços cotados para 
cada item ofertado. 

6.4 - Apresentar indicação detalhada das especificações dos itens cotados indicando marca, modelo, 
tipo, fabricante, país de procedência e outras características que permitam identificá-los, anexando-
se, inclusive, prospectos em Português do Brasil, sem referência às expressões “similar” ou 
“compatível”, de acordo com os requisitos indicados no Anexo I - Especificações Técnicas do Edital. 

6.5 - Indicar o prazo máximo no qual a empresa ficará obrigada a entregar o(s) equipamento(s) 
cotado(s) na proposta, prontos para uso, não podendo ser superior ao constante no item 08 deste 
Termo de Referência. 

6.6 - Indicar o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a noventa dias contados 
da data de sua apresentação. 

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO/BEM COMUM 

6. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
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6.7 - Apresentar na proposta a garantia dos equipamentos, nos termos do item 8, contra qualquer 
defeito de fabricação, sob pena de constatada alguma imperfeição, ter os bens devolvidos e a 
empresa fornecedora submetida às penalidades da Lei.. 

7.1 - Cada tipo de equipamento deverá ser entregue, devidamente acompanhados das Notas 
Fiscais/Faturas correspondentes. 

7.2 - O prazo para as entrega será de: 

7.2.1 –  Até 60 (sessenta) dias corridos, a contar da emissão da Ordem de Fornecimento para o 
equipamento detectores de metais, tipo pórtico, com rodízios (Item 01); 

7.2.2 - Até  (quarenta e cinco) dias corridos, a contar da emissão da Ordeme de Fornecimento 
para os equipamentos detectores de metais do tipo manual /raquetes (Item 02) e do cofre de aço 
(Item 03). 

7.3 - O TRE-AL designará uma Comissão Técnica de Recebimento composta de pelo menos 3 (três) 
membros para receber os equipamentos e emissão do respectivo Termo de Recebimento Provisório 
e  Definitivo. O TRE poderá convocar servidor ou profissional (s) de outro órgão da Administração 
Pública Direta ou Indireta, com conhecimento comprovado na matéria, para auxiliar nos trabalhos 
de avaliação. 

7.4 - Os equipamentos serão recebidos e instalados: 
 

a) 01 (um) pórtico detector de metais, 02 (dois) detectores de metais portáteis e 01 (um) cofre de 
aço no edifício sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Rua Aristeu de 
Andrade, 377, Farol, Cep. 57051-090, Maceió-AL, pela realização do procedimento de verificação 
do equipamento em seu local de instalação, para assegurar que o equipamento fornecido é 
idêntico ao equipamento cotado, com todas as suas funcionalidades, e emissão do Termo de 
Recebimento Definitivo; 

b) 01 (um) pórtico detector de metais, 02 (dois) detectores de metais portáteis e 01 (um) cofre de 
aço no edifício do Fórum Eleitoral de Maceió, localizado na Av.  Fernandes Lima, 3487, Farol, 
Cep. 57057-000, Maceió-AL, pela realização do procedimento de verificação do equipamento em 
seu local de instalação, para assegurar que o equipamento fornecido é idêntico ao equipamento 
cotado, com todas as suas funcionalidades, e emissão do Termo de Recebimento Definitivo; 

c) As demais unidades, em local a ser definido pela Secretaria de Administração, dentro do 
Município de Maceió-AL. 

7.5 - O recebimento provisório dos equipamentos realizar-se-á após a entrega de todos 
equipamentos que compõem cada item, e a realização de testes de aceitação que comprovem o 
atendimento às especificações técnicas estabelecidas. 

7.5.1 - Os testes de aceitação consistirão em verificar se o(s) equipamento(s) atendem, 
primordialmente, aos requisitos constantes do ANEXO I deste Termo de Referência. A comissão 
técnica de recebimento fará uso de Amostra, com vistas a demonstrar a eficiência do(s) 
equipamento(s), objeto deste certame, para que seja verificado o atendimento das principais 
características funcionais necessárias à segurança pública e das unidades do TRE-AL e do FEM. 
Serão realizados por meio de aferição pontual de cada item ou característica solicitada, conforme 
descrito neste Termo de Referência. 

7.5.2 - Os testes de aceitação do(s) equipamento(s), objeto deste Termo de Referência, serão 
realizado(s) nas dependências do TRE e do FEM. 

7.5.2.1 - A Comissão Técnica do TRE fará os testes em até 05 (cinco) dias corridos, para 
cada equipamento, já devidamente instalado, consistindo na verificação das características técnicas 
e exigências previstas neste Termo de Referência. 

7.5.3 - A empresa vencedora deverá fornecer toda a documentação técnica exigida neste Termo 
de Referência, primordialmente os manuais de operações e de manutenção de cada equipamento, 
seus dispositivos e acessórios. 

7. DO LOCAL, PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA/RECEBIMENTO 
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7.5.3.1 - Os manuais e mídias fornecidos para verificação ficarão de posse da Comissão 
Técnica que poderá realizar anotações, apontamentos e observações nestes, passando em seguida 
à Seção Patrimônio. 

7.5.4 -  Inexistindo divergências o equipamento será aprovado e aceito. 

7.5.5 - Existindo divergências, será emitido o Termo de Recusa e notificada a Contratada, 
devendo a mesma às suas expensas, providenciar sua substituição/correção no prazo máximo de 30 
(trinta) dias corridos. 

7.5.6 - Para realização dos testes de aceitação, todos os dispositivos de testes e instrumentos 
necessários na execução, devem ser disponibilizados pela licitante e ficarão em poder da Comissão 
Técnica até o término dos testes. 

7.6 - O recebimento definitivo se dará quando os equipamentos estiverem devidamente instalados, em 
plena capacidade de funcionamento e concluído o treinamento necessário aos   servidores/operadores 
do Contratante, para operacionalização, pela Comissão Técnica de Recebimento, no prazo máximo 
de 10 (dez) dias úteis após  a conclusão dos treinamentos. 

7.7 - Considerar-se-á a “data de conclusão do fornecimento”, para contagem do prazo de garantia 
contratual dos equipamentos fornecidos, a data de emissão, pelo TRE, do Termo de Recebimento 
Definitivo do último equipamento constante no escopo do Contrato. 

7.8 - A CONTRATADA providenciará os trâmites necessários, a seu cargo, para que sejam 
respeitadas todas as imposições da legislação sobre transporte, seguro e desembaraço aduaneiro 
para o percurso dos equipamentos até o local da entrega, incluindo os requisitos da Legislação 
Fiscal/Tributária. 

7.9 - Todas as partes integrantes deste fornecimento devem possuir embalagens adequadas à 
proteção efetiva do conteúdo contra choques e intempéries ou quaisquer danos envolvendo o 
embarque, transporte e o desembarque dos equipamentos até o local de entrega e instalação. 

7.10 - Não serão admitidos equipamentos, dispositivos e acessórios com sinais de avarias, mesmo 
que provocados por transporte e movimentação inadequada. 

7.11 - São de responsabilidade da Contratada a embalagem, o transporte e o seguro de todos os 
equipamentos e materiais integrantes do objeto do fornecimento. As despesas decorrentes serão 
consideradas incluídas nos preços dos itens do fornecimento. 

 
 

8.1 - O período de garantia, mínimo, deve ser de 60 (sessenta) meses para o item 01; 24 (vinte e 
quatro) meses para o item 02 e 12 (doze) meses para o item 03, a contar da data de recebimento, 
caracterizada pela data de emissão e assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, do último 
equipamento constante no escopo do Contrato, conforme previsto neste Termo de Referência, no qual 
a Contratada deve assegurar assistência técnica, sem ônus para o TRE-AL. 

8.2 - A Contratada responsabilizar-se-á pelo funcionamento dos equipamentos, mantendo-o 
operacional ininterruptamente durante o período de garantia. 

8.3 - A Contratada será responsável, durante o período de garantia, pela atualização de software, e 
serviços de manutenção preventiva, nos prazos e especificações estabelecidos pelo fabricante, e 
corretiva do hardware, sem custo adicional para o TRE-AL, incluindo todos os serviços, mão de obra, 
despesas com deslocamento, hospedagens, peças e materiais substituídos. 

8.4 - Ocorrendo atualização de software, deve ser disponibilizada uma cópia do mesmo para o TRE-AL. 

8.5 - Todas as peças e materiais de reposição, durante o período de garantia, devem ser novos, não 
sendo aceitos itens usados ou recondicionados, inclusive os acessórios. 

8.6 - O período transcorrido a partir da constatação, pelo TRE, de defeito nos equipamentos, 
dispositivos e acessórios até a sua efetiva correção, será somado ao período de garantia. 

8.7 - Durante o período de garantia, a Contratada será a responsável pela solução de quaisquer 
problemas provenientes de erros e/ou omissões, mesmo aqueles decorrentes de falhas na concepção 

8. GARANTIA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
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do projeto, matéria prima, fabricação, inspeção, ensaios, embalagens, transportes, manuseios e 
montagem. Excluir-se-ão, entretanto, os danos ou defeitos decorrentes de uso inapropriado do 
equipamento ou influências externas de terceiros, não imputáveis à Contratada. 

8.8 - A Contratada deve emitir um Termo de Garantia de fornecimento de Peças de Reposição por um 
período de 5 (cinco) anos a contar do término do período de garantia. 

8.9 - No caso dos Detectores de Metais – Tipo Pórtico, a Contratada deve apresentar, para o 
período de garantia, um Plano de Manutenção    Preventivo Gratuito, trimestral, com descritivos 
detalhados das rotinas a serem executadas, incluindo procedimentos para execução de aferição e de 
calibragem dos equipamentos e acessórios, visando garantir a conformidade com as especificações 
do fabricante e, ainda, a afastar ou reduzir ao mínimo  a possibilidade de ocorrência de falhas ou 
deficiências operacionais, devendo abranger: 

8.9.1 - Cronograma das realizações das atividades de manutenções preventivas e testes de 
efetividade de funcionamento do equipamento; 

8.9.2 - As manutenções preventivas devem ser agendadas com o Gestor do Contrato, de acordo 
com o cronograma apresentado no Plano de Manutenção Preventivo. O agendamento deve ser feito 
com antecedência mínima de 15 dias da data da realização das manutenções preventivas, informando 
a identificação do técnico (nome e RG); 

8.9.3 - Relatório encaminhado ao TRE-AL com periodicidade trimestral, referente às manutenções 
preventivas e/ou corretivas, para cada equipamento, com análise das ocorrências de falhas e 
procedimentos efetuados na solução das ocorrências, dando ênfase aos equipamentos e 
componentes que demonstrarem reincidências de falhas; 

8.9.4 - A Contratada deverá emitir Ordem de Serviço para registro dos atendimentos das 
execuções das manutenções preventivas, aferições e calibrações, contendo a identificação dos 
responsáveis pela execução e pelo acompanhamento no local de instalação do equipamento. Tal 
Ordem de Serviço deve conter todas as rotinas de execução e registros de falhas, reparos e outras 
ocorrências que existirem; 

8.9.5 - A Contratada deverá manter registros de controle de manutenção preventiva dos 
equipamentos, nos locais de instalação dos mesmos. 

 
 

9.1 – O prazo de vigência do Contrato deverá ser de: 

9.1.1 - 180 (cento e oitenta) dias para os serviços de fornecimento, instalação, instrução técnica 
e operacional, pagamento e recebimento, contados a partir da assinatura da emissão da Ordem de 
Fornecimento; 

9.1.2 - 60 (sessenta) meses, contado do Termo de Recebimento Definitivo, para os serviços  de 
garantia e assistência técnica. 

10.1 - O acompanhamento e a fiscalização da execução do Contrato consistem na verificação da 
conformidade da prestação dos serviços e fornecimentos, bem como da alocação dos recursos 
necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um 
ou mais representantes da Contratante, (Gestor do Contrato designado por meio de Portaria), na forma 
dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, e do art. 6º do Decreto nº 2.271, de 1997. 

10.2 - O representante do Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento 
e controle da execução das obrigações assumidas pela contratadas. 

10.3 - A verificação da adequação das obrigações da contratada deverá ser realizada com base nos 
critérios previstos neste Termo de Referência. 

10.4 - A conformidade do material a ser utilizado na execução contratual deverá ser verificada 
juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de 
acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas 

9. VIGÊNCIA DO CONTRATO -  PARA O ITEM 01 

10. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL 
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quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, modelo, qualidade e forma de uso. 

10.5 - O representante do Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, 
adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o 
disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 

10.6 - A fiscalização, de que trata esta cláusula, não exclui, nem reduz a responsabilidade da 
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior 
e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Contratante ou de seus agentes e 
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

10.7 - Ao Gestor do Contrato compete, entre outras atribuições: 

10.7.1 - Encaminhar à Administração o documento que relacione as ocorrências que impliquem em 
multas ou outras penalidades a serem aplicadas à CONTRATADA. 

 
 

 
 
 

11.1 - A Contratada deve dispor de canal de comunicação direto ou eletrônico que permita a geração 
de número de protocolo ou outra forma de registro individual para as aberturas dos chamados de 
assistência técnica. 

11.1.1 – Os custos com a garantia e assistência técnica deverão estar embutidos no valor da 
aquisição. 

11.2 - Durante o período de garantia, a assistência técnica dos equipamentos, terá atendimento “on- 
site”, após o chamado de aberturas de assistência técnica em no máximo 05 (cinco) dias corridos para 
atendimento. 

11.3 - O prazo de recuperação será contado a partir da abertura formal do chamado de assistência 
técnica, com solução definitiva por prazo não superior a 07 (sete) dias úteis. 

11.4 - Não sendo possível a recuperação do equipamento no prazo de 07 (sete) dias úteis, durante o 
período de garantia, deve ser providenciada a substituição do mesmo por um equipamento equivalente 
ou superior, em caráter provisório, no prazo de 15 (quinze) das úteis. Após a constatação de 
impossibilidade do reparo em até 30 (trinta) dias corridos, a substituição passará a ser definitiva, desde 
que o equipamento seja novo. 

11.5 - As manutenções só poderão ser efetuadas por agentes credenciados e qualificados pela 
Contratada ou fabricante. 

11.6 - As manutenções preventivas devem ocorrer em horário administrativo, das 08 às 17hs, de 
segunda a sexta-feira, explicitando dia e horário da execução das manutenções e partes dos 
equipamentos a serem verificadas, para apreciação e autorização do período de início e término da 
intervenção técnica, bem como autorização de acesso pelo TRE. 

11.7 - Caso o equipamento não atenda às funcionalidades constantes neste Termo de Referência 
após a manutenção, este deverá ser substituído, sem custos para a Contratante. 

11.8 - Caso ocorram 3 (três) chamadas, devidamente formalizadas, para problemas de mesma 
natureza e para um mesmo equipamento, a Contratada deve substituir todas as partes integrantes que 
apresentaram defeitos, falhas ou aquela unidade (equipamento) defeituosa, às suas expensas, no 
prazo máximo de 60 (sessenta) dias após ser notificado. Equipamentos e acessórios devem ser 
substituídos integralmente. 

 
 

12.1 - Para os equipamentos detectores de metais – Tipo Pórtico e manual, haverá a necessidade de 

11. ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA 

12. INSTRUÇÃO TÉCNICA E OPERACIONAL 
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oferta de instrução sistematizada, a ser ministrado na  sede do TRE-AL e do FEM, conforme explicitado 
a seguir. 

12.2 - PROGRAMA DE INSTRUÇÃO TÉCNICA E OPERACIONAL - EQUIPAMENTO 
DETECTORES DE METAIS -TIPO PÓRTICO E TIPO MANUAL (RAQUETE): 

12.2.1 - A Contratada deverá arcar com o Programa de Instrução Técnica e Operacional para 
Operação do Equipamento, contemplando o conteúdo programático, bem como o material didático que 
seja necessário (apostilas, livros, manuais, transparências e demais recursos audiovisuais). 

12.2.2 - A instrução técnica e operacional deverá ocorrer concomitantemente a entrega dos 
equipamentos e o Termo de Recebimento Definitivo só deverá ser expedido após a realização das 
respectivas instruções. 

12.2.3 - A duração do repasse de Instrução técnica e operacional deve ter, no mínimo, 4 
horas/aulas. 

12.2.4 - Os repasses de instrução técnica devem ser divididos em aulas teóricas e práticas, 
visando melhor eficácia dos assuntos ministrados, que devem prever no mínimo: 

12.2.4.1 - Todas as ferramentas, instrumentos, softwares e material de consumo 
necessário; 

12.2.4.2 - Todo o material didático necessário, tais como: apostilas, livros, manuais, 
diagramas, fluxogramas, procedimentos de avaliação e demais recursos audiovisuais. 

12.2.4.3 - O repasse de instrução técnica de operação deve ser realizado para até 10 
(dez) profissionais, devendo habilitá-los para, no mínimo, terem condições de: 

12.2.4.3.1 - Operar plenamente todos os recursos dos equipamentos e seus 
acessórios; 

12.2.4.3.2 - Identificar e compreender a finalidade de todas as partes do 
equipamento; 

12.2.4.3.3 - Configurar as variáveis de operação dos equipamentos; 

12.2.4.3.4 - Verificar os ajustes e calibrações dos equipamentos; 

12.2.4.3.5 - Realizar verificação de autodiagnostico; 

12.2.4.3.6 - Verificação e ajustes de parametrizações e configurações. 

12.2.5 - Os repasses de instrução técnica de operação deverão ser realizados às custas da 
Contratada e o seu custo deverá ser destacado dos preços cotados, NO CASO DOS ITENS 1 E 2. 

12.2.6 - Depois de concluídos satisfatoriamente os repasses de instrução técnica, a Contratada 
deve emitir, sem ônus para o TRE, documento contendo, no mínimo, título do repasse de instrução 
técnica, conteúdo, carga-horária, período de realização e identificação dos servidores e prestadores 
de serviços capacitados. 

 
 

13.1 - Responder por todos os ônus referentes à aquisição, tais como: fretes, impostos, seguros, taxas, 
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, decorrentes da execução do contrato. 

13.2 - Responder por si e por seus sucessores integralmente, em qualquer caso, por todos os danos 
e prejuízos de qualquer natureza causados ao TRE ou a terceiros. 

13.3 - Indenizar os danos e prejuízos referidos no item anterior na conformidade do estabelecido no 
contrato. 

13.4 - Responder exclusivamente e integralmente perante o TRE pela execução do objeto na forma 
proposta no Contrato. 

13.5 - Acatar as determinações do TRE no sentido de garantir a perfeita manutenção dos 
equipamentos em caso de vícios e/ou defeitos. 

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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13.6 - Substituir as suas expensas e responsabilidade o objeto que não estiver de acordo com as 
especificações e, demais situações peculiares ao objeto como: prazo para realização dos serviços de 
assistência técnica dentro do prazo de garantia e a forma de sua realização. 

13.7 - Manter durante toda a vigência do Contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação, conforme preceitua o art. 55, inciso XIII, da lei 8666/1993. 

 
 

14.1 - Prestar as informações e esclarecimentos atinentes ao objeto deste Termo de 
Referência, que venha a ser solicitada pela empresa Contratada. 

14.2 - Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do Gestor contratual. 

14.3 – Designar membros à  Comissão T écn ica  de  Receb imen to  e Gestor Contratual, para 
acompanhamento de todas as etapas do certame e Contrato. 

14.4 - Rejeitar no todo ou em parte, os equipamentos entregues em desacordo com as obrigações 
assumidas pela empresa e solicitar expressamente sua substituição. 

14.5 - O pagamento será efetuado por ordem bancária, até o 10º dia útil, após o atesto firmado pelo 
Gestor do Contrato, considerando-se como data de pagamento o dia da emissão da ordem bancária, 
por meio de crédito em nome da CONTRATADA, no banco indicado, conforme a seguir especificado: 

14.5.1 - O atesto, pelo Gestor do Contrato, ocorrerá em até 05 (cinco) dias úteis contados a 
partir da emissão do Termo de Recebimento Definitivo dos equipamentos, elaborado pela Comissão 
Técnica de Recebimento. 

 
 
 

15.1 - Pela inexecução total ou parcial do objeto, podem ser aplicadas à empresa as seguintes 
sanções: 

a) Advertência: poderão ser aplicadas sempre que a Administração entender que a(s) justificativa(s) 
de defesa atenua a responsabilidade da licitante e, desde que não tenha havido prejuízo ao erário; 

b) Multa Moratória de 0,05% (cinco centésimos por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor 
do contrato, na hipótese de atraso injustificado na entrega dos equipamentos, até o máximo de trinta 
dias; 

c) Multa Moratória de 0,003% (três centésimos por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor do 
Contrato, na hipótese de atraso injustificado nos demais prazos, até o máximo de trinta dias; 

d) Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração, 
pelo prazo de, até dois anos; 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade; 

f) Independente da sanção aplicada, a inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar, ainda, 
a rescisão contratual, nos termos previstos na Lei nº. 8.666/93, bem como a incidência das 
consequências legais cabíveis, inclusive indenização por perdas e danos eventualmente causados ao 
Contratante. 

15.2 ─ A reabilitação será concedida sempre que a licitante ressarcir a Administração os prejuízos 
resultantes, e depois de decorrido o prazo da suspensão temporária, se aplicada. 

15.3 ─ Independente da sanção aplicada, a inexecução total ou parcial do fornecimento poderá 
ensejar, ainda, na rescisão do Ajuste, nos termos previstos na Lei n 8.666/1993, assim como a 
incidência das consequências legais cabíveis. 

14. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

15. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS/RESCISÃO CONTRATUAL 

16. DESENVOLVIMENTO NACIONAL SUSTENTÁVEL 
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16.1 - Considerando os riscos potenciais ao meio ambiente e a saúde pública ocasionados pelos 
equipamentos, caberá à Contratada observar as políticas socioambientais, principalmente o correto 
descarte e o gerenciamento adequado de resíduos, no que tange à coleta, reutilização, reciclagem, 
tratamento ou disposição final, assumindo o compromisso de cumprir toda a legislação vigente. 

16.2 - Não obstante, sem prejuízo do indicativo no presente Termo de Referência, a contratada, 
deverá, ainda, a destinação adequada aos resíduos gerados durante suas atividades. 

16.3 - Respeitar a legislação e as Normas Técnicas brasileiras – NBR publicadas pela ABNT sobre 
resíduos, bem como as normas do INMETRO, a Lei n° 12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos 
Sólidos e o Decreto n° 7.404/2010. 

16.4 - Descartar, em conformidade com diretrizes do Contratante e da legislação ambiental e sanitária 
vigentes, todas as embalagens, restos de materiais e produtos, sobras e entulhos, incluindo 
componentes substituídos, cabos, restos de óleos e graxas. 
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ANEXO I 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 
ITEM 1.  – EQUIPAMENTOS DETECTORES DE METAIS – TIPO PÓRTICO, COM RODÍZIOS COM 
TRAVAS (ADEGUADO A NORMA NIJ 0601-02): 

1.1- CARACTERÍSTICAS ESTRUTURAIS: 

1.1.1 - A estrutura do pórtico deverá ser construída em material lavável, indeformável, dotados 
de bordas a prova de impactos proporcionando uma eficiente proteção mecânica e de umidade, a 
exemplo do Acrilonitrila butadieno estireno – ABS ou outro material termoplástico rígido e leve, com 
características similares ao ABS. 

 Poderão ser aceitos outros materiais que atendam as exigências acima. Não serão 
aceitos pórticos com madeira e derivados, tais como o MDF -Medium-Density Fiberboard em 
seu acabamento exterior; 

1.1.2 - A estrutura deverá atender, no mínimo, o padrão IP53 (norma ABNT NBR IEC 60529); 

1.1.3 - O pórtico deverá ter proteção no painel; 

1.1.4 -  O pórtico, deve ser entregue completo, instalado, calibrado e pronto para entrar em 
operação imediata; 

1.1.5 - O compartimento destinado aos componentes elétricos/eletrônicos deverá ser localizado 
na parte superior do pórtico, e deverá possuir vedação que impeça o acesso involuntário e ainda ser 
resistente a intempéries; 

1.1.6 - A estrutura deve ser suficientemente robusta e resistente a impactos mecânicos como 
colisão, choque e pressões provocadas pela passagem de pessoas; 

1.1.7 - Deve possuir invólucro protetor impermeável nas bases do portal, com altura mínima de 
50 mm; 

1.1.8 - Possuir dispositivo para fixação no piso, caso necessite ser fixado, imune à penetração de 
água e oxidação; 

1.1.9 - Não possuir cantos ou pontas angulosas, pontiagudas ou afiadas, que possam causar 
danos em pessoas ou roupas; 

1.1.10 – Possuir todos os componentes padronizados e intercambiáveis; 

1.1.11 – Possuir altura interna (vão livre) de 2,0 m a 2,20 m; 

1.1.12 – Possuir largura interna (vão livre) entre os painéis de 0,70 m a 0,85 m; 

1.1.13 – Possuir profundidade de 0,45m a 0,70m; 

1.1.14 – Possuir peso máximo de 100 Kg; 

1.1.15 – A construção mecânica e rigidez do pórtico devem permitir a resistência, sem sofrer danos, a 
impactos mecânicos como colisão, choque e também pressões provocadas pelo tráfego normal de 
pessoas; 

1.1.16 – Rodízios firmes, com travas, suficinete para uso do pórtico sem precisar fixá-lo no piso, revestidos 
com material que não cause danos (riscos, arranhões, manchas) no piso. 

 

1.2. – CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS: 

 

1.2.1- Ter, pelo menos, 10 (dez) programas de detecção pré-configurados para detecção de 
diferentes tipos e tamanhos de objetos metálicos compatíveis com a função da aplicação a que destina, do 
total, deve ter, no mínimo, 03 (três) customizáveis no local; 
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1.2.2 - Empregar tecnologia de multizona verdadeira de detecção constituída por no mínimo 8 
(oito) zonas de detecção independentes (zonas essas constituídas por no mínimo 08 (oito) bobinas 
receptoras, comprovando a independência da detecção), distribuídas em altura ao longo do vão livre 
do pórtico, com indicação visual da zona correspondente ao alarme mediante LED’s dispostos em 
barra luminosa (a precisão da indicação das zonas deve ser mantida quando o pórtico for 
programado no nível de sensibilidade desejado); 

  Led colorido, de alta intensidade, com pictograma indicativo Verde livre / Vermelho 
detecção. 

1.2.3 - Ter capacidade de detecção de alta sensibilidade de objetos metálicos ferrosos e não 
ferrosos de pequenas dimensões em situações reais do ambiente do TRE e FEM. 

1.2.4 - Possuir sensibilidade para detecção de no mínimo: 

1.2.4.1 – Prisma sextavado de 26 mm de comprimento composto de aço para fabricação de ferramentas 
(simulacro de chave de fenda). Será utilizado corpo de prova descrito na norma NIJ Standard 0601.02; 

1.2.4.2 – Peça de aço de 40 mm de comprimento (simulacro de chave de algema). Será 
utilizado corpo de prova descrito na norma NIJ Standard 0601.02; 

1.2.4.3 - A capacidade de detecção deverá ocorrer de forma consistente e uniforme em toda área 
interna (vão livre) do pórtico, proporcionando a cobertura completa de inspeção da cabeça aos pés e 
deverá ser independente da posição ou orientação do objeto transitando por ele; 

1.2.4.4 - Será definido como nível de sensibilidade desejado para os testes de aceitação, o nível que 
permite a detecção do corpo de prova ferroso em qualquer posição e orientação dentro do vão livre do 
pórtico e que permita também a detecção do corpo de prova não-ferroso quando passado isoladamente e 
simultaneamente com o corpo de prova ferroso; 

1.2.4.5 - A capacidade de detecção não deve mudar com o tempo e, tampouco, deve haver 
necessidade de recalibração do equipamento; 

1.2.4.6 - O pórtico deve permitir ajustes da sensibilidade mínima de 70 (setenta) níveis diferentes, 
oferecendo versatilidade para operação em locais diferentes e inspeção de públicos diferentes. Todos os 
níveis de sensibilidade devem estar livres de alarmes falsos; 

1.2.4.7 - Quando configurado no nível de sensibilidade desejado, assim como em qualquer outro nível 
inferior, o pórtico deve apresentar imunidade alta contra possíveis interferências mecânicas, elétricas e 
magnéticas, tais como objetos estáticos (por exemplo, grade metálica, piso reforçado de aço), objetos 
metálicos móveis (por exemplo, porta metálica) na proximidade do pórtico, não requerendo intervenção de 
recalibração na ocorrência de diferentes cenários de interferência, sendo auto-calibrável; 

  Deve operar a uma distância de 30cm de um equipamento de raio X, sem apresentar 
mudanças no hemogeneidade de detecção ou falso alarmes causados por interferências eletromagnéticas; 

1.2.4.8 – Quando configurado no nível de sensibilidade desejado, assim como em qualquer outro 
nível inferior, o pórtico não pode sofrer interferência de corpo humano (condutividade elétrica) e não 
pode gerar alarme falso quando uma pessoa totalmente livre de objetos metálicos transitar por ele; 

1.2.4.9 – A unidade de controle (eletrônica) do pórtico deve ser protegida contra atos de vandalismo, 
mediante uso de carcaça metálica sólida, travada com chave e com grau de proteção mínimo de IP 
53; 

1.2.4.10 – O pórtico deverá possuir sistema de auto diagnóstico, possibilitando a verificação da 
performance e eficiência do mesmo; 

1.2.4.11 – Sistema ethernet para comunicação PC; 

1.2.4.12 - Capacidade de proceder a contagem de passagens de pessoas no detector e o número de 
vezes e porcentagem em que o alarme foi acionado - deve ser fornecido software para elaboração de 
relatórios para auditoria; 

1.2.4.13 – A unidade eletrônica deve ser compacta sendo que o acesso à programação local dever 
ser protegida com acesso restrito e por senha alfanumérica de 6 (seis) dígitos. Sistema de 
programação local ou remota por meio de ligação a computadores portáteis e à rede TCP-IP, de 

Planejamento Fase Externa (0918601)         SEI 0006004-90.2016.6.02.8000 / pg. 184



 

 

modo a permitir o controle e o monitoramento remoto e integração à rede; 

1.2.4.14 – A detecção deverá possibilitar a inspeção de, no mínimo, 10 pessoas por minuto; 

1.2.4.15 – Temperatura         operacional: Faixa mínima de –10 a +50 graus centígrados; 

1.2.4.16 – Umidade relativa (sem condensação): de 0 a 95%; 

1.2.4.17 – Indicador sonoro, com alarme de alta intensidade com volume e tom do alarme programável; 

1.2.4.18 – A emissão eletromagnética do equipamento deve estar limitada a um nível considerado 
inofensivo para seres humanos (portadores de marca-passo, sistemas de apoio vital, mulheres 
grávidas, etc). A comprovação deste item se dará por certificado ou laudo técnico de instituto ou 
laboratório, brasileiro ou estrangeiro, deve acompanhar o equipamento.  

1.2.4.19 – Funcionamento programável controlado por microprocessador. 

1.2.4.20 – Possuir no mínimo 02 (dois) níveis de acesso, por meios de senhas programáveis, para 
operacionalização do equipamento e suas funcionalidades, tanto local como remoto: 

 1.2.4.20.1 – Nível     OPERACIONAL para permitir que o operador visualize os ajustes 
programados e as informações estatísticas; 

 1.2.4.20.2 – Nível ADMINISTRADOR para permitir acesso a todos os ajustes e parâmetros 
do equipamento, com privilégios para efetuar programações, configurações, habilitar ou desabilitar 
funções e parâmetros programáveis, bem como incluir e excluir novos usuários operacionais, 
habilitando ou desabilitando funções para o nível operacional; 

1.2.4.21 – As senhas devem possuir recursos de confirmação quando na inserção destas, seja na inserção 
inicial, alteração ou exclusão; 

1.2.4.22 – Possuir sistema para armazenamento de registros de programações e configurações dos 
equipamentos; 

1.2.4.23 – Possuir sistema de transferência de programação e configuração simultânea para todos os 
equipamentos ou grupos de equipamentos instalados na dependência. 

1.2.4.24 – Possuir registro dos eventos de configurações do equipamento indicando minuto, hora, 
dia, mês e ano, para a rastreabilidade das mesmas. Este acesso somente deverá ser realizado pelo 
nível  ADMINISTRADOR. 

1.2.4.25 – Possuir controle remoto sem fio, com capacidade para: 

 1.2.4.25.1 – Acessar todos os ajustes; 

 1.2.4.25.2 – Operar um ou vários pórticos com a mesma senha ou senhas diferentes. 

1.3 – CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: 

1.3.1 - Alimentação elétrica deve possuir tensão de 90 /100 a 240v Vca automática (+10%/-
15%; 50/60hz +/-3hz), para atender as redes padrões de 110/127v e 220v sem a intervenção do 
operador; 

1.3.2 - A fonte de alimentação elétrica deve estar equipada com proteção contra curtos circuitos e 
surtos de tensão; 

1.3.3 - O sistema elétrico do pórtico deve possuir dispositivo estabilizador de energia elétrica, 
contendo uma unidade de armazenamento de energia com capacidade de manter a operação plena 
do mesmo por no mínimo 60 minutos após a queda de energia na rede de alimentação comercial, 
podendo estar ou não integrada ao equipamento; 

1.3.4 - Possuir cabo de alimentação elétrica, com plugue no padrão brasileiro (ABNT/NBR 4136). 
Cabo elétrico com, no mínimo, 2 metros de comprimento. 

1.4 – ASSESSÓRIOS INTEGRANTES: 

1.4.1 – 01 (um) conjunto de ferramenta, por equipamento fornecido, para montagem e desmontagem do 
pórtico; 

1.4.2 – 01 (uma) chave para ativação e desativação do pórtico, por equipamneto fornecidor, caso o 
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fabricante utilize este recurso para ligar e desligar o pórtico; 

1.4.3 – 01 (um) dispositivo de calibração, por equipamento fornecido, se recomendado pelo fabricante; 

1.4.4 – 01 (um) conjunto, de simulacros para que seja efetuado o corpo de provas . 

 

1.5 – GARANTIA: 60 meses. 

 
 

ITEM 02: DETECTORES DE METAIS - TIPO MANUAL (RAQUETE): 

 

2.1- CARACTERÍSTICAS ESTRUTURAIS E OPERACIONAIS: 

 

2.1.1 - O detector manual deve ser fornecido com estrutura em material lavável, indeformável, 
dotados de bordas a prova de impactos proporcionando uma eficiente proteção mecânica e de umidade, a 
exemplo do Acrilonitrila butadieno estireno – ABS, ou outro material termoplástico rígido e leve, com 
características similares ao ABS. Poderão ser aceitos outros materiais que atendam às exigências acima, 
com características similares ao ABS; 

2.1.2 - O detector deve receber etiqueta de patrimônio. O local de fixação será definido em 
momento posterior, junto à Contratada; 

2.1.3 - O detector deve ter uma ou mais chave(s) para ligar/desligar e saída para fone de ouvido; 

2.1.4 - O detector deve ter uma ou mais chave(s) para a escolha e seleção do modo de alarme; 

2.1.5 - Deverá utilizar bateria de 9v, recarregável, tipo; 

2.1.6 - O detector deve ser fornecido com bateria recarregável, carregador de bateria,  e fonte de 90 
ou 100 a 240 ou 250Vca automática para atender as redes padrões de 110/127 e 220v sem a intervenção 
do operador; 

2.1.7 - A duração típica da bateria deve ser de no mínimo 30 horas em modo de operação normal 
(modo visual/sonoro), considerando operação em estado de alarme de no máximo 10% do ciclo 
operacional; 

2.1.8 - A empunhadura deverá ser ergonômica, de material à prova de umidade, resistente ao 
suor e deverá integrar laço de pulso; 

2.1.9 - O aparelho detector manual deverá ser resistente a impacto de altura mínima de 75 (setenta 
e cinco) centímetros, sendo que seus componentes internos devem permanecer inalterados após a queda, 
nem seja necessária recalibração do aparelho. O aparelho deverá manter suas características depois de 
no mínimo 3 (três) provas de queda de 75 (setenta e cinco) centímetros em piso de concreto, em qualquer 
posição; 

2.1.10 – Peso máximo do detector: 600 g (com bateria inclusa);  

2.1.11 – Dimensões máximas do detector: Largura: 1500mm, Espessura: 35mm, Comprimento: 420mm; 

               Comprimento da superfície de detecção: mínimo de 180mm e máximo de 320mm;  

2.1.12 – Deverá operar com umidade relativa de 0 a 95% sem condensação e faixa mínima de 
temperatura de operação -15°C a + 50°C; 

2.1.13 – O equipamento não deverá oferecer riscos a portadores de marca passos, gestantes e sistemas 
de apoio vitais; 

2.1.14 – Deve ter eletrônica microprocessada, com auto calibração, evitando ajustes periódicos de 
sensibilidade; 

2.1.15 - Deve detectar metais magnétticos e não magnéticos, metais ferrosos e não-ferrosos; 
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2.1.16 – Possuir sensibilidade para detecção de no mínimo: 

 2.1.16.1 – Prisma sextavado de 26 mm de comprimento composto de aço para fabricação de 
ferramentas (simulacro de chave de fenda). Será utilizado corpo de prova descrito na norma NIJ Standard 
0601.02; 

 2.1.16.2 – Peça de aço de 40 mm de comprimento (simulacro de chave de algema). Será 
utilizado corpo de prova descrito na norma NIJ Standard 0601.02; 

 2.1.16.3 – Peça de aço de 37 mm de comprimento (simulacro de lâmina de barbear 
descartável). Será utilizado corpo de prova descrito na norma NIJ Standard 0602.02; 

 2.1.16.4 – Um cilindro em metal com diâmetro de 5,8 mm e comprimento de 25,5 mm (simulacro 
de munição). Será utilizado corpo de prova descrito na norma NIJ Standard 0602.02; 

2.1.17 – Possuir os seguintes tipos de indicação de alarme: sonoro, visual e por vibração do punho; 

2.1.18 – O alarme deverá ser continuo durante o tempo que o metal estiver na presença do 
sensor sem a necessidade de movimentação para provocar a detecção dos metais; 

2.1.19 – Deve haver no mínimo 2 (dois) modos de operação dos alarmes. Por exemplo, 
visual/vibração e visual/sonoro; 

2.1.20 – Deve possui ajuste digital de sensibilidade  de 3 níveis (baixo, médio e alto), sendo a 
detecção do nível alto a no mínimo 1cm. 

2.1.21 – Dois aparelhos devem operar apropriadamente a uma distância de 60 cm ou menos entre 
eles; 

2.1.22 - O detector não pode produzir uma indicação positiva de alarme quando operado a uma 
distância de maior que 35 cm de uma grade metálica usada na construção de piso. A distância até a 
grade supracitada refere-se tanto àquela medida a partir da ponta do detector como aquela medida a 
partir do lado do detector. As dimensões mínimas da grade metálica: 15cm x 15cm de haste de metal 
ferroso com diâmetro de 6mm; 

2.1.23 – O aparelho deverá possuir indicação por LEDs coloridos, com as seguintes funções, no mínimo: 

 2.1.23.1 – LED vermelho representa indicação visual de alarme; 

 2.1.23.2 – LED verde indica que o aparelho está ligado e pronto para operar; 

 2.1.23.3 - LED indicador de nível baixo da carga de bateria. 

2.1.24 - deverá ser fornecido com: 

 2.1.24.1 -  Mídia contendo instruções em vídeo de operação do modelo de detector fornecido, com 
instruções em Português do Brasil; 

 2.1.24.2 – bateria recarregável, bivolt ou 220v; 

 2.1.24.3 – carregador de bateria; 

 2.1.24.4 – Capa de proteção; 

 2.1.24.5 – Fone de ouvido; 

 2.1.24.6 – Coldre para transporte, a ser preso em cinto 

 

2.1.2 – Garantia: 24 meses 

 

 

 

. 
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ITEM 3 - cofre em aço, com 10 gavetas internas independentes (com chaves), mecanismo de abertura 
e fechamento digital e/ou chave tetra (serve, inclusive, para desbloqueio em caso de travamento de 
senha). 

 
3.1 - ESPECIFICAÇÕES GERAIS: 
 
3.1.1 - Cofre digital com forração interna em carpete preto ou azul ou vermelho ou cinza; 
3.1.2 - Gabinete: Confeccionado em chapa de aço de espessura mínima de 2,5 mm; 
3.1.3 - Porta: Confeccionada em chapa de aço de espessura mínima de 3,2 mm; 
3.1.4 - Contendo, internamente, 10 gavetas forradas, removíveis, independentes e com 2 chaves tipo cilindro 
por gaveta. Obs: poderá ter 01 (um) vão além das 10 gavetas); 
3.1.5 - Pintura total em epóxi-pó branco; 
3.1.6 - Assistência Técnica Permanente e própria; 
3.1.7 - Garantia mínima de 2 anos; 
3.1.8 - Sistema de travamento com, no mínimo, 3 (três) pinos (ferrolhos) horizontais; 
3.1.9 - Display externo, discreto, com teclado emborrachado, funcionando com, no máximo, 4 pilhas tamanho 
AA ou AAA (localizadas na parte externa do cofre); 
3.1.10 - Senha programável de 3 a 6 dígitos; 
3.1.11 - Função BEEP ON ou BEEP OFF: Liga ou desliga o som do beep ao digitar qualquer tecla no painel 
do cofre; 
3.1.12 - Abertura e fechamento automático e/ou com a chave tetra; 
3.1.13 - Capacidade de armazenar, no mínimo, 4 senhas (programáveis pelos usuários); 
3.1.14 - Sistema eletrônico deverá se desligar, quando inativo, gerando economia de pilhas; 
3.1.15 - Bloqueio de, 30 a 60 minutos, após 3 a 5 tentativas com senhas incorretas; 
3.1.16 - Senha para abertura de emergência, através do suporte técnico; 
3.1.17 - Peso: de 55 a 101Kg. 
 
3.1.18 - Medidas Externas do cofre: 
 
- Altura: de 1000 a 1500 mm; 
- Largura: de 450 a 500 mm; 
- Profundidade: de 400 a 500 mm. 
 
3.1.19 - Medidas das Gavetas Internas: 
 
- Altura: de 60 a 80 mm; 
- Largura: de 290 a 400 mm; 
- Profundidade: de 300 a 400 mm. 
 
3.1.20 - Cubagem: de 100 a 140 litros. 
 
3.1.21 - Itens inclusos: 
 
- 2 chaves tetra para o cofre; 
- 2 chaves, tipo cilindro, por gaveta; 
- Kit de fixação (2 a 4 parafusos sextavados e buchas 10); 
- Manual de instrução em português. 
 
 
Maceió, 15 de Julho de 2021. 
Audeir 
Antônio Rita dos Santos Neto 
Erisvaldo 
 
Membros da Comissão de Planejamento, designados através da Portaria Presidência nº 53 ( 
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Aquisição de Detectores de Metal - TRE-AL

Antônio Rita Santos Neto <antonior_neto@hotmail.com>
Seg, 19/07/2021 11:28
Para:  vendas1@detronix.com.br <vendas1@detronix.com.br>; info@brasildetectores.com.br <info@brasildetectores.com.br>; Márcio Gonçalves - Vendas Magnetec
<vendas1@magnetec.com.br>

1 anexos (85 KB)
TR Final 14072021 B.docx;

Boa tarde,

Estamosenviando, em arquivo anexo, a minuta do nosso termo de referência para aquisição de detectores  (Itens 01 e 02).
Como não temos exper�se nesta área, estamos consultando diversos pretensos fornecedores, para, querendo, ofertarem sugestões de alterações,
devidamente fundamentadas.
Caso esta Comissão entenda ser necessária, faremos as devidas correções, antes da pesquisa prévia de mercado / cotação de preços.

O prazo final para enviar resposta será no dia 19/07/2021 às 18h.

A�.

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

 

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

 

1. - Registro de preços para o fornecimento de equipamentos destinados a
monitoramento, inspeção em objetos e a detecção da existência de materiais que
possam apresentar risco a segurança pessoal e às instalações do TRE e do FEM,
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 técnicas e demais
disposições deste Termo de Referência, que se compõe dos seguintes itens:

1. 2 - Equipamentos pórtico detector de metais, com rodízios com travas;
1. 3 -  Equipamentos detectores de metais, tipo manual (raquetes);
1. 4 – Cofre de aço, com 10 gavetas internas, para acautelamento de armas;
1. 5 - Treinamento e as manutenções preventivas e corretivas.

 

2. JUSTIFICATIVA

 

2. 1 - A contratação deste objeto, em conformidade com o Planejamento Estratégico
do TRE-AL, visa zelar pela segurança das pessoas e do patrimônio do órgão,
impedindo a entrada de objetos potencialmente nocivos ao dotar o Tribunal
Regional Eleitoral e o Fórum Eleitoral de Maceió com equipamentos que reforcem
as medidas de segurança e preservação do patrimônio público.

2. 2 - Visando implementar as normas de segurança para entrada no edifício sede do
TRE-AL e do FEM, recomendadas pelo Conselho Nacional de Justiça,
principalmente pelo disposto na Resolução nº 291 (23/08/2019) daquele Conselho
e da Instrução Normativa TRE-AL nº 5 (160/06/2021), esta Comissão de
Planejamento, designada através da Portaria Presidência nº 53/2020, propõe,
conforme estudos preliminares, devidamente aprovados, a aquisição de portais
detectores de metais, detectores de metais portáteis tipo raquete, e cofre de aço
para cautelamento de armas, que se mostram como importantes ferramentas na
prevenção de possíveis delitos, uma vez que inibem o acesso de pessoas
armadas, ou portando material potencialmente perigoso, às dependências desta
Justiça Especializada.

2. 3 - Portais Detectores de Metal permitirão ações preventivas contra a entrada de
objetos que ameacem o bom funcionamento do TRE e FEM. Cofre de aço, tem a
finalidade de acondiconamento das armas devidamente acauteladas.
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2. 4 - A existência desses equipamentos é considerada pelo CNJ como um indicador
estratégico que mede o índice de unidades consideradas seguras. As unidades
podem ser consideradas seguras quando dispõem de segurança armada e/ou
segurança eletrônica, que compreende o controle de acesso com detector de
metais e/ou raios x e câmeras de vigilância nas áreas de circulação.

2. 5 - A implantação dos equipamentos não exclui a necessidade da vigilância
efetuada pela unidade responsável pela segurança institucional e vigilantes
terceirizados, mas garante uma maior eficiência das ações de repressão, além de
antecipar as ações de prevenção. Os equipamentos serão implantados
observando as características peculiares das edificações.

2. 6 – Ressalta-se que os equipamentos a serem adquiridos não requerem a
observância dos requisitos exigidos para a aquisição de bens de tecnologia da
informação. Isto se dá porque os equipamentos relacionados não possuem
características de bens e serviços de Tecnologia da Informação, dado o caráter de
seu funcionamento, totalmente independente e com sistema próprio e limitado,
com objetivo de atender a detecção de metais e outros materiais proibidos no
ambiente institucional.

 

3. QUANTIDADE, ESPECIFICAÇÕES E VALOR REFERENCIAL

3. 1 - A descrição detalhada de todos os itens, com suas especificações técnicas,
está elencada no ANEXO 01 deste Termo.

3. 2 - As quantidades a serem registradas são:

 

ITEM DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO QUANTIDADE

01 Equipamentos pórtico detector de metais, com
rodízios 03

02 Equipamentos detectores de metais, tipo manual
(raquetes) 06

03 Cofre de aço, com 10 gavetas internas, para
acautelamento de armas 03

3. 3 – Conforme observação de preços praticados no mercado, o valor estimado da
contratação, para os equipamentos que atenderão as nossas necessidades,  é de
R$ 80.400,00 (oitenta mil e quatrocentos reais) incluído os custos de treinamento.

3. 4 - O TRE-AL se copromete em adquirir, em até 60 (sessenta) dias contados a
partir da assinatura da ATA, os seguintes itens:  2 (duas) unidades do Item 1; 04
(quatro) unidades do Item 2 e 2 (duas) unidades do item 3. O valor estimado,
para esta aquisição, neste exercício, de 02 Pórticos, 04 Detectores
Portáteis e 02 Cofres,  é de R$ 47.431,41 (quarenta e sete mil,
quatrocentos e trinta e um reais e quarenta e um centavos), já incluído
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os custos de treinamentos.

 

Item DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO QTD VALOR UN.
médio

VALOR
TOTAL

01

Equipamentos pórtico detector de
metais, com rodízios, incluindo
opcionais: treinamento.

Marca/Modelo referencias:

a. Magnetec / MAG-600 HD-FS-
Multi-Z

b. Detronix / METTUS HS+ (com
acessórios).

03 R$ 18.871,24 R$
56.613,70

02

Equipamentos detectores de metais,
tipo manual (raquetes), incluindo
opcionais: Coldre, fone de ouvido,
caoa proteção e carregador de
baterias.

Marca/Modelo referência

a. Magnetec / MAG-350-STX
b. Detronix / METTUS MNI

 

06 R$ 590,00 R$ 3.540,00

03

Cofre de aço, com 10 gavetas
internas, para acautelamento de
armas, incluindo opcional:  a chave
tetra.

Marca/Modelo referência

a) PM Cofres / EXECUTIVO 40

b) Fosrtsafe / MAGNUM 4001

 

03 R$ 3.664.46 R$
10.993,38

TOTAL  R$
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4. CONDIÇÕES PARA AQUISIÇÃO

 

4. 1 - Os equipamentos devem, obrigatoriamente, atender a todos os requisitos e
determinações estabelecidas neste Termo de Referência.

4. 2 - Os equipamentos devem ser de linha de produção ativa, não se aceitando a
participação, na licitação, de propostas que ofertem protótipos, equipamentos
reformados, equipamentos descontinuados, equipamentos usados ou
equipamentos em desenvolvimento, por fim, não serão aceitos equipamentos em
final de ciclo de vida (end-of-life). A comprovação desta exigência poderá ser feita
em fábrica, a critério do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por meio de
diligência.

4. 3 - Os equipamentos devem atender a todas as normas vigentes, incluindo os
dispositivos e acessórios integrantes, expedidas pela Associação Brasileira de
Normas Técnicas – ABNT e outros órgãos certificadores, quando da aplicação do
seguimento.

4. 4 - Os equipamentos devem ser entregues completos e prontos para entrar em
operação imediata, acrescido de todos os dispositivos e acessórios, com acesso
total a todas as funções operacionais.

4. 5 - As etiquetas de identificação da marca do equipamento devem se limitar
somente à apresentação discreta de identificação do fabricante e/ou modelo do
equipamento.

4. 6 - Os manuais de instruções, manuais de operações, manuais de manutenções e
outros materiais impressos deverão ter conteúdo na Língua Portuguesa do Brasil.

4. 7 - A(s) licitantes(s) deverá(ão) prever em seu orçamento, todas as despesas
diretas e indiretas, assim como possíveis despesas eventuais que possam surgir,
para completo fornecimento dos itens do escopo.

 

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO/BEM COMUM

5. 1 - Cumpre ressaltar que, todos os bens acima elencados, possuem
características de bens comuns, cujos padrões de desempenho e qualidade
podem ser objetivamente definidos neste Termo de Referência, cujas
especificações são usuais de mercado, nos termos da Lei 10.520/2002 e no
Decreto 3.555/2000. Conforme estudos preliminares, foram identificados diversos
fornecedores para todos os equipamentos.

 

6. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

      6.1 - A modalidade desta licitação deverá ser Pregão na forma Eletrônica, tendo
como critério para definir a empresa vencedora o menor preço por item, de acordo
com as condições deste Termo de Referência e do edital.

6. 2 - Apresentar proposta de preços e documentações de forma clara e detalhada,
contendo discriminação do produto, a quantidade solicitada, o valor unitário e
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valor total, prazo de vencimento da proposta e prazo para entrega dos materiais,
número da conta corrente, agência, nome do Banco do fornecedor, bem como
declaração de que todas as despesas serão por conta da empresa fornecedora.

6. 3 - Indicar que os preços unitários dos itens ofertados no certame serão fixos e
irreajustáveis.

6. 4 - Indicar o valor unitário e valor total de cada item cotado e o valor total da
proposta por extenso, já incluídas, discriminadamente, todas e quaisquer
despesas tais como frete, taxas e impostos, dentre outras, observadas as
isenções previstas na legislação vigente, com cotações em moeda corrente
nacional. O custo do treinamento operacional, exclusivo para os itens 1 e
2, com carga horária mínima de 4h para uma clientela  de 10
profissionais, deverá estar incluído nos preços cotados para cada item
ofertado.

6. 5 - Apresentar indicação detalhada das especificações dos itens cotados indicando
marca, modelo, tipo, fabricante, país de procedência e outras características que
permitam identificá-los, anexando-se, inclusive, prospectos em Português do
Brasil, sem referência às expressões “similar” ou “compatível”, de acordo com os
requisitos indicados no Anexo I - Especificações Técnicas do Edital.

6. 6 - Indicar o prazo máximo no qual a empresa ficará obrigada a entregar o(s)
equipamento(s) cotado(s) na proposta, prontos para uso, não podendo ser
superior ao constante no item 08 deste Termo de Referência.

6. 7 - Indicar o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a noventa
dias contados da data de sua apresentação.

 

7. DO LOCAL, PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA/RECEBIMENTO

      7.1 - Apresentar na proposta a garantia dos equipamentos, nos termos do item 8,
contra qualquer defeito de fabricação, sob pena de constatada alguma imperfeição, ter
os bens devolvidos e a empresa fornecedora submetida às penalidades da Lei..

7. 2 - Cada tipo de equipamento deverá ser entregue, devidamente acompanhados
das Notas Fiscais/Faturas correspondentes.

7. 3 - O prazo para as entrega será de:
7. 3.1 –  Até 60 (sessenta) dias corridos, a contar da emissão da Ordem de

Fornecimento para o equipamento detectores de metais, tipo pórtico, com
rodízios (Item 01);

7. 3.2 - Até  (quarenta e cinco) dias corridos, a contar da emissão da Ordem de
Fornecimento para os equipamentos detectores de metais do tipo manual
/raquetes (Item 02) e do cofre de aço (Item 03).

7. 4 5 - O TRE-AL designará uma Comissão Técnica de Recebimento composta de
pelo menos 3 (três) membros para receber os equipamentos e emissão do
respectivo Termo de Recebimento Provisório e  Definitivo. O TRE poderá convocar
servidor ou profissional (s) de outro órgão da Administração Pública Direta ou
Indireta, com conhecimento comprovado na matéria, para auxiliar nos trabalhos
de avaliação.

7. 6 - Os equipamentos serão recebidos e instalados:
7. 6.1 -  (um) pórtico detector de metais, 02 (dois) detectores de metais portáteis e

01 (um) cofre de aço no edifício sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
localizado na Rua Aristeu de Andrade, 377, Farol, Cep. 57051-090, Maceió-AL, pela
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realização do procedimento de verificação do equipamento em seu local de
instalação, para assegurar que o equipamento fornecido é idêntico ao
equipamento cotado, com todas as suas funcionalidades, e emissão do Termo de
Recebimento Definitivo;

7. 6.2 - (um) pórtico detector de metais, 02 (dois) detectores de metais portáteis e
01 (um) cofre de aço no edifício do Fórum Eleitoral de Maceió, localizado na Av. 
Fernandes Lima, 3487, Farol, Cep. 57057-000, Maceió-AL, pela realização do
procedimento de verificação do equipamento em seu local de instalação, para
assegurar que o equipamento fornecido é idêntico ao equipamento cotado, com
todas as suas funcionalidades, e emissão do Termo de Recebimento Definitivo;

7. 6.3 - As demais unidades, em local a ser definido pela Secretaria de Administração,
dentro do Município de Maceió-AL.

7. 6.4 - O recebimento provisório dos equipamentos realizar-se-á após a entrega de
todos equipamentos que compõem cada item, e a realização de testes de
aceitação que comprovem o atendimento às especificações técnicas
estabelecidas.

7. 6.5 - Para realização dos testes de aceitação, todos os dispositivos de testes e
instrumentos necessários na execução, devem ser disponibilizados pela licitante e
ficarão em poder da Comissão Técnica até o término dos testes.

7. 6.6 - Existindo divergências, será emitido o Termo de Recusa e notificada a
Contratada, devendo a mesma às suas expensas, providenciar sua
substituição/correção no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos.

7. 6.7 -  Inexistindo divergências o equipamento será aprovado e aceito.
7. 6.8 - A empresa vencedora deverá fornecer toda a documentação técnica exigida

neste Termo de Referência, primordialmente os manuais de operações e de
manutenção de cada equipamento, seus dispositivos e acessórios.

7. 6.9 - Os manuais e mídias fornecidos para verificação ficarão de posse da
Comissão Técnica que poderá realizar anotações, apontamentos e observações
nestes, passando em seguida à Seção Patrimônio.

7. 6.10 - Os testes de aceitação do(s) equipamento(s), objeto deste Termo de
Referência, serão realizado(s) nas dependências do TRE e do FEM.

7. 6.11 - A Comissão Técnica do TRE fará os testes em até 05 (cinco) dias corridos,
para cada equipamento, já devidamente instalado, consistindo na verificação das
características técnicas e exigências previstas neste Termo de Referência.

7. 6.12 - Os testes de aceitação consistirão em verificar se o(s) equipamento(s)
atendem, primordialmente, aos requisitos constantes do ANEXO 01 deste Termo
de Referência. A comissão técnica de recebimento fará uso de testes, com vistas
a demonstrar a eficiência do(s) equipamento(s), objeto deste certame, para que
seja verificado o atendimento das principais características funcionais necessárias
à segurança pública e das unidades do TRE-AL e do FEM. Serão realizados por
meio de aferição pontual de cada item ou característica solicitada, conforme
descrito neste Termo de Referência.

7. 6.13 - O recebimento definitivo se dará quando os equipamentos estiverem
devidamente instalados, em plena capacidade de funcionamento e concluído o
treinamento necessário aos   servidores/operadores do Contratante, para
operacionalização, pela Comissão Técnica de Recebimento, no prazo máximo de
10 (dez) dias úteis após  a conclusão dos treinamentos, se exigido.

7. 6.14- Considerar-se-á a “data de conclusão do fornecimento”, para contagem do
prazo de garantia contratual dos equipamentos fornecidos, a data de emissão,
pelo TRE, do Termo de Recebimento Definitivo do(s) equipamento(s).

7. 6.15 - A CONTRATADA providenciará os trâmites necessários, a seu cargo, para
que sejam respeitadas todas as imposições da legislação sobre transporte, seguro
e desembaraço aduaneiro para o percurso dos equipamentos até o local da
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entrega, incluindo os requisitos da Legislação Fiscal/Tributária.
7. 6.16 - Todas as partes integrantes deste fornecimento devem possuir embalagens

adequadas à proteção efetiva do conteúdo contra choques e intempéries ou
quaisquer danos envolvendo o embarque, transporte e o desembarque dos
equipamentos até o local de entrega e instalação.

7. 6.17 - Não serão admitidos equipamentos, dispositivos e acessórios com sinais de
avarias, mesmo que provocados por transporte e movimentação inadequada.

7. 6.18 - São de responsabilidade da Contratada a embalagem, o transporte e o
seguro de todos os equipamentos e materiais integrantes do objeto do
fornecimento. As despesas decorrentes serão consideradas incluídas nos preços
dos itens do fornecimento.

 

8. GARANTIA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

 

8. 1 - O período de garantia, mínimo, deve ser de 60 (sessenta) meses
para o item 01; 24 (vinte e quatro) meses para o item 02 e 12 (doze)
meses para o item 03, a contar da data de recebimento, caracterizada pela
data de emissão e assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, conforme
previsto neste Termo de Referência, no qual a Contratada deve assegurar
assistência técnica, durante o período de garantia, sem ônus para o TRE-AL.

8. 2 - A Contratada responsabilizar-se-á pelo funcionamento dos equipamentos,
mantendo-o operacional ininterruptamente durante o período de garantia.

8. 3 - A Contratada será responsável, durante o período de garantia, pela atualização
de software, e serviços de manutenção preventiva, nos prazos e especificações
estabelecidos pelo fabricante, e corretiva do hardware, sem custo adicional para o
TRE-AL, incluindo todos os serviços, mão de obra, despesas com deslocamento,
hospedagens, peças e materiais substituídos.

8. 4 - Ocorrendo atualização de software, deve ser disponibilizada uma cópia do
mesmo para o TRE-AL.

8. - Todas as peças e materiais de reposição, durante o período de garantia, devem
ser novos, não sendo aceitos itens usados ou recondicionados, inclusive os
acessórios.

8. 5 - O período transcorrido a partir da constatação, pelo TRE, de defeito nos
equipamentos, dispositivos e acessórios até a sua efetiva correção, será somado
ao período de garantia.

8. 6 - Durante o período de garantia, a Contratada será a responsável pela solução
de quaisquer problemas provenientes de erros e/ou omissões, mesmo aqueles
decorrentes de falhas na concepção do projeto, matéria prima, fabricação,
inspeção, ensaios, embalagens, transportes, manuseios e montagem. Excluir-se-
ão, entretanto, os danos ou defeitos decorrentes de uso inapropriado do
equipamento ou influências externas de terceiros, não imputáveis à Contratada.

8. 7 - A Contratada deve emitir um Termo de Garantia de fornecimento de Peças de
Reposição por um período de 5 (cinco) anos a contar do término do período de
garantia.

8. 8 - No caso dos Detectores de Metais – Tipo Pórtico, a Contratada deve
apresentar, para o período de garantia, um Plano de Manutenção    Preventivo
Gratuito, semestral, com descritivos detalhados das rotinas a serem executadas,
incluindo procedimentos para execução de aferição e de calibragem dos
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equipamentos e acessórios, visando garantir a conformidade com as
especificações do fabricante e, ainda, a afastar ou reduzir ao mínimo  a
possibilidade de ocorrência de falhas ou deficiências operacionais, devendo
abranger:

8. 8.1 - Cronograma das realizações das atividades de manutenções preventivas e
testes de efetividade de funcionamento do equipamento;

8. 8.2 - As manutenções preventivas devem ser agendadas com o Gestor do
Contrato, de acordo com o cronograma apresentado no Plano de Manutenção
Preventivo. O agendamento deve ser feito com antecedência mínima de 15 dias da
data da realização das manutenções preventivas, informando a identificação do
técnico (nome e RG);

8. 8.3 - Relatório encaminhado ao TRE-AL com periodicidade trimestral, referente às
manutenções preventivas e/ou corretivas, para cada equipamento, com análise
das ocorrências de falhas e procedimentos efetuados na solução das ocorrências,
dando ênfase aos equipamentos e componentes que demonstrarem reincidências
de falhas;

8. 8.4 - A Contratada deverá emitir Ordem de Serviço para registro dos
atendimentos das execuções das manutenções preventivas, aferições e
calibrações, contendo a identificação dos responsáveis pela execução e pelo
acompanhamento no local de instalação do equipamento. Tal Ordem de Serviço
deve conter todas as rotinas de execução e registros de falhas, reparos e outras
ocorrências que existirem;

8. 8.5 - A Contratada deverá manter registros de controle de manutenção preventiva
dos equipamentos, nos locais de instalação dos mesmos.

 

9. VIGÊNCIA DO CONTRATO -  PARA O ITEM 01

 

9. 1 -  O prazo de vigência do Contrato deverá ser de:
9. 1.2 - 180 (cento e oitenta) dias para os serviços de fornecimento, instalação,

instrução técnica e operacional, pagamento e recebimento, contados a partir da
assinatura da emissão da Ordem de Fornecimento;

9. 1.3 - 60 (sessenta) meses, contado do Termo de Recebimento Definitivo, para os
serviços  de garantia e assistência técnica.

 

10.     ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL

 

10. 1 - O acompanhamento e a fiscalização da execução do Contrato consistem na
verificação da conformidade da prestação dos serviços e fornecimentos, bem
como da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito
cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais representantes da
Contratante, (Gestor do Contrato designado por meio de Portaria), na forma dos
arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, e do art. 6º do Decreto nº 2.271, de 1997.

10. 2 - O representante do Contratante deverá ter a experiência necessária para o
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acompanhamento e controle da execução das obrigações assumidas pela
contratadas.

10. 3 - A verificação da adequação das obrigações da contratada deverá ser realizada
com base nos critérios previstos neste Termo de Referência.

10. 4 - A conformidade do material a ser utilizado na execução contratual deverá ser
verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação
detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência
e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas,
tais como: marca, modelo, qualidade e forma de uso.

10. 5 - O representante do Contratante deverá promover o registro das ocorrências
verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das
cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº
8.666, de 1993.

10. 6 - A fiscalização, de que trata esta cláusula, não exclui, nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios,
ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência
desta, não implica em co-responsabilidade da Contratante ou de seus agentes e
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

10. 7 - Ao Gestor do Contrato compete, entre outras atribuições:
10. 7.1 - Encaminhar à Administração o documento que relacione as ocorrências que

impliquem em multas ou outras penalidades a serem aplicadas à CONTRATADA.

 

11. ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA

 

11. 1 - A Contratada deve dispor de canal de comunicação direto ou eletrônico que
permita a geração de número de protocolo ou outra forma de registro individual
para as aberturas dos chamados de assistência técnica. Os custos com a garantia
e assistência técnica deverão estar embutidos no valor da aquisição.

11. 2 - Durante o período de garantia, a assistência técnica dos equipamentos, terá
atendimento “on- site”, após o chamado de aberturas de assistência técnica em
no máximo 05 (cinco) dias corridos para atendimento.

11. 3 - O prazo de recuperação será contado a partir da abertura formal do chamado
de assistência técnica, com solução definitiva por prazo não superior a 07 (sete)
dias úteis.

11. 4 - Não sendo possível a recuperação do equipamento no prazo de 07 (sete) dias
úteis, durante o período de garantia, deve ser providenciada a substituição do
mesmo por um equipamento equivalente ou superior, em caráter provisório, no
prazo de 15 (quinze) das úteis. Após a constatação de impossibilidade do reparo
em até 30 (trinta) dias corridos, a substituição passará a ser definitiva, desde que
o equipamento seja novo.

11. 5 - As manutenções só poderão ser efetuadas por agentes credenciados e
qualificados pela Contratada ou fabricante.

11. 6 - As manutenções preventivas devem ocorrer em horário administrativo, das 08
às 17hs, de segunda a sexta-feira, explicitando dia e horário da execução das
manutenções e partes dos equipamentos a serem verificadas, para apreciação e
autorização do período de início e término da intervenção técnica, bem como
autorização de acesso pelo TRE.
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11. 7 - Caso o equipamento não atenda às funcionalidades constantes neste Termo
de Referência após a manutenção, este deverá ser substituído, sem custos para a
Contratante.

11. 8 - Caso ocorram 3 (três) chamadas, devidamente formalizadas, para problemas
de mesma natureza e para um mesmo equipamento, a Contratada deve substituir
todas as partes integrantes que apresentaram defeitos, falhas ou aquela unidade
(equipamento) defeituosa, às suas expensas, no prazo máximo de 60 (sessenta)
dias após ser notificado. Equipamentos e acessórios devem ser substituídos
integralmente.

 

12.     INSTRUÇÃO TÉCNICA E OPERACIONAL

 

12. 1 - Para os equipamentos detectores de metais – Tipo Pórtico (item 01) e manual
(item 02), haverá a necessidade de oferta de instrução sistematizada, a ser
ministrado na  sede do TRE-AL e do FEM, conforme explicitado a seguir.

12. 2 -  PROGRAMA DE INSTRUÇÃO TÉCNICA E OPERACIONAL - EQUIPAMENTO
DETECTORES DE METAIS -TIPO PÓRTICO E TIPO MANUAL (RAQUETE):

12. 2.1 - A Contratada deverá arcar com o Programa de Instrução Técnica e
Operacional para Operação do Equipamento, contemplando o conteúdo
programático, bem como o material didático, caso seja necessário (apostilas,
livros, manuais, transparências e demais recursos audiovisuais);

12. 2.2 - A instrução técnica e operacional deverá ocorrer concomitantemente a
entrega dos equipamentos e o Termo de Recebimento Definitivo só deverá ser
expedido após a realização das respectivas instruções;

12. 2.3 - A duração do repasse de Instrução técnica e operacional deve ter, no
mínimo, 4 horas/aulas;

12. 2.4 - Os repasses de instrução técnica devem ser divididos em aulas teóricas e
práticas, visando melhor eficácia dos assuntos ministrados;

12. 2.5 - O repasse de instrução técnica de operação deve ser realizado para até 10
(dez) profissionais, devendo habilitá-los para, no mínimo, terem condições de:

12. 2.5.1 - Verificação e ajustes de parametrizações e configurações;
12. 2.5.2 - Realizar verificação de autodiagnostico;
12. 2.5.3 - Verificar os ajustes e calibrações dos equipamentos;
12. 2.5.4 - Configurar as variáveis de operação dos equipamentos;
12. 2.5.5 - Operar plenamente todos os recursos dos equipamentos e seus

acessórios.
12. 3 - Todas as ferramentas, instrumentos, softwares e material de

consumo, necessário aos repasses de instrução técnica de operação deverão ser
realizados às custas da Contratada e o seu custo deverá ser destacado dos
preços cotados, NO CASO DOS ITENS 1 E 2.

12. 4 - Depois de concluídos satisfatoriamente os repasses de instrução técnica, a
Contratada deve emitir, sem ônus para o TRE, documento contendo, no mínimo,
título do repasse de instrução técnica, conteúdo, carga-horária, período de
realização e identificação dos servidores e prestadores de serviços capacitados.

 

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
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13. 1 - Responder por todos os ônus referentes à aquisição, tais como: fretes,
impostos, seguros, taxas, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais, decorrentes da execução do contrato.

13. 2 - Responder por si e por seus sucessores integralmente, em qualquer caso, por
todos os danos e prejuízos de qualquer natureza causados ao TRE ou a terceiros.

13. 3 - Indenizar os danos e prejuízos referidos no item anterior na conformidade do
estabelecido no contrato.

13. 4 - Responder exclusivamente e integralmente perante o TRE pela execução do
objeto na forma proposta no Contrato.

13. 5 - Acatar as determinações do TRE no sentido de garantir a perfeita manutenção
dos equipamentos em caso de vícios e/ou defeitos.

13. 6 - Substituir as suas expensas e responsabilidade o objeto que não estiver de
acordo com as especificações e, demais situações peculiares ao objeto como:
prazo para realização dos serviços de assistência técnica dentro do prazo de
garantia e a forma de sua realização.

13. 7 - Manter durante toda a vigência do Contrato, as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação, conforme preceitua o art. 55, inciso XIII, da lei
8666/1993.

 

14.     OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

 

14. 1 - Prestar as informações e esclarecimentos atinentes ao objeto deste Termo de
Referência, que venha a ser solicitada pela empresa Contratada.

14. 2 - Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do Gestor
contratual.

14. 3 – Designar membros à Comissão Técnica de Recebimento e Gestor Contratual,
para acompanhamento de todas as etapas do certame e Contrato.

14. 4 - Rejeitar no todo ou em parte, os equipamentos entregues em desacordo com
as obrigações assumidas pela empresa e solicitar expressamente sua
substituição.

14. 5 - O pagamento será efetuado por ordem bancária, até o 10º dia útil, após o
atesto firmado pelo Gestor do Contrato, considerando-se como data de
pagamento o dia da emissão da ordem bancária, por meio de crédito em nome da
CONTRATADA, no banco indicado, conforme a seguir especificado:

14. 5.1 - O atesto, pelo Gestor do Contrato, ocorrerá em até 05 (cinco) dias úteis
contados a partir da emissão do Termo de Recebimento Definitivo dos
equipamentos, elaborado pela Comissão Técnica de Recebimento.

 

15.     SANÇÕES ADMINISTRATIVAS/RESCISÃO CONTRATUAL
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15. 1- Pela inexecução total ou parcial do objeto, podem ser aplicadas à empresa as
seguintes sanções:

15. 1.1 - Advertência: poderão ser aplicadas sempre que a Administração entender
que a(s) justificativa(s) de defesa atenua a responsabilidade da licitante e, desde
que não tenha havido prejuízo ao erário;

15. 1.2 - Multa Moratória de 0,05% (cinco centésimos por cento) por dia de atraso,
calculada sobre o valor do contrato, na hipótese de atraso injustificado na entrega
dos equipamentos, até o máximo de trinta dias;

15. 1.3 - Multa Moratória de 0,003% (três centésimos por cento) por dia de atraso,
calculada sobre o valor do Contrato, na hipótese de atraso injustificado nos
demais prazos, até o máximo de trinta dias;

15. 1.4 - Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar
com a Administração, pelo prazo de, até dois anos;

15. 1.5 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade;

15. 1.6 - Independente da sanção aplicada, a inexecução total ou parcial do contrato
poderá ensejar, ainda, a rescisão contratual, nos termos previstos na Lei nº.
8.666/93, bem como a incidência das consequências legais cabíveis, inclusive
indenização por perdas e danos eventualmente causados ao Contratante.

15. 1.7 -  A reabilitação será concedida sempre que a licitante ressarcir a
Administração os prejuízos resultantes, e depois de decorrido o prazo da
suspensão temporária, se aplicada.

15. 1.8 -  Independente da sanção aplicada, a inexecução total ou parcial do
fornecimento poderá ensejar, ainda, na rescisão do Ajuste, nos termos previstos
na Lei n 8.666/1993, assim como a incidência das consequências legais cabíveis.

 

16.     DESENVOLVIMENTO NACIONAL SUSTENTÁVEL

    16.1 -  Considerando os riscos potenciais ao meio ambiente e a saúde pública
ocasionados pelos equipamentos, caberá à Contratada observar as políticas
socioambientais, principalmente o correto descarte e o gerenciamento adequado de
resíduos, no que tange à coleta, reutilização, reciclagem, tratamento ou disposição
final, assumindo o compromisso de cumprir toda a legislação vigente.

16. 2 - Não obstante, sem prejuízo do indicativo no presente Termo de Referência, a
contratada, deverá, ainda, a destinação adequada aos resíduos gerados durante
suas atividades.

16. 3 - Respeitar a legislação e as Normas Técnicas brasileiras – NBR publicadas pela
ABNT sobre resíduos, bem como as normas do INMETRO, a Lei n° 12.305/2010 –
Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Decreto n° 7.404/2010.

16. 4 - Descartar, em conformidade com diretrizes do Contratante e da legislação
ambiental e sanitária vigentes, todas as embalagens, restos de materiais e
produtos, sobras e entulhos, incluindo componentes substituídos, cabos, restos
de óleos e graxas.
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Maceió, 19 de julho de 2021.

 

Audeir Medeiros de Aguir Peixoto

Antônio Rita dos Santos Neto

Erivaldo José de Souza
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Anexo

                                                                                               ANEXO        01

 

                                                                             ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS

 

ITEM 1.  – EQUIPAMENTOS DETECTORES DE METAIS – TIPO PÓRTICO, COM
RODÍZIOS COM TRAVAS (ADEGUADO A NORMA NIJ 0601-02):

 

1.1- CARACTERÍSTICAS ESTRUTURAIS:

1.1.1 -  A estrutura do pórtico deverá ser construída em material lavável, indeformável,
dotados de bordas a prova de impactos proporcionando uma eficiente proteção
mecânica e de umidade, a exemplo do Acrilonitrila butadieno estireno – ABS ou outro
material termoplástico rígido e leve, com características similares ao ABS. Processo
de fabricação certificado na NBR ISO 9001;

         Poderão ser aceitos outros materiais que atendam as exigências
acima. Não serão aceitos pórticos com madeira e derivados, tais como o
MDF -Medium-Density Fiberboard em seu acabamento exterior;

1.1.2 - A estrutura deverá atender, no mínimo, o padrão IP53 (norma ABNT NBR IEC
60529);

1.1.3 - O pórtico deverá ter proteção no painel;

1.1.4 - O pórtico, deve ser entregue completo, instalado, calibrado e pronto para entrar
em operação imediata;

1.1.5 - O compartimento destinado aos componentes elétricos/eletrônicos deverá ser
localizado na parte superior do pórtico, e deverá possuir vedação que impeça o acesso
involuntário e ainda ser resistente a intempéries;

1.1.6 - A estrutura deve ser suficientemente robusta e resistente a impactos
mecânicos como colisão, choque e pressões provocadas pela passagem de pessoas;

1.1.7 - Deve possuir invólucro protetor impermeável nas bases do portal, com altura
mínima de 50 mm;

1.1.8 - Possuir dispositivo para fixação no piso, caso necessite ser fixado, imune à
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penetração de água e oxidação;

1.1.9 - Não possuir cantos ou pontas angulosas, pontiagudas ou afiadas, que possam
causar danos em pessoas ou roupas;

1.1.10 – Possuir todos os componentes padronizados e intercambiáveis;

1.1.11 – Possuir altura interna (vão livre) de 2,0 m a 2,20 m;

1.1.12 – Possuir largura interna (vão livre) entre os painéis de 0,70 m a 0,85 m;

1.1.13 – Possuir profundidade de 0,45m a 0,70m;

1.1.14 – Possuir peso máximo de 100 Kg;

1.1.15 – A construção mecânica e rigidez do pórtico devem permitir a resistência, sem
sofrer danos, a impactos mecânicos como colisão, choque e também pressões
provocadas pelo tráfego normal de pessoas;

1.1.16 – Não ter qualquer rampa de passagens para pessoas através do portal, ou
estrutura similar com essa finalidade;

1.1.17 – Rodízios firmes, com travas suficinetes para uso do pórtico sem precisar fixá-
lo no piso, revestidos com material que não cause danos (riscos, arranhões, manchas)
no piso.

1.2. – CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS:

1.2.1- Ter, pelo menos, 10 (dez) programas de detecção pré-configurados para
detecção de diferentes tipos e tamanhos de objetos metálicos compatíveis com a
função da aplicação a que destina, do total, deve ter, no mínimo, 03 (três)
customizáveis no local;

1.2.2 - Empregar tecnologia de multizona verdadeira de detecção constituída por no
mínimo 8 (oito) zonas de detecção independentes (zonas essas constituídas por no
mínimo 08 (oito) bobinas receptoras, comprovando a independência da detecção),
distribuídas em altura ao longo do vão livre do pórtico, com indicação visual da zona
correspondente ao alarme mediante LED’s dispostos em barra luminosa (a precisão da
indicação das zonas deve ser mantida quando o pórtico for programado no nível de
sensibilidade desejado);

                     Led colorido, de alta intensidade, com pictograma indicativo Verde livre /
Vermelho detecção.

1.2.3 - Ter capacidade de detecção de alta sensibilidade de objetos metálicos ferrosos e
não ferrosos de pequenas dimensões em situações reais do ambiente do TRE e FEM.

1.2.4 - Possuir alta capacidade de discriminação nas inspeções que buscam,
principalmente, armas de fogo, ferramentas ou lâminas e, ao mesmo tempo, descartar
objetos de uso pessoal;

1.2.5 - A capacidade de detecção, verdadeira e independente, deverá ocorrer de forma
consistente e uniforme em toda área  interna (vão livre) do pórtico, proporcionando a
cobertura completa de inspeção da cabeça aos pés e deverá ser independente da
posição ou orientação do objeto transitando por ele;
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1.2.6 - Será definido como nível de sensibilidade desejado para os testes de aceitação, o
nível que permite a detecção do corpo de prova ferroso em qualquer posição e
orientação dentro do vão livre do pórtico e que permita também a detecção do corpo
de prova não-ferroso quando passado isoladamente e simultaneamente com o corpo
de prova ferroso;

1.2.7 - A capacidade de detecção não deve mudar com o tempo e, tampouco, deve
haver necessidade de recalibração do equipamento;

1.2.8- O pórtico deve permitir ajustes da sensibilidade mínima de 70 (setenta) níveis
diferentes, oferecendo versatilidade para operação em locais diferentes e inspeção de
públicos diferentes. Todos os níveis de sensibilidade devem estar livres de alarmes
falsos;

1.2.9 - Quando configurado no nível de sensibilidade desejado, assim como em
qualquer outro nível inferior, o pórtico deve apresentar imunidade alta contra possíveis
interferências mecânicas, elétricas e magnéticas, tais como objetos estáticos (por
exemplo, grade metálica, piso reforçado de aço), objetos metálicos móveis (por
exemplo, porta metálica) na proximidade do pórtico, não requerendo intervenção de
recalibração na ocorrência de diferentes cenários de interferência, sendo auto-
calibrável;

                     Deve operar a uma distância de 30cm de um equipamento de raio X, sem
apresentar mudanças no hemogeneidade de detecção ou falso alarmes causados por
interferências eletromagnéticas;

1.2.10 – Quando configurado no nível de sensibilidade desejado, assim como em
qualquer outro nível inferior, o pórtico não pode sofrer interferência de corpo humano
(condutividade elétrica) e não pode gerar alarme falso quando uma pessoa totalmente
livre de objetos metálicos transitar por ele;

1.2.11 – A unidade de controle (eletrônica) do pórtico deve ser protegida contra atos
de vandalismo, mediante uso de carcaça metálica sólida, travada com chave e com
grau de proteção mínimo de IP 53;

1.2.12 – O pórtico deverá possuir sistema de auto diagnóstico, possibilitando a
verificação da performance e eficiência do mesmo;

1.2.13 – Sistema ethernet para comunicação PC;

1.2.14 - Capacidade de proceder a contagem de passagens de pessoas no detector e o
número de vezes e porcentagem em que o alarme foi acionado - deve ser fornecido
software para elaboração de relatórios para auditoria;

1.2.15 – A unidade eletrônica deve ser compacta sendo que o acesso à programação
local dever ser protegida com acesso restrito e por senha alfanumérica de 6 (seis)
dígitos. Sistema de programação local ou remota por meio de ligação a computadores
portáteis e à rede TCP-IP, de modo a permitir o controle e o monitoramento remoto e
integração à rede;

1.2.16 – A detecção deverá possibilitar a inspeção de, no mínimo, 10 pessoas por
minuto;

1.2.17 – Temperatura         operacional: Faixa mínima de –10 a +50 graus centígrados;
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1.2.18 – Umidade relativa (sem condensação): de 0 a 95%;

1.2.19 – Indicador sonoro, com alarme de alta intensidade com volume e tom do alarme
programável;

1.2.20 – A emissão eletromagnética do equipamento deve estar limitada a um nível
considerado inofensivo para seres humanos (portadores de marca-passo, sistemas de
apoio vital, mulheres grávidas, etc). A comprovação deste item se dará por certificado
ou laudo técnico de instituto ou laboratório, brasileiro ou estrangeiro, deve acompanhar
o equipamento.

1.2.21 – Funcionamento programável controlado por microprocessador.

1.2.22 – Possuir no mínimo 02 (dois) níveis de acesso, por meios de senhas
programáveis, para operacionalização do equipamento e suas funcionalidades, tanto
local como remoto:

              1.2.22.0.1 – Nível     OPERACIONAL para permitir que o operador visualize os
ajustes programados e as informações estatísticas;

              1.2.22.0.2 – Nível ADMINISTRADOR para permitir acesso a todos os ajustes e
parâmetros do equipamento, com privilégios para efetuar programações,
configurações, habilitar ou desabilitar funções e parâmetros programáveis, bem como
incluir e excluir novos usuários operacionais, habilitando ou desabilitando funções para
o nível operacional;

1.2.23 – As senhas devem possuir recursos de confirmação quando na inserção
destas, seja na inserção inicial, alteração ou exclusão;

1.2.24 – Possuir sistema para armazenamento de registros de programações e
configurações dos equipamentos;

1.2.25 – Possuir sistema de transferência de programação e configuração simultânea
para todos os equipamentos ou grupos de equipamentos instalados na dependência.

1.2.26 – Possuir registro dos eventos de configurações do equipamento indicando
minuto, hora, dia, mês e ano, para a rastreabilidade das mesmas. Este acesso somente
deverá ser realizado pelo nível  ADMINISTRADOR.

1.2.27 – Possuir controle remoto sem fio, com capacidade para:

              1.2.27.01 – Acessar todos os ajustes;

              1.2.27.02 – Operar um ou vários pórticos com a mesma senha ou senhas
diferentes;

1.2.28 – Atender a norma NIJ – 0601.02, do Instituto de Justiça dos Estados
Unidos;

1.2.29 – Ter processo de fabricação certificado NBR ISO 9001.

1.3 – CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS:

1.3.1 - Alimentação elétrica deve possuir tensão de 90 /100 a 240v Vca automática
(+10%/-15%; 50/60hz +/-3hz), para atender as redes padrões de 110/127v e 220v
sem a intervenção do operador;
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1.3.2 - A fonte de alimentação elétrica deve estar equipada com proteção contra curtos
circuitos e surtos de tensão;

1.3.3 - O sistema elétrico do pórtico deve possuir dispositivo estabilizador de
energia elétrica, contendo uma unidade de armazenamento de energia com
capacidade de manter a operação plena do mesmo por no mínimo 60
minutos após a queda de energia na rede de alimentação comercial,
podendo estar ou não integrada ao equipamento;

1.3.4 - Possuir cabo de alimentação elétrica, com plugue no padrão brasileiro
(ABNT/NBR 4136). Cabo elétrico com, no mínimo, 2 metros de comprimento.

1.4 – ASSESSÓRIOS INTEGRANTES:

1.4.1 – 01 (um) conjunto de ferramenta, por equipamento fornecido, para montagem e
desmontagem do pórtico;

1.4.2 – 01 (uma) chave para ativação e desativação do pórtico, por equipamneto
fornecidor, caso o fabricante utilize este recurso para ligar e desligar o pórtico;

1.4.3 – 01 (um) dispositivo de calibração, por equipamento fornecido, se recomendado
pelo fabricante;

1.4.4 – 01 (um) conjunto de simulacros, para que seja efetuado o teste do corpo de
provas, de acordo com a Norma NIJ 0601-02.

 

1.5 – GARANTIA: 60 meses.

 

ITEM 02: DETECTORES DE METAIS - TIPO MANUAL (RAQUETE):

 
2.1- CARACTERÍSTICAS ESTRUTURAIS E OPERACIONAIS:

 

2.1.1 - O detector manual deve ser fornecido com estrutura em material lavável,
indeformável, dotados de bordas a prova de impactos proporcionando uma eficiente
proteção mecânica e de umidade, a exemplo do Acrilonitrila butadieno estireno – ABS,
ou outro material termoplástico rígido e leve, com características similares ao ABS.
Poderão ser aceitos outros materiais que atendam às exigências acima, com
características similares ao ABS;

2.1.2 - O detector deve ter processo de fabricação certificado  NBR ISO 9001;

2.1.3 - O detector deve ter uma ou mais chave(s) para ligar/desligar e saída para fone
de ouvido;

2.1.4 - O detector deve ter uma ou mais chave(s) para a escolha e seleção do modo de
alarme;
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2.1.5 - Deverá utilizar bateria de 9v, recarregável, tipo;

2.1.6 - O detector deve ser fornecido com bateria recarregável, carregador de bateria,
 e fonte de 90 ou 100 a 240 ou 250Vca automática para atender as redes padrões de
110/127 e 220v sem a intervenção do operador;

2.1.7 - A duração típica da bateria deve ser de no mínimo 30 horas em modo de
operação normal (modo visual/sonoro), considerando operação em estado de alarme
de no máximo 10% do ciclo operacional;

2.1.8 - A empunhadura deverá ser ergonômica, de material à prova de umidade,
resistente ao suor e deverá integrar laço de pulso;

2.1.9 - O aparelho detector manual deverá ser resistente a impacto de altura mínima de
75 (setenta e cinco) centímetros, sendo que seus componentes internos devem
permanecer inalterados após a queda, nem seja necessária recalibração do aparelho. O
aparelho deverá manter suas características depois de no mínimo 3 (três) provas de
queda de 75 (setenta e cinco) centímetros em piso de concreto, em qualquer posição;

2.1.10 – Peso máximo do detector: 600 g (com bateria inclusa);

2.1.11 – Dimensões máximas do detector:

              2.1.11.1 - Largura: 1500mm, Espessura: 35mm, Comprimento: 420mm;

              2.1.11.2 - Comprimento da superfície de detecção: mínimo de 180mm e
máximo de 320mm.

2.1.12 – Deverá operar com umidade relativa de 0 a 95% sem condensação e faixa
mínima de temperatura de operação -15°C a + 50°C;

2.1.13 – O equipamento não deverá oferecer riscos a portadores de marca passos,
gestantes e sistemas de apoio vitais, comprovado através de laudo técnico;

2.1.14 – Deve ter eletrônica microprocessada, com auto calibração, evitando ajustes
periódicos de sensibilidade;

2.1.15 - Deve detectar metais magnétticos e não magnéticos, metais ferrosos e não-
ferrosos;

2.1.16 – Possuir capacidade de detecção conforme NIJ 0602-02, do
Departamento de Justiça dos Estados Unidos;  

2.1.17 – Possuir os seguintes tipos de indicação de alarme: sonoro, visual e por
vibração do punho;

2.1.18 – O alarme deverá ser continuo durante o tempo que o metal estiver
na presença do sensor sem a necessidade de movimentação para provocar
a detecção dos metais;

2.1.19 – Deve haver no mínimo 2 (dois) modos de operação dos alarmes. Por exemplo,
visual/vibração e visual/sonoro;

2.1.20 – Deve possui ajuste digital de sensibilidade  de 3 níveis (baixo, médio e alto),
sendo a detecção do nível alto a no mínimo 1cm.
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2.1.21 – Dois aparelhos devem operar apropriadamente a uma distância de 60 cm ou
menos entre eles;

2.1.22 - O detector não pode produzir uma indicação positiva de alarme quando
operado a uma distância de maior que 35 cm de uma grade metálica usada na
construção de piso. A distância até a grade supracitada refere-se tanto àquela medida
a partir da ponta do detector como aquela medida a partir do lado do detector. As
dimensões mínimas da grade metálica: 15cm x 15cm de haste de metal ferroso com
diâmetro de 6mm;

2.1.23 – O aparelho deverá possuir indicação por LEDs coloridos, com as seguintes
funções, no mínimo:

              2.1.23.1 – LED vermelho representa indicação visual de alarme;

              2.1.23.2 – LED verde indica que o aparelho está ligado e pronto para operar;

              2.1.23.3 - LED indicador de nível baixo da carga de bateria.

2.1.24 - deverá ser fornecido com:

            2.1.24.1 -  Mídia contendo instruções em vídeo de operação do modelo de
detector fornecido, com instruções em Português do Brasil;

            2.1.24.2 – bateria recarregável, bivolt ou 220v;

            2.1.24.3 – carregador de bateria;

            2.1.24.4 – Capa de proteção;

            2.1.24.5 – Fone de ouvido;

            2.1.24.6 – Coldre para transporte, a ser preso em cinto.

 

2.1.25 – Garantia mínima: 24 meses

 

ITEM 3 - cofre em aço, com 10 gavetas internas independentes (com
chaves), mecanismo de abertura e fechamento digital e/ou chave tetra
(serve, inclusive, para desbloqueio em caso de travamento de senha).

 

3.1 - ESPECIFICAÇÕES GERAIS:

 

3.1.01 - Cofre digital com forração interna em carpete preto ou azul ou vermelho ou
cinza;

3.1.02 - Gabinete: Confeccionado em chapa de aço de espessura mínima de 2,5 mm;

3.1.03 - Porta: Confeccionada em chapa de aço de espessura mínima de 3,2 mm;
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3.1.04 - Contendo, internamente, 10 gavetas forradas, removíveis, independentes e
com 2 chaves tipo cilindro por gaveta. Obs: poderá ter 01 (um) vão além das 10
gavetas);

3.1.05 - Pintura total em epóxi-pó branco ou cinza;

3.1.06 - Assistência Técnica Permanente e própria;

3.1.07 - Garantia mínima de 2 anos;

3.1.08 - Sistema de travamento com, no mínimo, 3 (três) pinos (ferrolhos) horizontais;

3.1.09 - Display externo, discreto, com teclado emborrachado, funcionando com, no
máximo, 4 pilhas tamanho AA ou AAA (localizadas na parte externa do cofre);

3.1.10 - Senha programável de 3 a 6 dígitos;

3.1.11 - Função BEEP ON ou BEEP OFF: Liga ou desliga o som do beep ao digitar
qualquer tecla no painel do cofre;

3.1.12 - Abertura e fechamento automático e/ou com a chave tetra;

3.1.13 - Capacidade de armazenar, no mínimo, 4 senhas (programáveis pelos
usuários);

3.1.14 - Sistema eletrônico deverá se desligar, quando inativo, gerando economia de
pilhas;

3.1.15 - Bloqueio de, 30 a 60 minutos, após 3 a 5 tentativas com senhas incorretas;

3.1.16 - Senha para abertura de emergência, através do suporte técnico;

3.1.17 - Peso: de 55 a 101Kg;

3.1.18 - Medidas Externas do cofre:

             3.1.18.1 -  Altura: de 1000 a 1500 mm;

             3.1.18.2 - Largura: de 450 a 500 mm;

             3.1.18.3 - Profundidade: de 400 a 500 mm.

3.1.19 - Medidas das Gavetas Internas:

             3.1.19.1 - Altura: de 60 a 80 mm;

             3.1.19.2 - Largura: de 290 a 400 mm;

             3.1.19.3 - Profundidade: de 300 a 400 mm.

3.1.20 - Cubagem: de 100 a 140 litros.

3.1.21 - Itens inclusos:

             3.1.21.1 - 2 chaves tetra por cofre;

             3.1.21.2 - 2 chaves, tipo cilindro, por gaveta;
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             3.1.21.3 - Kit de fixação (2 a 4 parafusos sextavados e buchas 10);

             3.1.21.4 - Manual de instrução em português.

 

Maceió, 19 de julho de 2021.

 

Audeir Medeiros de Aguir Peixoto

Antônio Rita dos Santos Neto

Erivaldo José de Souza

 

Membros da Comissão de Planejamento, designados através da Portaria Presidência nº
53/2020

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO,
Analista Judiciário, em 22/07/2021, às 18:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANTÔNIO RITA DOS SANTOS NETO,
Técnico Judiciário, em 23/07/2021, às 10:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ERIVALDO JOSÉ DE SOUZA, Técnico
Judiciário, em 02/09/2021, às 18:23, 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
0919586 e o código CRC 98345E01.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de julho de 2021.
Senhor Secretário de Administração,
 
Em cumprimento à Portaria Presidência nº 53/2020,

estamos apensando, nos docs. 0919186 e 0919586, o Termo de
Referência e seu anexo 01, necessários à aquisição de pórticos
detectores de metais, detectores de metais portáteis e cofre de aço
para acautelamento de armas.

Cabe ressaltar que, apesar de nenhum dos membros
possuir expertise no tema, efetuamos todos os erforços para
cumprir a determinação. Para tanto, utilizamo-nos de consultas
efetivadas em termos de referência recentes, de outros orgãos
federais, tais como: STF, TCU e CJF.

Também fizemos uso dos recursos da internet, donde
localizamos pretensos fornecedores (estudos externos), os quais nos
enviaram propostas para fornecimento, que nos
trouxeram embasamentos nas especificações técnicas e preços, de
acordo com as necessidades do TRE-AL, conforme
documento 0916491 e posteriores.

Pelo acima exposto, sugerimos, s.m.j., que a unidade
responsável pelo controle de acesso de pessoas, SAPEV,  se assim
entender, analise o presente termo de referência e seu anexo 01,
antes da pesquisa externa de preços e condições de fornecimento,
que deverá ser efetuada pela SEIC, numa ampla consulta a
fornecedores, com o fito de verificar, inclusive, se o mercado atende
às exigências alencadas no termo de referência e no anexo 01, ora
propostos.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO,
Analista Judiciário, em 22/07/2021, às 19:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por ANTÔNIO RITA DOS SANTOS NETO,
Técnico Judiciário, em 23/07/2021, às 10:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ERIVALDO JOSÉ DE SOUZA, Técnico
Judiciário, em 02/09/2021, às 18:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0920668 e o código CRC 68453636.
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
Secretaria de Licitações, Contratos e Patrimônio - Selip 
Diretoria de Licitações - Dilic 

TC: 003.735/2017-6 

EDITAL 

Pregão Eletrônico nº 010/2018 Data de Abertura: 27/2/2018 às 10:00 
no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br 

Objeto 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INSPEÇÃO POR RAIOS X (SCANNERS), PÓRTICOS DETECTORES DE METAIS E 
DETECTORES DE METAIS PORTÁTEIS, PARA O CONTROLE DOS ACESSOS ÀS DEPENDÊNCIAS DO TCU, EM BRASÍLIA. 

Valor Total Estimado 
R$ 467.191,30 (QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE MIL CENTO E NOVENTA E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS) 

Registro de Preços? Vistoria Instrumento Contratual Forma de Adjudicação 
NÃO FACULTATIVA* TERMO DE CONTRATO POR ITEM 

* Telefone para agendamento da vistoria: (61) 3316-7186 
 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (VEJA SEÇÃO XII)* 
Requisitos Básicos: 
- Sicaf ou documentos equivalentes 
- Certidão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
- Certidão do Portal da Transparência 
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (TST) 

Requisitos Específicos: 
- Atestado de Capacidade Técnica 
- Autorização de operação, distribuição e manutenção - 

CNEN 

* O detalhamento dos documentos/requisitos de habilitação deve ser consultado na seção do instrumento convocatório acima indicada. 
 

Lic. Exclusiva ME/EPP? Reserv. Cota ME/EPP? Exige Amostra/Dem.? Dec. nº 7.174/2010? 

SIM PARA 2 ITENS NÃO NÃO SIM 
Prazo para envio da proposta/documentação 

Até 3 horas após a convocação realizada pelo pregoeiro. 

Pedidos de Esclarecimentos Impugnações 
Até 22/2/2018 para o endereço cpl@tcu.gov.br Até 23/2/2018 para o endereço cpl@tcu.gov.br 

 

Relação dos Itens 
 

Descrição Exclusiva 
ME/EPP? 

Cota 
ME/EPP? 

Amostra/ 
Demonst.? 

Decreto 
7.174? 

Valor 
Estimado 

Item 1 - Scanner Raios x - 5030 Não Não Não Sim 408.357,70 

Item 2 - Detector de Metal - Pórtico Sim Não Não Sim 57.862,65 

Item 3 - Detector de Metal - Portátil Sim Não Não Sim 970,95 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acompanhe as sessões públicas dos Pregões do TCU pelo endereço www.comprasgovernamentais.gov.br, selecionando as opções Consultas > 
Pregões > Em andamento > Cód. UASG “30001”. O edital e outros anexos estão disponíveis para download no Comprasnet e  também  no  endereço 
www.tcu.gov.br, opção Licitações e contratos do TCU. 

- 

Observações Gerais 
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – TCU 
Secretaria de Licitações, Contratos e Patrimônio – Selip 
Diretoria de Licitações – Dilic 

1 

 

 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
SECRETARIA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E PATRIMÔNIO 

DIRETORIA DE LICITAÇÕES 
 
 
 

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2017 
 

ITEM 1 – AMPLA CONCORRÊNCIA 

ITENS 2 e 3 – LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME E EPP 

 
O Tribunal de Contas da União - TCU e este Pregoeiro, designado pela Portaria- 

Segedam Nº 1, de 2 de Janeiro de 2018, levam ao conhecimento dos interessados que, na forma 
da Lei n.º 10.520/2002, do Decreto n.º 5.450/2005, da Lei Complementar n.º 123/2006 e, 
subsidiariamente, da Lei n.º 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, 
farão realizar licitação na modalidade Pregão Eletrônico mediante as condições estabelecidas 
neste Edital. 

 
 

DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO: 
 

DIA: 27 de fevereiro de 2018 
HORÁRIO: 10h (horário de Brasília/DF) 
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br 
CÓDIGO UASG: 30001 

 
SEÇÃO I – DO OBJETO 

 
1. A presente licitação tem como objeto a contratação de pessoa jurídica, em regime de 
empreitada por preço global, para o fornecimento de equipamentos de inspeção por raios x 
(scanners), pórticos detectores de metais e detectores de metais portáteis, incluindo instalação, 
testes, documentação técnica, treinamento, assistência técnica e manutenção preventiva e 
corretiva durante o período de garantia, para o controle dos acessos às dependências do Tribunal 
de Contas da União, em Brasília, conforme especificações constantes dos anexos deste Edital e 
detalhamento a seguir: 

 

Item Descrição Quantidade 

1 Scanner Raios x - 5030 5 

2 Detector de Metal - Pórtico 5 

3 Detector de Metal - Portátil 5 
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1.1. Para os Itens 1 e 2, equipamentos usados de propriedade do Tribunal de Contas 
da União serão dados como parte do pagamento dos equipamentos novos. 

1.2. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto 
descritas no Comprasnet e as especificações constantes deste Edital, 
prevalecerão as últimas. 

 
SEÇÃO II – DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 
2. A despesa com a execução do objeto desta licitação é estimada em R$ 467.191,31 
(quatrocentos e sessenta e sete mil, cento e noventa e um reais e trinta e um centavos), conforme 
o orçamento anexo e descrito a seguir: 

 

ORÇAMENTO DOS EQUIPAMENTOS NOVOS SEM CONSIDERAR OS USADOS 

Item Descrição do Item Quantidade Preço Unitário (R$) Preço Total Novos (R$) 

1 Scanner Raios x - 5030 5 87.049,83 435.249,17 

2 Detector de Metal - 
  Pórtico  5 11.967,95 59.839,73 

3 Detector de Metal - 
  Portátil  5 194,19 970,96 

Preço total estimado   496.059,86 

 
 

ORÇAMENTO DOS EQUIPAMENTOS NOVOS COM O DESCONTO DO VALOR DOS USADOS 
  

Preço Total 
Novos (R$) 

Preço Total 
Usados (R$) 

Valor Total 
(R$) 

Quantidade Preço 
Unitário 

  Líquido  
Item Descrição dos Item  

1 Scanner Raios x - 
5030 435.249,17 26.891,45  

408.357,72 5 81.671,54 

2 Detector de Metal - 
Pórtico 59.839,73 1.977,10  

57.862,63 5 11.572,53 

3 Detector de Metal - 
Portátil 970,96 

 
970,96 5 194,19 

Valor final estimado (com desconto)  467.191,31   

 
SEÇÃO III – DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

 
3. Poderão participar deste Pregão, observadas as subcondições abaixo, as interessadas 
que estiverem previamente credenciadas no Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores - Sicaf e perante o sistema eletrônico provido pela Secretaria de Logística e 
Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI), por meio 
do sítio www.comprasgovernamentais.gov.br: 
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3.1. Para o Item 1: quaisquer interessadas que se enquadrem nas disposições 
estabelecidas nesta condição; 

3.2. Para os demais itens (2 e 3): apenas as microempresas e empresas de pequeno 
porte, em cumprimento ao art. 48, inciso I, da Lei Complementar nº 123/2006, 
desde que se enquadrem nas disposições estabelecidas nesta condição. 

3.3. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste 
Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto 
à SLTI, onde também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e 
regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização. 

3.4. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 
incluindo qualquer transação por ele efetuada diretamente, ou por seu 
representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao TCU 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, 
ainda que por terceiros. 

4. Não poderão participar deste Pregão: 

4.1. empresário suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com o 
TCU, durante o prazo da sanção aplicada; 

4.2. empresário declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida sua reabilitação; 

4.3. empresário impedido de licitar e contratar com a União, durante o prazo da 
sanção aplicada; 

4.4. empresário proibido de contratar com o Poder Público, em razão do disposto 
no art.72, § 8º, V, da Lei nº 9.605/98; 

4.5. empresário proibido de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 12 
da Lei nº 8.429/92; 

4.6. quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no art. 9º da Lei 
nº 8.666/93; 

4.6.1. Entende-se por “participação indireta” a que alude o art. 9º da Lei nº 
8.666/93 a participação no certame de empresa em que uma das 
pessoas listadas no mencionado dispositivo legal figure como sócia, 
pouco importando o seu conhecimento técnico acerca do objeto da 
licitação ou mesmo a atuação no processo licitatório. 

4.7. sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 

4.8. empresário cujo estatuto ou contrato social não seja pertinente e compatível 
com o objeto deste Pregão; 

4.9. empresário que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, 
recuperação extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação; 

4.10. sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas 
aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que 
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utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se 
demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum; 

4.11. consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição. 
 

SEÇÃO IV – DA VISTORIA 
 

5. As licitantes poderão vistoriar os locais em que serão entregues e instalados os 
equipamentos até o último dia útil anterior à data fixada para a abertura da sessão pública, com 
o objetivo de inteirar-se das condições e grau de dificuldades existentes; bem como verificar a 
condição dos equipamentos em desuso, mediante prévio agendamento de horário junto ao 
Serviço de Segurança pelo telefone (61) 3316-7186, limitada a realização da vistoria a um 
interessado por vez. 

5.1. Tendo em vista a faculdade da realização da vistoria, as licitantes não poderão 
alegar o desconhecimento das condições e grau de dificuldade existentes como 
justificativa para se eximirem das obrigações assumidas ou em favor de 
eventuais pretensões de acréscimos de preços em decorrência da execução do 
objeto deste Pregão. 

 
SEÇÃO V – DA PROPOSTA 

 
6. A licitante deverá encaminhar proposta, exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico, até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando então encerrar-se-á 
automaticamente a fase de recebimento de propostas. 

6.1. A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor 
TOTAL ofertado para o item COM O DESCONTO DO VALOR DOS EQUIPAMENTOS 
USADOS, e já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais 
despesas decorrentes da execução do objeto. 

6.1.1. O valor total da proposta corresponderá à diferença entre o preço 
total dos novos equipamentos a serem fornecidos e o preço total dos 
equipamentos usados a serem entregues pelo Tribunal de Contas da 
União como parte do pagamento. 

6.2. A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que 
cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em 
conformidade com as exigências do Edital. 

6.3. A licitante deverá declarar, em campo próprio do Sistema, sob pena de 
inabilitação, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, 
salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos. 

6.4. A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte 
deverá declarar, em campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos do 
art. 3º da LC nº 123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei. 

6.5. A licitante apta ao exercício do direito de preferência estabelecido no Decreto 
n.º 7.174/2010 deverá declarar, em campo próprio do Sistema, que atende aos 
requisitos previstos na legislação. 
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6.6. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à 
conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou 
empresa de pequeno porte ou ao direito de preferência sujeitará a licitante às 
sanções previstas neste Edital. 

7. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico. 

7.1. Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação da 
proposta, sem prejuízo das sanções previstas nesse Edital. 

7.2. Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta 
anteriormente encaminhada. 

7.3. O Pregoeiro deverá suspender a sessão pública do Pregão quando constatar 
que a avaliação da conformidade das propostas, de que trata o art. 22, § 2º, do 
Decreto n.º 5.450/2005, irá perdurar por mais de um dia. 

7.3.1. Após a suspensão da sessão pública, o Pregoeiro enviará, via chat, 
mensagens às licitantes informando a data prevista para o início da 
oferta de lances. 

8. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da 
sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital. 

8.1. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para 
contratação, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos. 

 
SEÇÃO VI – DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

 
9. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na 
data        e        na        hora        indicadas        no        preâmbulo        deste         Edital,    no sítio 
www.comprasgovernamentais.gov.br. 

10. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá 
exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 

11. Cabe à 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 qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 

 
SEÇÃO VII – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 
12. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, 
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 

13. Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances. 
 

SEÇÃO VIII – DA FORMULAÇÃO DE LANCES 
 

14. Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances 
sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas do 
horário e valor consignados no registro de cada lance. 
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15. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e 
registrado no sistema. 

16. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do 
valor do menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação da ofertante. 

17. Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro. 

18. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão 
de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer 
alteração. 

19. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo 
valor seja manifestamente inexequível. 

20. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema 
eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem 
prejuízo dos atos realizados. 

21. No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) 
minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após 
comunicação expressa às participantes no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br. 

22. O encerramento da etapa de lances será decidido pelo Pregoeiro, que informará, com 
antecedência de 1 a 60 minutos, o prazo para início do tempo de iminência. 

23. Decorrido o prazo fixado pelo Pregoeiro, o sistema eletrônico encaminhará aviso de 
fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) 
minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente 
encerrada a fase de lances. 

 
SEÇÃO IX – DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

 
24. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada 
por microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou 
empresa de pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais 
bem classificada, proceder-se-á da seguinte forma: 

24.1. a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, 
no prazo de 5 (cinco) minutos, contados do envio da mensagem automática 
pelo sistema, apresentar uma última oferta, obrigatoriamente inferior à 
proposta do primeiro colocado, situação em que, atendidas as exigências 
habilitatórias e observado o valor estimado para a contratação, será adjudicado 
em seu favor o objeto deste Pregão; 

24.1.1. Caso a licitante tenha utilizado a prerrogativa de efetuar oferta de 
desempate, conforme art. 44, da Lei Complementar nº 123/2006, será 
verificado no Portal da Transparência do Governo Federal, no 
endereço eletrônico http://www.portaldatransparencia.gov.br, e no 
Portal da Transparência do Poder Judiciário, no endereço eletrônico 
www.portaltransparencia.jus.br, se o somatório de ordens bancárias 
recebidas pela licitante, relativas ao último exercício e ao exercício 
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corrente, até o mês anterior ao da data da licitação, fixada no 
preâmbulo deste Edital, já seria suficiente para extrapolar o 
faturamento máximo permitido, conforme art. 3º da mencionada Lei 
Complementar. 

24.2. não sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais 
bem classificada, na forma da subcondição anterior, o sistema, de forma 
automática, convocará as licitantes remanescentes que porventura se 
enquadrem na situação descrita nesta condição, na ordem classificatória, para 
o exercício do mesmo direito; 

24.3. no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou 
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta 
condição, o sistema fará um sorteio eletrônico, definindo e convocando 
automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do 
desempate; 

24.4. a convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) 
minutos, controlados pelo Sistema, decairá do direito previsto nos artigos 44 e 
45 da Lei Complementar n.º 123/2006; 

24.5. na hipótese de não contratação nos termos previstos nesta Seção, o 
procedimento licitatório prossegue com as demais licitantes. 

24.6. as disposições contidas nesta Seção aplicam-se apenas às microempresas ou 
empresas de pequeno porte que apresentarem propostas para o Item 1. 

 
SEÇÃO X – DO DIREITO DE PREFERÊNCIA 

 
25. Este Pregão submete-se às regras relativas ao direito de preferência estabelecidas no 
Decreto n.º 7.174/2010. 
26. O exercício do direito de preferência disposto no Decreto n.º 7.174/2010 será 
concedido após o encerramento da fase de lances, observando-se, nesta ordem, os seguintes 
procedimentos:  

26.1. aplicam-se as regras de preferência para as microempresas e empresas de 
pequeno porte dispostas na Seção IX deste Edital;  

26.2. não ocorrendo a contratação na forma da subcondição anterior, no caso do 
Item 1, aplicam-se as regras de preferência previstas no art. 5º do Decreto n.º 
7.174/2010, com a classificação das licitantes cujas propostas finais estejam 
situadas até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta válida, para a 
comprovação e o exercício do direito de preferência;  

26.3. convocam-se as licitantes para exercício do direito de preferência, obedecidas 
as regras dispostas nos incisos III e IV art. 8º do Decreto n.º 7.174/2010;  

26.4. não ocorrendo a contratação na forma da subcondição anterior, o 
procedimento licitatório prossegue com as demais licitantes.  

 
SEÇÃO XI – DA NEGOCIAÇÃO 

 
27. O Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente à licitante que tenha 
apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para 
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a contratação. 

27.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 
pelas demais licitantes. 

 
SEÇÃO XII – DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 

 
28. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar a 
proposta de preço adequada ao último lance, devidamente preenchida na forma do Anexo IV – 
Modelo de Proposta de Preços, em arquivo único, no prazo de 03 (três) horas, contado da 
convocação efetuada pelo Pregoeiro por meio da opção “Enviar Anexo” no sistema Comprasnet. 

28.1. A licitante deverá cotar o preço unitário do equipamento novo, o preço unitário 
dos equipamentos usados de propriedade do Tribunal de Contas da União e o 
valor total da proposta, observando: 

28.1.1. O preço unitário do equipamento usado de propriedade do Tribunal 
de Contas da União deverá ser igual ou superior ao indicado no Anexo 
II – Especificações Técnicas; 

28.1.2. O preço total dos equipamentos usados corresponderá ao resultado 
do somatório dos preços unitários dos equipamentos usados a serem 
entregues pelo Tribunal de Contas da União como parte do 
pagamento, resultado também indicado no Anexo II – Especificações 
Técnicas; 

28.1.3. O preço total dos equipamentos novos corresponderá ao resultado da 
multiplicação do preço unitário do equipamento novo pela quantidade 
a ser fornecida; 

28.1.4. O valor total da proposta corresponderá à diferença entre o preço 
total dos novos equipamentos a serem fornecidos e o preço total dos 
equipamentos usados a serem entregues pelo Tribunal de Contas da 
União como parte do pagamento. 

28.2. Os equipamentos fornecidos deverão ser novos, sem uso. Não serão aceitas 
propostas relativas a equipamentos que não sejam de linha de produção ativa, 
bem como protótipos, equipamentos reformados ou equipamentos usados. A 
comprovação desta exigência será realizada por declaração emitida pela 
licitante e exigida no momento da aceitação da proposta. 

28.3. Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema 
Comprasnet poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a 
qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro. 
28.3.1. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão 

ser encaminhados ao Serviço de Pregão e Cotação Eletrônica do 
Tribunal de Contas da União, situado no Setor de Administração 
Federal Sul – SAFS, quadra 04, lote 1, Anexo I, sala 103, CEP 70042- 
900, Brasília-DF. 

28.4. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação 
indicada nesta seção, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas 
neste Edital. 

29. Para os Itens 2 e 3, o Pregoeiro verificará no Portal da Transparência do Governo 
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Federal, no endereço eletrônico http://www.portaldatransparencia.gov.br, e no Portal da 
Transparência do Poder Judiciário, no endereço eletrônico www.portaltransparencia.jus.br, se o 
somatório de ordens bancárias recebidas pela licitante classificada provisoriamente em 
primeiro lugar, relativas ao último exercício e ao exercício corrente, até o mês anterior ao da 
data da licitação, fixada no preâmbulo deste Edital, já seria suficiente para extrapolar o 
faturamento máximo permitido, conforme art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006. 

30. O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade 
do preço ofertado com o valor estimado e à compatibilidade da proposta com as especificações 
técnicas do objeto. 

30.1. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de 
pessoal do TCU ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para 
orientar sua decisão. 

30.2. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, 
inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido. 

30.3. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de 
valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se 
referirem a materiais e instalações de propriedade da licitante, para os quais 
ela renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração. 

30.4. Não serão aceitas propostas com valor unitário ou global superior ao estimado 
para os equipamentos novos ou com preços manifestamente inexequíveis. 
30.4.1. Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha a ter 

demonstrada sua viabilidade por meio de documentação que 
comprove que os custos envolvidos na contratação são coerentes com 
os de mercado do objeto deste Pregão. 

30.5. Caso a proposta da licitante apresente valores incompatíveis ao estabelecido 
neste Edital (valor inferior para os bens pertencentes ao Tribunal ou superior 
para os bens que serão adquiridos), o Pregoeiro fixará prazo para ajuste da 
proposta. 

30.6. O não atendimento à solicitação do Pregoeiro no prazo fixado, ou a recusa em 
fazê-lo, implica a desclassificação da proposta. 

30.7. O ajuste da proposta não poderá implicar aumento do seu valor global. 

30.8. Também será desclassificada a proposta que, após as diligências, não corrigir 
ou justificar eventuais falhas apontadas pelo Pregoeiro. 

 
SEÇÃO XIII – DA HABILITAÇÃO 

 
31. A habilitação das licitantes será verificada por meio do Sicaf (habilitação parcial) e da 
documentação complementar especificada neste Edital. 

32. As licitantes que não atenderem às exigências de habilitação parcial no Sicaf deverão 
apresentar documentos que supram tais exigências. 

33. Realizada a habilitação parcial no Sicaf, será verificado eventual descumprimento das 
vedações elencadas na Condição 4 da Seção III – Da Participação na Licitação, mediante consulta 
ao: 

33.1. Sicaf, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar 
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eventual participação indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 

33.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no endereço 
eletrônico www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php; 

33.3. Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, no endereço 
eletrônico www.portaldatransparencia.gov.br/ceis. 

34. As consultas previstas na Condição anterior realizar-se-ão em nome da sociedade 
empresária licitante e também de eventual matriz ou filial e de seu sócio majoritário. 

35. Efetuada a verificação referente ao cumprimento das condições de participação no 
certame, a habilitação das licitantes será realizada mediante a apresentação da seguinte 
documentação complementar, para fins de comprovação de regularidade trabalhista: 

35.1. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de certidão 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, tendo em vista o disposto no art. 3º da Lei nº 12.440, de 7 de 
julho de 2011. 

36. Para fins de qualificação técnico-operacional: 

36.1. Um ou mais atestado(s) e/ou declaração(ões) de capacidade técnica, 
expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em nome da 
licitante, que comprove(m): 

36.1.1. Aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, com quantidades de no mínimo 50% do estipulado 
nesta licitação, para serviços de fornecimento, de instalação e de 
manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, na forma 
especificada no termo de referência. 

36.2. Autorização para Operação na área de serviços, na especialidade manutenção 
de equipamentos e na distribuição comercial de equipamentos de raios x para 
inspeção em bagagens e afins na assessoria técnica de seus usuários, emitida 
pela Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN, conforme norma CNEN NE 
6.02. 

37. Será aceito o somatório de atestados e/ou declarações de períodos concomitantes 
para comprovar a capacidade técnica. 

38. O(s) atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnica deverá(ão) se referir a 
serviços prestados, no âmbito de sua atividade econômica principal e/ou secundária, 
especificada no contrato social, devidamente registrado na junta comercial competente, bem 
como no cadastro de Pessoas Jurídicas da Receita Federal do Brasil – RFB. 

39. As licitantes deverão disponibilizar, quando solicitadas, todas as informações 
necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados de capacidade técnica apresentados, 
por meio de cópia do instrumento que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante 
e local em que foram prestados os serviços, dentre outros documentos. 

40. Somente serão aceitos atestados de capacidade técnica expedidos após a conclusão 
do respectivo contrato ou decorrido no mínimo um ano do início de sua execução, exceto se 
houver sido firmado para ser executado em prazo inferior. 
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41. O Pregoeiro poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de 
certidões, para verificar as condições de habilitação das licitantes. 

42. Os documentos que não estejam contemplados no Sicaf deverão ser remetidos em 
conjunto com a proposta de preços indicada na Condição 26, em arquivo único, por meio da 
opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet, no mesmo prazo estipulado na mencionada 
condição. 

42.1. Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema 
Comprasnet poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a 
qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro. 

42.1.1. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão 
ser encaminhados ao Serviço de Pregão e Cotação Eletrônica do 
Tribunal de Contas da União, situado no Setor de Administração 
Federal Sul – SAFS, Quadra 04, Lote 1, Anexo I, sala 103, CEP 70042- 
900, Brasília-DF. 

42.2. Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em 
nome da licitante, com indicação do número de inscrição no CNPJ. 

42.3. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues 
acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor 
juramentado, e também devidamente consularizados ou registrados no 
cartório de títulos e documentos. 

42.4. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, 
também deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados 
em cartório de títulos e documentos. 

42.5. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade 
fiscal deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria 
natureza, são emitidos somente em nome da matriz. 

42.6. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo 
alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização 
da documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito e a 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa. 

42.6.1. O prazo para regularização fiscal será contado a partir da divulgação 
do resultado da fase de habilitação. 

42.6.2. A prorrogação do prazo previsto poderá ser concedida, a critério da 
administração pública, quando requerida pela licitante, mediante 
apresentação de justificativa. 

42.7. A não regularização da documentação, no prazo previsto na subcondição 
anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas neste Edital, e facultará ao Pregoeiro convocar as licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação. 

43. Se a proposta não for aceitável, ou se a licitante não atender às exigências de 
habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem 
de classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este Edital. 
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44. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a licitante será 
declarada vencedora. 

SEÇÃO XIV – DA AMOSTRA 
 

45. Não se exigirá apresentação de amostra do produto ofertado. 
 

SEÇÃO XV – DO RECURSO 
 

46. Declarada a vencedora, o Pregoeiro abrirá prazo de 30 (trinta) minutos, durante o 
qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, 
manifestar sua intenção de recurso. 

46.1. A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o Pregoeiro a adjudicar 
o objeto à licitante vencedora. 

46.2. O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, 
rejeitando-a, em campo próprio do sistema. 

46.3. A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões 
do recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias, ficando as 
demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões, também 
via sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da 
recorrente. 

47. Para efeito do disposto no § 5º do artigo 109 da Lei nº 8.666/1993, fica a vista dos 
autos do TC 003.735/2017-6 franqueada aos interessados. 

48. As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serão 
apreciados pela autoridade competente. 

49. O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

 
SEÇÃO XVI – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 
50. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso, 
hipótese em que a adjudicação caberá à autoridade competente para homologação. 

51. A homologação deste Pregão compete ao Secretário-Geral de Administração do 
Tribunal de Contas da União. 

52. O objeto deste Pregão será adjudicado às vencedoras dos respectivos itens. 
 

SEÇÃO XVII – DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 
 

53. Depois de homologado o resultado deste Pregão, a licitante vencedora será 
convocada para assinatura do contrato, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de 
decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

53.1. Poderá ser acrescentada ao contrato a ser assinado qualquer vantagem 
apresentada pela licitante vencedora em sua proposta, desde que seja 
pertinente e compatível com os termos deste Edital. 
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54. O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual 
período, quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra 
motivo justificado e aceito pelo TCU. 

55. Por ocasião da assinatura do contrato, verificar-se-á por meio do Sicaf e de outros 
meios se a licitante vencedora mantém as condições de habilitação. 

56. Quando a licitante convocada não assinar o contrato no prazo e nas condições 
estabelecidos, poderá ser convocada outra licitante para assinar o contrato, após negociações e 
verificação da adequação da proposta e das condições de habilitação, obedecida a ordem de 
classificação. 

 
SEÇÃO XVIII – DAS SANÇÕES 

 
57. A licitante ficará impedida de licitar e contratar com a União e será descredenciada 
no Sicaf, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) do 
valor estimado para a contratação e demais cominações legais, nos seguintes casos: 

57.1. cometer fraude fiscal; 

57.2. apresentar documento falso; 

57.3. fizer declaração falsa; 

57.4. comportar-se de modo inidôneo; 

57.5. não assinar o contrato no prazo estabelecido; 

57.6. deixar de entregar a documentação exigida no certame; 

57.7. não mantiver a proposta. 

58. Para os fins da subcondição 57.4, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos 
arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93. 

 
SEÇÃO XIX – DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 
59. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer 
pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão mediante petição a 
ser enviada exclusivamente para o endereço eletrônico cpl@tcu.gov.br, até as 19 horas, no 
horário oficial de Brasília-DF. 

60. O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidirá sobre a impugnação 
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

61. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização 
do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 
propostas. 

62. Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro até 3 (três) dias 
úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente para o endereço 
eletrônico cpl@tcu.gov.br. 
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63. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas 
no sistema eletrônico para os interessados. 

 
SEÇÃO XX – DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
64. Ao Secretário-Geral de Administração do Tribunal de Contas da União compete 
anular este Pregão por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, e revogar o 
certame por considerá-lo inoportuno ou inconveniente diante de fato superveniente, mediante 
ato escrito e fundamentado. 

64.1. A anulação do Pregão induz à do contrato. 

64.2. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do 
procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser 
ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato. 

65. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, 
promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a 
inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para 
fins de classificação e habilitação. 

66. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros 
ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, 
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 
validade e eficácia para fins de classificação e habilitação. 

66.1. Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na 
proposta, eles serão considerados como aceitos para efeito de julgamento 
deste Pregão. 

67. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação 
disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 
2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o 
envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel. 

68. Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei nº 11.488, de 
15 de junho de 2007, todas as disposições relativas às microempresas e empresas de pequeno 
porte. 

69. Em caso de divergência entre normas infralegais e as contidas neste Edital, 
prevalecerão as últimas. 

70. Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por 
conveniência do TCU, sem prejuízo do disposto no art. 4, inciso V, da Lei nº 10.520/2002. 

 
SEÇÃO XXI – DOS ANEXOS 

 
71. São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos: 

71.1. Anexo I - Termo de Referência; 

71.2. Anexo II – Especificações Técnicas; 

Edital TCU (0920692)         SEI 0006004-90.2016.6.02.8000 / pg. 229



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – TCU 
Secretaria de Licitações, Contratos e Patrimônio – Selip 
Diretoria de Licitações – Dilic 

15 

 

 

71.3. Anexo III – Do Orçamento; 

71.4. Anexo IV – Modelo de Proposta de Preços; 

71.5. Anexo V - Minuta do Contrato; 

71.6. Anexo VI – Modelo de Carta de Fiança Bancária para Garantia de Execução 
Contratual. 

 
SEÇÃO XXII – DO FORO 

 
72. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser 
dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Federal, no Foro da 
cidade de Brasília/DF, Seção Judiciária do Distrito Federal, com exclusão de qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, inciso I, alínea “d” da 
Constituição Federal. 

Brasília, 15 de fevereiro de 2018 
 
 

RENATO TEIXEIRA LEITE DE LA ROCQUE 

Pregoeiro 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

A – OBJETO 

Contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de equipamentos de inspeção 
por raios x (scanners), pórticos detectores de metais e detectores de metais portáteis, incluindo 
instalação, testes, documentação técnica, treinamento, assistência técnica e manutenção 
preventiva e corretiva durante o período de garantia, para o controle dos acessos às 
dependências do Tribunal de Contas da União, em Brasília, conforme especificações constantes 
do Anexo II. 

Para os Itens 1 e 2, equipamentos usados de propriedade do Tribunal de Contas da 
União serão dados como parte do pagamento dos equipamentos novos. 

 
 

B – DEMANDA E VALOR ESTIMADO DO CONTRATO 
 

Item Descrição Quantidade 
 

1 
 

Scanner Raios x - 5030 
 

5 

 
2 

 
Detector de Metal - Pórtico 

 
5 

 
3 

 
Detector de Metal - Portátil 

 
5 

 
1. VALOR ESTIMADO DO CONTRATO COM O DESCONTO DO VALOR DOS EQUIPAMENTOS USADOS: 

 

Item Descrição do Item Quantidade Valor Total (R$) 

1 Scanner Raios x - 5030 5 408.357,72 
2 Detector de Metal - Pórtico 5 57.862,63 
3 Detector de Metal - Portátil 5 970,96 

Valor total estimado  467.191,31 
 

ESTIMATIVA TOTAL: 

Valor Total Estimado: Valor Total Estimado: R$ 467.191,31 (quatrocentos e sessenta e sete mil, 
cento e noventa e um reais e trinta e um centavos). 

EMPREITADA: ☒Preço Global ☐ Preço Unitário 
ADJUDICAÇÃO DO OBJETO: ☐ Global ☒Por item 
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C – PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: 

O prazo total de entrega dos equipamentos é de no máximo 120 (cento e vinte) dias 
corridos, contados a partir da assinatura do contrato, incluídos nesse prazo instalação, testes e 
treinamento. 

A entrega dos equipamentos será efetuada no Tribunal de Contas da União em 
Brasília/DF, no seguinte endereço: Setor de Administração Federal Sul – SAFS, Quadra 4, Lote 1, 
CEP: 70042-900. 

A instalação dos equipamentos deverá ocorrer no prazo máximo de 5 (cinco) dias 
úteis, contados a partir da data de entrega. 

O dia e o horário para entrega e instalação dos equipamentos deverão ser agendados 
previamente com o Serviço de Segurança pelo telefone (61) 3316-7186. 

 
 

D – VIGÊNCIA E EXECUÇÃO 

Para a entrega, instalação, testes e treinamento, o prazo de vigência será de 120 
(cento e vinte) dias, contado a partir da assinatura do contrato. 

Para assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva durante o período de 
garantia, o prazo de vigência e execução será de 36 (trinta e seis) meses, contado a partir do 
aceite definitivo. 

 
 

E – GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO PARA O ITEM 1 

A contratada deverá apresentar à Administração da contratante, no prazo máximo 
de 10 (dez) dias úteis, contado da data de entrega do protocolo da via assinada do contrato, 
comprovante de prestação de garantia de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato. 

 
 

F – UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROJETO 

Diretoria de Centralização e Padronização de Contratações – Dipac. 
 
 

G – UNIDADE RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO 

Serviço de Segurança – Segur. 
 
 

H – UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO 

Serviço de Pagamento de Fornecedores - SPF. 
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DISPOSIÇÕES GERAIS 

ANEXO II 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

1. Os significados dos termos utilizados na presente especificação são os seguintes: 

a) CONTRATANTE: União, por intermédio do Tribunal de Contas da União - TCU; 

b) CONTRATADA: Licitante vencedora do certame licitatório, a quem será adjudicado 
o objeto desta licitação, após a assinatura do contrato; 

c) FISCALIZAÇÃO: Servidor(es) designado(s) formalmente para representar a 
CONTRATANTE, responsável(eis) pela fiscalização dos serviços. 

 
CONDIÇÕES 

 
2. PREPOSTO 

2.1. A CONTRATADA deverá indicar, mediante declaração, um preposto, aceito pela 
fiscalização, durante o período de vigência do contrato, para representá-la administrativamente, 
sempre que for necessário. Na declaração deverá constar o nome completo, número do CPF e 
do documento de identidade, além dos dados relacionados à sua qualificação profissional. 

2.2. O preposto deverá se apresentar à respectiva unidade fiscalizadora em até 5 (cinco) 
dias úteis após a assinatura do contrato, para firmar, juntamente com os servidores designados 
para esse fim, o Termo de Abertura do Livro de Ocorrências, destinado ao assentamento das 
principais ocorrências durante a execução do contrato, bem como para tratar dos demais 
assuntos pertinentes à execução do contrato relativos à sua competência. 

2.3. O preposto deverá estar apto a esclarecer as questões relacionadas às faturas dos 
serviços prestados. 

2.4. A empresa orientará o seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações 
da Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e 
Medicina do Trabalho. 

 
3. DEMANDA, LOCAIS DE INSTALAÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DA AQUISIÇÃO 

3.1. Os equipamentos de inspeção serão entregues nas dependências do Tribunal de 
Contas da União, em Brasília, num total de 5 (cinco) equipamentos, e serão instalados nos locais 
indicados pela FISCALIZAÇÃO. 

3.2. Os equipamentos deverão ser entregues completos, instalados e prontos para 
operação imediata ao fim do prazo do item 3 da Cláusula Quarta da Minuta do Contrato. 

3.3. A CONTRATANTE disponibilizará os pontos de energia elétrica necessários para 
alimentação dos equipamentos. 

3.4. A CONTRATADA deverá prever em seu orçamento todas as despesas diretas e 
indiretas que incidirem sobre os serviços, as quais deverão estar incluídas no valor final de sua 
proposta. 
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3.5. Os equipamentos deverão ser novos, sem uso. Não serão aceitas propostas relativas 
a equipamentos que não sejam de linha de produção ativa, bem como protótipos, equipamentos 
reformados ou equipamentos usados. A comprovação desta exigência será realizada por 
declaração emitida pela licitante e exigida no momento da aceitação da proposta. 

3.6. Os equipamentos deverão ser capazes de detectar objetos metálicos, com 
consistência e confiabilidade 

 
4. RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS USADOS DE PROPRIEDADE DO TRIBUNAL DE 
CONTAS DA UNIÃO – ITENS 1 E 2 

4.1. Os itens listados abaixo são os equipamentos usados de propriedade do Tribunal de 
Contas da União, os quais serão dados como parte do pagamento dos equipamentos novos, para 
os itens 1 e 2. 

4.2. Os valores propostos para os equipamentos usados serão abatidos dos preços dos 
equipamentos novos, e deverão ser iguais ou superiores aos indicados na coluna “valor mínimo 
para o bem”, na tabela abaixo. 

4.2.1. Os itens listados fizeram parte de um dos lotes integrantes do Leilão 2/2015. 

4.2.2. Os preços unitários foram atribuídos através de percentuais do valor total do bem no 
referido leilão, atribuídos a cada equipamento pela Diretoria de Material e Patrimônio do 
Tribunal de Contas da União. 

 

 
ITEM 1 - EQUIPAMENTOS DE INSPEÇÃO POR RAIOS X (SCANNERS) 

Número 
do    

patrimônio 

 
Descrição Valor mínimo 

para o item 

24.913 Scanner Raios X, marca Helmann, modelo 5030S 1.771,24 
24.914 Scanner Raios X, marca Helmann, modelo 5030S 1.771,24 
24.915 Scanner Raios X, marca Helmann, modelo HI-SCAN 6040 A/S VGA 2.797,93 
50.942 Scanner Raios X, marca Helmann, modelo Hiscan 6040I 5.137,76 
50.943 Scanner Raios X, marca Helmann, modelo Hiscan 6040I 5.137,76 
50.944 Scanner Raios X, marca Helmann, modelo Hiscan 6040I 5.137,76 
50.945 Scanner Raios X, marca Helmann, modelo Hiscan 6040I 5.137,76 

VALOR TOTAL DE ABATIMENTO (R$) 26.891,45 
 
 

 ITEM 2 - PÓRTICOS DETECTORES DE METAIS  

Número 
do    

patrimônio 

 
Descrição Valor mínimo 

para o item 

24.916 Pórtico detector de metais, marca Helmann, modelo 02/PN8 HIPE 586,28 
24.917 Pórtico detector de metais, marca Helmann, modelo 02/PN8 HIPE 587,14 
50.946 Pórtico detector de metais, marca MPCI, modelo CMD-MP 200,92 
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50.947 Pórtico detector de metais, marca MPCI, modelo CMD-MP 200,92 
50.948 Pórtico detector de metais, marca MPCI, modelo CMD-MP 200,92 
50.949 Pórtico detector de metais, marca MPCI, modelo CMD-MP 200,92 

VALOR TOTAL DE ABATIMENTO (R$) 1.977,10 

 
4.3. O valor total dos equipamentos usados corresponderá ao abatimento a ser concedido 
no valor total dos equipamentos novos do item respectivo. 

4.4. O valor mínimo do abatimento será de: 

4.4.1. Item 1: Scanners raios x: R$ 26.891,45 (vinte e seis mil, oitocentos e noventa e um 
reais e quarenta e cinco centavos); 

4.4.2. Item 2: Pórticos detectores de metal: R$ 1.977,10 (mil novecentos e setenta e sete 
reais e dez centavos). 

4.5. A entrega dos equipamentos usados de propriedade do TCU deverá ser realizada no 
mesmo ato do recebimento dos equipamentos novos. 

 

5. ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS DE INSPEÇÃO POR RAIOS X (ITEM 1) 

5.1. Especificações Gerais: cada equipamento, novo e sem uso, entregue ao TCU deverá 
possuir: 

5.1.1. Estrutura robusta e resistente a impactos mecânicos como colisão, choque e pressões 
provocados pelo fluxo normal de bagagens. 

5.1.2. Chapas metálicas revestidas de materiais sintéticos ou similares, de forma que não 
requeiram qualquer tipo de manutenção para eliminar corrosões ou repinturas ao longo da vida 
útil. 

5.1.3. Dispositivo ajustável para apoio no piso, imune a corrosão, assim como rodízios e 
freios de acionamento rápido afixados na parte inferior para que seja possível deslocá-lo ou detê- 
lo com facilidade. 

5.1.4. Altura de túnel: de 310 mm a 340 mm, admitida variação de 10% para mais ou para 
menos. 

5.1.5. Largura de túnel: de 500 mm a 540 mm, admitida variação de 10% para mais ou para 
menos. 

5.1.6. Sistema de segurança tipo push-button para desligamento do equipamento em caso 
de emergência nos seguintes locais: entrada e saída do túnel e teclado. 

5.1.7. Sistema de segurança com chaves de intertravamento de portas e tampas, para 
desligamento automático da fonte geradora de raios x, em caso de acesso às partes internas. 

5.1.8. Esteira transportadora de bagagem cuja velocidade deverá estar entre 0,20 e 0,30 
m/s, nos dois sentidos, com capacidade de suportar no mínimo 60 kg de peso distribuídos. 

5.1.9. Cortinas de material flexível na entrada e na saída do túnel capazes de bloquear raios 
x, e que não interfiram na produção de imagens. 

5.1.10. Proteção metálica de aço inoxidável na entrada e na saída do túnel de inspeção. 
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5.2. Especificações Funcionais: cada equipamento entregue ao TCU deverá possuir: 

5.2.1. Tensão de alimentação de 110 Vac ou 220 Vac, aterrada e com frequência de 60 Hz ± 
3 Hz. 

5.2.2. Estabilizador eletrônico de tensão e proteção contra surtos de tensão na linha e 
sobrecarga. 

5.2.3. Vazão de radiação permitida: 1microSv/h a uma distância de 0,1 m de qualquer 
superfície acessível do equipamento, conforme regulamentações estabelecidas pela norma 
CNEN, NN 3.01 e Posição Regulatória 3.01/001. 

5.2.4. Plataforma computadorizada e microprocessada capaz de combinar todas as funções 
de processamento de imagem e demais requisitos pertinentes ao alto desempenho do 
funcionamento do sistema. 

5.2.5. Sistema para monitorar continuamente a sua operação de forma que, ocorrendo 
defeito ou falha, seja identificada a possível causa por meio de códigos específicos, no painel de 
alarme, para as principais falhas. 

5.2.6. Imagens e/ou vídeos em formato JPEG/MPEG ou outro formato que permita alta 
resolução e alta compressão, facilmente visualizáveis em programas comuns do Windows. Caso 
utilize formato de imagem/vídeo que não atenda a estas características, a CONTRATADA deve 
fornecer o programa necessário e respectivas licenças. 

5.2.7. Sistema que permita a visualização das principais funções por meio de 
microcomputador ligado em rede. 

5.2.8. Um monitor digital SVGA de vídeo colorido, com tela plana LCD ou LED de, no mínimo, 
17 polegadas, resolução mínima de 1024 x 768 pixels, 60 Hz, não entrelaçado. Nesta resolução, 
teste com o objeto na largura da esteira transportadora deverá resultar numa imagem que ocupe 
acima de 50% da altura da tela do monitor e que mostre todos os pontos da carga inspecionada. 

5.2.9. Sistema automático de detecção, em tempo real e programável por meio do sistema 
operacional, para auxílio ao operador, marcando o objeto suspeito na imagem inspecionada, 
especialmente quando forem detectadas armas de fogo, armas brancas e substâncias orgânicas 
com características de explosivos, narcóticas e inorgânicas de alta densidade. 

5.2.10. Sistema próprio de identificação de materiais orgânicos, inorgânicos e misturados, 
com cores diferenciadas. 

5.2.11. Sistema de inserção de imagem de falsas ameaças, com um mínimo de 200 (duzentas) 
imagens armazenadas, para supervisão e controle da qualidade dos operadores. Estas imagens 
devem estar em consonância com a legislação brasileira pertinente a objetos de interferência 
ilícita. 

5.2.12. Sistema capaz de apresentar imagem com resolução nítida ao detectar um fio de 
cobre filiforme, com diâmetro igual a 0,254 mm ou 30 AWG. Esta condição será avaliada por meio 
do dispositivo de teste padrão ("teste 1"), conforme norma ASTM F792-08. 

5.2.13. Imagem em preto e branco com diferenciação de material por tonalidade de cinza, 
gama variável, material orgânico, material inorgânico e vídeo reverso, permitindo os mais altos 
detalhes de resolução para todos os materiais e densidades, devendo estar disponível sem a 
necessidade de pré-ajustes no painel de controle do operador. 
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5.2.14. Sistema que permita "zoom" mínimo de 16 (dezesseis) vezes. 

5.2.15. Função de revisão direta pelo operador, no mínimo, das 02 (duas) últimas imagens 
inspecionadas. 

5.2.16. Sensor de presença nas extremidades do túnel, de maneira que acione os raios x 
apenas quando detectada a presença de um ou mais volumes na esteira. 

5.2.17. Sistema capaz de deslocar a imagem no monitor para que ela acompanhe o sentido 
do movimento da esteira. 

5.2.18. Função específica que facilita a identificação de objetos obscurecidos por materiais 
de alta absorção e para materiais de baixa absorção. 

5.2.19. Função para discriminar materiais orgânicos e inorgânicos separadamente, ou seja, 
quando selecionada uma função a outra é suprimida. 

5.2.20. Meios de gravação das imagens em dispositivo padrão USB e/ou memória tipo SD. 

5.2.21. Sistema de gravação automática de imagens com capacidade para, no mínimo, 
10.000 (dez mil) imagens com inserção dos dados de data, hora e usuário da inspeção. 

5.3. Especificações Operacionais: cada equipamento entregue ao TCU deverá possuir: 

5.3.1. Capacidade de operar com variações de temperatura ambiente entre 0º e +40ºC e 
umidade relativa de até 90%, não condensada. 

5.3.2. Acionamento da esteira independentemente da emissão dos raios x. 

5.3.3. Não afetar materiais inspecionados sensíveis como filmes fotográficos de até 1600 
ASA (ISO 1600/33DIN); fitas, discos ou tarjas magnéticas; nem qualquer equipamento eletrônico. 

5.3.4. Não afetar medicamentos e alimentos. 

5.3.5. Parâmetros programados pelo usuário, como ajustes de data e hora, e modificação 
de direção da imagem na tela (scroll). 

5.3.6. Sistema de acionamento automático para ativar e desativar a esteira transportadora 
com simples toque na tecla, assim como possibilidade para ajuste de acionamento manual. 

5.3.7. Função de análise dos elementos sensores, com e sem incidência de raios x, através 
de gráficos. 

5.3.8. Acionamento das funções do equipamento por meio de teclado de comandos do 
operador de alta resistência, para uso contínuo, que deverá possuir botão tipo push-button na 
cor vermelha para desligamento do equipamento, em caso de emergência. 

5.3.9. Funções instrumentais normais da tela de trabalho disponíveis diretamente no 
idioma português do Brasil. 

5.3.10. Linguagem dos menus de configuração e operação no idioma português do Brasil. 

5.3.11. Sistema de controle de acesso para usuários, em níveis distintos para operadores, 
supervisores e mantenedores com as respectivas senhas de acesso. Deve ser disponibilizado para 
o TCU o acesso a todos os menus de controle, configuração e manutenção do equipamento. 

5.3.12. Senha de manutenção para permitir o acesso às configurações do equipamento; 
calibrações;   verificação de níveis de funcionamento;   acesso   aos procedimentos de 
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autodiagnóstico de todos os circuitos do equipamento; acesso a parâmetros de funcionamento; 
inclusão e exclusão de outros usuários; entre outros. 

5.3.13. Sinalização luminosa de segurança, na cor vermelha, visível na entrada e na saída do 
túnel, para indicação de emissão de raios x. 

5.3.14. Indicador para monitoração do gerador de raios x, que possibilite a visualização dos 
parâmetros de tensão (KV) e corrente (mA). 

5.3.15. Operar sem interferir em aparelhos ou equipamentos elétrico-eletrônicos, a uma 
distância mínima de 10 (dez) centímetros de qualquer superfície, nem sofrer interferência de 
qualquer natureza de equipamentos tais como: transceptores de rádio, celulares, antenas, 
objetos metálicos em movimento e nenhum outro tipo de fontes externas de radiofrequência ou 
estruturas metálicas situadas no local da instalação ou nas proximidades. 

5.4. Acessórios Integrantes: cada equipamento entregue ao TCU deverá possuir: 

5.4.1. Fonte de alimentação externa ininterrupta de energia elétrica, por equipamento, 
adequada à demanda de potência exigida para o equipamento de raios x, com as seguintes 
características: 

a) Compatível com a alimentação elétrica exigida; 

b) Tensão de saída senoidal pura; 

c) Autonomia de 10 (dez) minutos com operação plena do equipamento, incluindo a 
esteira de transporte; 

d) Sinais de alerta diferenciados para modo bateria e iminência de desligamento. 

5.4.2. Possuir 2 (duas) extensões de esteira, tipo mesa de roletes, para cada equipamento, 
com as seguintes características: 

a) Estruturas independentes construídas com material inoxidável ou pinturas 
eletrostáticas, não fixadas no equipamento de inspeção, compatíveis com a 
capacidade de peso especificada para o equipamento de raios x; 

b) Roletes instalados em toda a sua extensão, construídos com material revestido de 
aço carbono galvanizado, alumínio ou PVC; 

c) O primeiro rolete, do lado localizado próximo à esteira, apenas encaixado, como 
medida de segurança; 

d) Proteções laterais para evitar que as bagagens caiam da esteira; 

e) Batente no final da esteira de saída. 

5.4.3. Console, por equipamento, para abrigar o monitor de vídeo e o teclado de comandos 
do operador, de maneira a formar um conjunto ergonômico que atenda aos requisitos de 
segurança e saúde no trabalho; 

5.4.4. Dispositivo de calibração por equipamento, se aplicável, conforme recomendações 
do fabricante. 

5.4.5. Base elevatória de pelo menos 600 mm. 
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6. ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS PÓRTICO DETECTOR DE METAIS (ITEM 2) 

6.1. Especificações Gerais: cada equipamento entregue ao TCU deverá possuir: 

6.1.1. Estrutura robusta e resistente a impactos mecânicos como colisão, choque e pressões 
provocadas pelo tráfego de pessoas, e possuir dispositivo para fixação no piso imune à 
penetração de água. 

6.1.2. Painéis laváveis e indeformáveis dotados de bordas a prova de impactos 
proporcionando uma eficiente proteção mecânica e de umidade. 

6.1.3. Revestimento de materiais sintéticos de forma que, sujeitos a condições ambientais 
normais, não requeiram qualquer tipo de manutenção para eliminar corrosões ou repinturas, e 
evitem a deterioração da superfície ao longo da vida útil. 

6.1.4. Peças sem cantos ou pontas angulosas, pontiagudas ou afiadas, que possam causar 
danos em pessoas ou roupas. 

6.1.5. Todos os componentes do equipamento padronizados e intercambiáveis. 

6.1.6. Altura interna: de 2,00 m a 2,20 m. 

6.1.7. Largura interna entre os painéis: de 0,60 m a 0,85 m. 

6.1.8. Profundidade: de 0,50 m a 0,70 m. 

6.1.9. Não ter qualquer rampa de passagem para pessoas através do portal, ou estrutura 
similar com essa finalidade. 

6.2. Especificações Funcionais: cada equipamento entregue ao TCU deverá possuir: 

6.2.1. Ajuste automático para variações de tensão de 100 a 240 Vac e 60 Hz, na linha de 
entrada, sem qualquer intervenção do operador e sem causar degradação no desempenho do 
detector, podendo ser aceito sistema manual de seleção de tensão 127/220 Vac 60 Hz, desde 
que o acesso seja exclusivo para profissionais de manutenção. 

6.2.2. Proteção contra surtos de tensão na linha de alimentação. 

6.2.3. Sistema UPS com autonomia mínima de 10 (dez) minutos. 

6.2.4. Dispositivo liga e desliga e com fusível de proteção. 

6.2.5. Display de LCD (Display de Cristal Líquido) vertical de zonas de detecção ou coluna de 
“leds”, disposto na coluna, para indicar o local do(s) objeto(s) metálico(s) detectado(s), 
conduzido(s) através do portal, iluminando simultaneamente as zonas que detectaram esses 
objetos. 

6.2.6. Indicador de quantidade de massa metálica de objetos. 

6.2.7. Unidade de controle com LCD, provido de caracteres alfanuméricos, para atender às 
necessidades de operação, manutenção e demais ajustes de programa. 

6.2.8. Funções de ajuste e de funcionamento controladas por microprocessadores. 

6.2.9. Sistema de autodiagnose para monitorar continuamente a sua operação de forma 
que, ocorrendo defeito ou falha, seja identificada a possível causa por meio de código específico 
no painel de alarme. 
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6.2.10. Quando configurado na sensibilidade desejada, independentemente do nível, não 
altere o ajuste programado ou necessite de recalibração. Essa situação deve ser obedecida 
mesmo que o equipamento sofra interferência proveniente de uma fonte externa transitando na 
proximidade do pórtico, que dispare seu alarme (cadeiras de rodas, carrinhos de limpeza, etc). 

6.2.11. Multizonas detectoras, constituídas por, no mínimo, 8 (oito) zonas de detecção 
independentes, distribuídas verticalmente, de modo a assegurar que os objetos sejam 
detectados separadamente pelas respectivas zonas. 

6.2.12. Capacidade de detecção consistente e uniforme em toda a área interna (vão livre) do 
pórtico, proporcionando a cobertura completa de inspeção do extremo superior ao extremo 
inferior da pessoa inspecionada, independentemente da posição ou orientação do objeto 
transitando por ele. 

6.2.13. Pelo menos 6 (seis) programas de detecção, pré-selecionados, para diferentes tipos 
e tamanhos de objetos metálicos em função da aplicação. 

6.2.14. Proteção contra alarme falso, ou seja, quando configurado no nível de sensibilidade 
desejado, o pórtico não deverá gerar alarme falso por interferência de corpo humano 
(condutividade elétrica) ou pela passagem de pessoa totalmente livre de objetos metálicos. 

6.2.15. Capacidade de detecção de alta sensibilidade de objetos metálicos ferrosos e não 
ferrosos, inclusive de pequenas dimensões, como lâminas metálicas diversas, projéteis de arma 
de fogo, entre outros, de forma consistente e uniforme em toda a sua área interna. 

6.2.16. Estabilidade da capacidade de detecção, ou seja, não deve mudar com o tempo e, 
tampouco, necessitar de recalibração do equipamento. 

6.2.17. Capacidade para detecção de objeto a uma velocidade variando de 0,15 a 2,5 m/s. 

6.3. Especificações Operacionais: cada equipamento entregue ao TCU deverá possuir: 

6.3.1. Capacidade de operar com variações de temperatura ambiente entre –10º e +50ºC e 
umidade relativa entre 0 e 95%, não condensada. 

6.3.2. Condições de inspecionar, pelo menos, 30 (trinta) pessoas por minuto. 

6.3.3. Sistemas de apoio vital (portadores de marca-passo, implante coclear, etc.). Para 
atender a estas exigências, a CONTRATADA deverá apresentar documento do fabricante em 
papel timbrado atestando a conformidade do equipamento. 

6.3.4. Contador de passantes e detecções. 

6.3.5. Controle remoto, com capacidade para: 

a) Acessar todos os ajustes; 

b) Operar um ou vários pórticos com a mesma senha ou senhas diferentes; 

c) Possuir dois níveis de senha programáveis, um para permitir que somente pessoas 
autorizadas acessem todos os ajustes e parâmetros e outro para permitir que 
operadores autorizados visualizem os ajustes programados e as informações 
estatísticas. 
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6.3.6. Capacidade de operar sem interferir em aparelhos ou equipamentos elétrico- 
eletrônicos, nem sofrer interferência de qualquer natureza de equipamentos ou estruturas 
metálicas situadas nas proximidades. 

6.3.7. Capacidade de operar próximo a um equipamento de raios x sem apresentar 
mudanças na homogeneidade de detecção ou falsos alarmes causados por interferências 
eletromagnéticas. 

6.3.8. Proteção contra ruídos e interferências de origem eletromagnética (rádio VHF, UHF, 
telefone sem fio, telefone celular, etc.), principalmente de fontes externas de radiofrequência ou 
estrutura metálica do local de instalação, não devendo, portanto, disparar o alarme do pórtico. 

6.3.9. Indicador sonoro, com alarme de alta intensidade com volume ajustável e tom 
programável. 

6.3.10. Alarme visual indicador de anormalidade na cor vermelha e indicador de “pronto para 
operar” na cor verde. 

6.4. Acessórios Integrantes: cada equipamento entregue ao TCU deverá possuir: 

6.4.1. Dois conjuntos completos de placas e/ou módulos eletrônicos idênticos aos que 
acompanham o equipamento, a título de utilização como peças sobressalentes. 

6.4.2. Um conjunto de dispositivo de testes padrão NIJ-STD-0601-02 
 

7. ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS DETECTOR DE METAIS PORTÁTIL (ITEM 3) 

7.1. Especificações Gerais: cada equipamento entregue ao TCU deverá possuir: 

7.1.1. Todos os componentes padronizados e intercambiáveis. 

7.1.2. Estrutura suficientemente robusta e resistente a impactos mecânicos e pressões 
provocadas pelo uso normal a que se destina. 

7.1.3. Material não metálico resistente às condições ambientais normais não requerendo 
qualquer tipo de manutenção para eliminar corrosões, ou repinturas, e evitem a deterioração da 
superfície ao longo da vida útil. 

7.1.4. Não sofrer interferência magnética que altere seu funcionamento de detecção por 
outros equipamentos emissores de radiofrequência próximos. 

7.1.5. Capacidade de detectar metais magnéticos e não magnéticos, ferrosos e não 
ferrosos. 

7.1.6. Dispositivo de ajuste de sensibilidade. 

7.1.7. Indicador visual de detector ligado. 

7.1.8. Indicador visual de bateria com carga baixa. 

7.1.9. Indicador visual e sonoro de detecção. 

7.1.10. Ativação de detecção silenciosa com indicação de detecção visual e por vibração. 

7.1.11. Não sofrer interferência de objetos metálicos próximos. 

7.1.12. Não causar interferência em aparelhos tais como marca-passo e implante coclear. 

7.1.13. Deverá permitir a conexão com rede de alimentação elétrica 110 Vac/220 Vac. 
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7.1.14. Possuir dimensões reduzidas. 

7.1.15. Possuir massa, com bateria, inferior ou igual a 500 g (quinhentos gramas). 

a) Possuir indicação visual de bateria descarregada, em carga e com carga completa; 

b) Possuir design que impeça o contato com alimentação da rede elétrica. Seus 
contatos não deverão causar choque elétrico, mesmo quando o carregador estiver 
ligado, conectado à rede de alimentação elétrica. 

7.2. Acessórios Integrantes: cada equipamento entregue ao TCU deverá possuir: 

7.2.1. Carregador de baterias, com as seguintes características: 

a) Confeccionada em material similar ao detector de metais manual; 

b) Totalmente compatível com a bateria fornecida, sem necessidade de adaptações; 

c) Possuir plugue de alimentação compatível com o padrão NBR 14136 ou ser 
fornecido com o adaptador compatível com este padrão; 

d) Permitir a conexão com o detector de metais manual; 

7.2.2. Coldre, com as seguintes características: 

a) Plenamente compatível com o detector de metais manual fornecido; 

b) Permitir instalação em cinto na altura da cintura, não apresentar dificuldade em 
remover o detector de metais manual na ocasião de sua utilização e não inibir os 
movimentos do usuário do detector; 

c) Confeccionado em material resistente; 

d) Possuir resistência à água; 

e) Possuir resistência mecânica que permita a remoção e a recolocação do detector 
sem romper o encaixe no cinto. 

7.2.3. Bateria reserva, que deverá possuir as mesmas características da bateria fornecida 
com o equipamento. 

7.2.4. Maleta de transporte, com as seguintes características: 

a) Confeccionada em material resistente e proporcionar proteção de queda ao 
detector e seus acessórios; 

b) Possuir sistema de travas que assegure que a maleta seja adequadamente 
fechada; 

c) Possuir dimensões reduzidas para facilitar o acondicionamento. 
 

8. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 

8.1. Toda documentação deve estar em português do Brasil. 

8.2. A documentação técnica deve ser composta de diagramas de instalação e manuais 
para a operação e manutenção dos equipamentos a serem fornecidos. 

8.3. O Manual de Operação deverá conter as instruções necessárias para o perfeito 
desempenho e máximo aproveitamento do sistema, apresentando, no mínimo: 
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a) Descrição funcional do sistema; 

b) Descrição detalhada dos procedimentos operacionais; 

c) Descrição dos procedimentos de segurança; 

d) Descrição das formas de visualização e sinalização operacionais; 

e) Descrição dos alarmes, controles, comandos e funções disponíveis. 

8.4. Deve ser fornecida mídia de instalação, com sistema operacional e softwares 
aplicativos, com as respectivas licenças de uso, bem como de todos os recursos e procedimentos 
para inicialização e configuração do equipamento, caso seja aplicável. 

8.5. Para o item 1, equipamento de inspeção por raios x, laudo técnico que comprove que 
o modelo do equipamento oferecido opera em conformidade com as normas sobre emissão de 
radiações, aprovadas pela Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) do Brasil em relação a 
riscos de radiação. 

8.6. O laudo deverá ser assinado por supervisor de proteção radiológica, devendo em seu 
detalhamento constar a identificação do tipo e modelo do equipamento a ser fornecido pela 
CONTRATADA, anexando certificado de qualificação do profissional, dentro do prazo de validade, 
emitido pela CNEN. 
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ANEXO III 

DO ORÇAMENTO 
 
 

1. Serão dados como parte de pagamento dos itens 1 e 2, respectivamente, 7 (sete) 
scanners de raios x e 6 (seis) pórticos detectores de metais, usados, de propriedade do Tribunal 
de Contas da União, conforme especificações constantes do Anexo II. 

2. A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor TOTAL 
ofertado para o item COM O DESCONTO DO VALOR DOS EQUIPAMENTOS USADOS, e já 
considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da 
execução do objeto. 

3. Posteriormente, na fase de Aceitabilidade da Proposta, por meio da opção “Enviar 
Anexo” no sistema Comprasnet, a licitante deverá enviar sua proposta cotando o preço unitário 
do equipamento novo, o preço unitário dos equipamentos usados de propriedade do Tribunal 
de Contas da União e o valor total da proposta, observando: 

4. O preço unitário dos equipamentos usados de propriedade do Tribunal de Contas da 
União deverá ser igual ou superior ao indicado no Anexo II – Especificações Técnicas; 

5. O preço total dos equipamentos usados corresponderá ao resultado do somatório 
dos preços unitários dos equipamentos usados a serem entregues pelo Tribunal de Contas da 
União como parte do pagamento, resultado também indicado no Anexo II – Especificações 
Técnicas; 

6. O preço total dos equipamentos novos corresponderá ao resultado da multiplicação 
do preço unitário do equipamento novo pela quantidade a ser fornecida; 

7. O valor total da proposta corresponderá à diferença entre o preço total dos novos 
equipamentos a serem fornecidos e o preço total dos equipamentos usados a serem entregues 
pelo Tribunal de Contas da União como parte do pagamento. 

8. Caso a proposta da LICITANTE apresente valores incompatíveis ao estabelecido neste 
Edital (valor inferior para os bens pertencentes ao Tribunal ou superior para os bens que serão 
adquiridos), o Pregoeiro fixará prazo para ajuste da proposta. 

9. O não atendimento à solicitação do Pregoeiro no prazo fixado, ou a recusa em fazê- 
lo, implica a desclassificação da proposta. 

10. O ajuste da proposta não poderá implicar aumento do seu valor global. 

11. Também será desclassificada a proposta que, após as diligências, não corrigir ou 
justificar eventuais falhas apontadas pelo Pregoeiro. 
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ORÇAMENTO DOS EQUIPAMENTOS NOVOS SEM CONSIDERAR OS USADOS 

Item Descrição do Item Quantidade Preço Unitário (R$) Preço Total Novos (R$) 

1 Scanner Raios x - 5030 5 87.049,83 435.249,17 

2 Detector de Metal - 
  Pórtico  5 11.967,95 59.839,73 

3 Detector de Metal - 
  Portátil  5 194,19 970,96 

Preço total estimado 
  

496.059,86 

 
 

ORÇAMENTO DOS EQUIPAMENTOS NOVOS COM O DESCONTO DO VALOR DOS USADOS 
  

Preço Total 
Novos (R$) 

Preço Total 
Usados (R$) 

Valor Total 
(R$) 

Quantidade Preço 
Unitário 

  Líquido  
Item Descrição dos Item  

1 Scanner Raios x - 
5030 435.249,17 26.891,45  

408.357,72 5 81.671,54 

2 Detector de Metal - 
Pórtico 59.839,73 1.977,10  

57.862,63 5 11.572,53 

3 Detector de Metal - 
Portátil 970,96 

 
970,96 5 194,19 

Valor final estimado (com desconto)  467.191,31   

Edital TCU (0920692)         SEI 0006004-90.2016.6.02.8000 / pg. 245



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – TCU 
Secretaria de Licitações, Contratos e Patrimônio – Selip 
Diretoria de Licitações – Dilic 

31 

 

 

ANEXO IV 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 
ORÇAMENTO DOS EQUIPAMENTOS NOVOS SEM CONSIDERAR OS USADOS 

Item Descrição do Item Quantidade Valor Unitário (R$) Preço Total 
Novos (R$) 

1 Scanner Raios x - 5030 5   

2 Detector de Metal - Pórtico 5   

3 Detector de Metal - Portátil 5   

Preço total estimado    

 
 
 

ORÇAMENTO DOS EQUIPAMENTOS NOVOS COM O DESCONTO DO VALOR DOS USADOS 
 

Item 
 

Descrição dos Item Preço Total 
Novos (R$) 

Preço Total Valor Total 
Usados (R$)  (R$) 

 
Quantidade Preço Unitário 

Líquido (R$) 

1 Scanner Raios x - 5030 5 

2 Detector de Metal - Pórtico 5 
3 Detector de Metal - Portátil 5 

 

 
 
 
 

OS ITENS LISTADOS ABAIXO SÃO OS EQUIPAMENTOS USADOS DE PROPRIEDADE DO 
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, OS QUAIS SERÃO DADOS COMO PARTE DO PAGAMENTO 

DOS EQUIPAMENTOS NOVOS, PARA OS ITENS 1 E 2. 
 

 
ITEM 1 - EQUIPAMENTOS DE INSPEÇÃO POR RAIOS X (SCANNERS) 

Número do 
patrimônio Descrição Valor para 

os equipamentos 

24.913 Scanner Raios X, marca Helmann, modelo 5030S  

24.914 Scanner Raios X, marca Helmann, modelo 5030S  

24.915 Scanner Raios X, marca Helmann, modelo HI-SCAN 6040 A/S VGA 

50.942 Scanner Raios X, marca Helmann, modelo Hiscan 6040I  

50.943 Scanner Raios X, marca Helmann, modelo Hiscan 6040I  

50.944 Scanner Raios X, marca Helmann, modelo Hiscan 6040I  

50.945 Scanner Raios X, marca Helmann, modelo Hiscan 6040I  

VALOR TOTAL DE ABATIMENTO (R$) 

Valor final estimado (com desconto) 
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ITEM 2 - PÓRTICOS DETECTORES DE METAIS 

Número do 
patrimônio Descrição Valor para 

os equipamentos 

24.916 Pórtico detector de metais, marca Helmann, modelo 02/PN8 HIPE 

24.917 Pórtico detector de metais, marca Helmann, modelo 02/PN8 HIPE 

50.946 Pórtico detector de metais, marca MPCI, modelo CMD-MP 

50.947 Pórtico detector de metais, marca MPCI, modelo CMD-MP 

50.948 Pórtico detector de metais, marca MPCI, modelo CMD-MP 
50.949 Pórtico detector de metais, marca MPCI, modelo CMD-MP 

VALOR TOTAL DE ABATIMENTO (R$) 

 
O valor total dos equipamentos usados corresponderá ao abatimento a ser concedido 

no valor total dos equipamentos novos do item respectivo. 

O valor total mínimo do abatimento será de: 

Item 1: Scanners raios x: R$ 26.891,45 (vinte e seis mil, oitocentos e noventa e 
um reais e quarenta e cinco centavos); 

Item 2: Pórticos detectores de metal: R$ 1.977,10 (mil novecentos e setenta e 
sete reais e dez centavos). 
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ANEXO V – MINUTA DO CONTRATO 
 

TERMO DE CONTRATO N.º /20  QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO TRIBUNAL 
DE CONTAS DA UNIÃO, E PARA O 
FORNECIMENTO DE [EQUIPAMENTOS DE INSPEÇÃO 
POR RAIOS X (SCANNERS) / PÓRTICOS DETECTORES DE 
METAIS / DETECTORES DE METAIS PORTÁTEIS], 
INCLUINDO INSTALAÇÃO, TESTES, DOCUMENTAÇÃO 
TÉCNICA, TREINAMENTO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DURANTE O 
PERÍODO DE GARANTIA, PARA O CONTROLE DOS 
ACESSOS ÀS DEPENDÊNCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS 
DA UNIÃO, EM BRASÍLIA. 

 
 
 

CONTRATANTE: A União, por intermédio do Tribunal de Contas da União[/se for o caso, indicar 
também o nome da Unidade Técnica], com sede no [inserir endereço completo], inscrito no CNPJ 
(MF) sob o n.º 00.414.607/ - , representado pelo seu[inserir função da autoridade  competente], 
Senhor(a) [inserir nome do titular ou substituto], de acordo com a [delegação/subdelegação] de 
competência contida no inciso do art. da Portaria da [Presidência ou Segedam] n.º 
 , de  . 

 
CONTRATADA:  ,  inscrito  no  CNPJ  (MF)  sob o n.º  , 
estabelecida [inserir endereço completo], representada pelo seu [inserir cargo], Senhor(a) 
[inserir nome completo], portador(a) da Cédula de Identidade n.º [inserir número e 
órgão expedidor/unidade da  federação] e  CPF (MF) n.º  , de acordo com a 
representação legal que lhe é outorgada por [procuração/contrato social/estatuto social]. 

 
As CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente contrato, instruído no 
TC n.º 003.735/2017-6 (Pregão Eletrônico 010/2018), mediante as cláusulas e condições que se 
seguem: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 
1. O presente contrato tem como objeto o fornecimento de [equipamentos de inspeção por raios 
x (scanners) / pórticos detectores de metais / detectores de metais portáteis], incluindo 
instalação, testes, documentação técnica, treinamento, assistência técnica e manutenção 
preventiva e corretiva durante o período de garantia, para o controle dos acessos às 
dependências do Tribunal de Contas da União, em Brasília, conforme especificações do Anexo II 
do Edital do Pregão Eletrônico nº 10/2018. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR 

 
1. O valor total deste contrato é de R$ ( ). 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA DESPESA E DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS 
 

1. A despesa orçamentária da execução deste contrato correrá à conta da Natureza da  Despesa 
 , da Atividade  , conforme Nota de Empenho n.º       , de 
/ / . 

 
CLÁUSULA QUARTA – DOS PRAZOS, DO LOCAL DE ENTREGA E DA INSTALAÇÃO DOS 
EQUIPAMENTOS 

 
1. O prazo total de entrega dos equipamentos é de no máximo 120 (cento e vinte) dias 
corridos, contados a partir da assinatura do contrato. Incluem-se nesse prazo não somente o 
tempo necessário para entrega, mas também para instalação, testes e treinamento para 
operação. 

2. A entrega dos equipamentos será efetuada no Tribunal de Contas da União em 
Brasília/DF, no seguinte endereço: Setor de Administração Federal Sul – SAFS, Quadra 4, Lote 1, 
CEP: 70042-900. 

3. A instalação dos equipamentos deverá ocorrer no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, 
contados a partir da data de entrega. 

4. O dia e o horário para entrega e instalação dos equipamentos deverão ser agendados 
previamente com o Serviço de Segurança pelo telefone (61) 3316-7186. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA 

 
1. O prazo de vigência deste contrato para a entrega, instalação, testes e treinamento será 
de 120 (cento e vinte) dias, contado da data da sua assinatura, excluído o dia do começo e 
incluído o do vencimento. 

2. Para assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva durante o período de 
garantia, o prazo de vigência e execução será de 36 (trinta e seis) meses, contado a partir do 
aceite definitivo. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DO TREINAMENTO, DA GARANTIA E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

 
1. Treinamento: 

1.1. A CONTRATADA deverá realizar treinamento, para até 20 (vinte) pessoas indicadas 
pelo SEGUR, em no máximo 05 dias úteis a contar da entrega e instalação dos 
equipamentos. 

1.2. Deverão ser repassadas todas as funcionalidades dos equipamentos, abrangendo as 
instruções de uso para todos os níveis de usuário, como por exemplo: operador, 
supervisor e administrador do sistema. 

1.3. Deverá ser abordada, ainda, a sua correta utilização, interpretação das imagens 
produzidas (identificando possíveis ameaças, tais como armas, explosivos ou outro 
artefato considerado perigoso), bem como todos os procedimentos e comandos 
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referentes a segurança, configuração, transferência de imagens e realização de 
auditorias no sistema. 

1.4. A CONTRATADA deverá oferecer material didático em português, que servirá de 
auxilio nas instruções oferecidas, bem como emitir certificado após conclusão do 
treinamento para as pessoas indicadas que participarem efetivamente do 
treinamento. 

1.5. O treinamento deverá ser realizado, preferencialmente, no próprio equipamento 
fornecido, e nas dependências da CONTRATANTE. 

1.6. O treinamento deverá ter carga horária de no mínimo 16 horas e deverá ser 
agendado previamente junto ao SEGUR, através do telefone (061) 3316-7186. 

 
 

2. Garantia: 

2.1. Os equipamentos deverão possuir garantia mínima de 36 (trinta e seis) meses, a 
contar do recebimento definitivo. 

2.2. No decorrer do período de garantia, a CONTRATADA ficará responsável pela 
reparação de eventuais falhas e substituição de peças e componentes originais que 
se apresentem defeituosos ou com vícios. 

2.3. No decorrer do período de garantia, será de responsabilidade da CONTRATADA o 
custeio com transporte e guarda do equipamento, quando retirado para conserto em 
oficina especializada. 

2.4. A garantia do serviço ou de peças substituídas no equipamento será de no mínimo 
12 (doze) meses, contados da data de recebimento do equipamento consertado. 

2.5. O prazo de garantia, após o término do contrato, fica restrito a 3 (três) meses. 
 
 

3. Assistência Técnica: 

3.1. A CONTRATADA deverá realizar assistência técnica gratuita no equipamento até o 
final da garantia, inclusive com substituição e reparo de peças e componentes 
decorrentes de defeito ou vício do equipamento. 

3.2. A assistência técnica em garantia será prestada na modalidade on-site, de segunda- 
feira a sexta-feira, no horário das 8h às 18h. 

3.3. A abertura de chamados será efetuada por correio eletrônico, site na internet ou por 
telefone (número local em Brasília ou tipo 0800). Na abertura do chamado, a 
CONTRATADA deverá fornecer um número de registro de ordem de serviço 
diferenciado, para acompanhamento de cada equipamento. 

3.4. O início do atendimento será a hora da comunicação do defeito ou vício, feita pela 
CONTRATANTE à CONTRATADA, e a resolução do problema pela assistência técnica 
da garantia será a hora da disponibilização do equipamento após conserto, pronto 
para uso, conforme sistema de registro próprio da CONTRATANTE. 
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3.5. O prazo para atendimento será de até 24 (vinte e quatro) horas contados da abertura 
do chamado via telefone ou email, e o conserto deverá ser efetuado em até 48 
(quarenta e oito) horas, salvo comprovação de impossibilidade, reconhecida pela 
CONTRATANTE. 

3.6. A assistência técnica deverá ocorrer no local onde estiver instalado o equipamento. 
Caso não seja possível, a remoção do equipamento se dará sem qualquer ônus para 
a CONTRATANTE, mediante substituição do equipamento por outro equivalente ou 
de melhor qualidade durante o período de conserto do equipamento substituído. 

3.7. A CONTRATADA deve disponibilizar e fornecer, sem ônus adicional para a 
CONTRATANTE, durante todo o período de garantia, todas as peças de reposição, 
novas e originais, e de suporte técnico necessários ao equipamento, não sendo aceito 
itens usados ou recondicionados. 

3.8. A CONTRATADA deve prestar os serviços por meio de técnicos devidamente 
treinados e qualificados, portando instrumento de identificação da CONTRATADA. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO PARA OS ITENS 2 E 3 

 
1.      Não será exigida garantia da execução do contrato, mas a CONTRATANTE poderá reter,  do 
montante a pagar, valores para assegurar o pagamento de multas, indenizações e ressarcimentos 
devidos pela CONTRATADA. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO PARA O ITEM 1 

 
1. A CONTRATADA deverá apresentar à Administração da CONTRATANTE, no prazo máximo 
de 10 (dez) dias úteis, contado da data que a CONTRATADA recebeu a sua via do contrato 
assinada, comprovante de prestação de garantia de 5% (cinco por cento) sobre o valor anual do 
contrato, mediante a opção por uma das seguintes modalidades: 

1.1. caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 

1.1.1. A garantia em apreço, quando em dinheiro, deverá ser efetuada na Caixa 
Econômica Federal, em conta específica, com correção monetária, em favor do 
Tribunal de Contas da União. 

1.2. seguro-garantia, modalidade “Seguro-garantia do Construtor, do Fornecedor e do 
Prestador de Serviço”; ou 

1.3. fiança bancária, observado o modelo do Anexo VI do Edital do Pregão Eletrônico n.º 
010/2018. 

2. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de 
multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 
5% (cinco por cento). 

3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover o bloqueio 
dos pagamentos devidos à CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor anual do 
contrato, a título de garantia. 
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3.1. O bloqueio efetuado com base no item 3 desta cláusula não gera direito a nenhum 
tipo de compensação financeira à CONTRATADA. 

3.2. A CONTRATADA, a qualquer tempo, poderá substituir o bloqueio efetuado com base 
no item 3 desta cláusula por quaisquer das modalidades de garantia, caução em 
dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DOS ENCARGOS DAS PARTES 

 
1. As partes devem cumprir fielmente as cláusulas avençadas neste contrato, respondendo 
pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 
2. A CONTRATADA, além das obrigações estabelecidas nos Anexos do Edital do Pregão 
Eletrônico n.º 10/2018, deve: 

2.1. Manter, durante a vigência do contrato, as condições de habilitação exigidas na 
licitação, devendo comunicar à CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo 
da manutenção dessas condições; 

2.2. Respeitar as normas e procedimentos de controle interno da CONTRATANTE, 
inclusive no que se referir ao acesso às dependências onde serão executados os 
serviços; 

2.3. Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens da 
CONTRATANTE, ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a 
execução deste contrato; 

2.4. Comunicar à Administração da CONTRATANTE qualquer anormalidade constatada 
e prestar os esclarecimentos solicitados; 

2.5. Refazer os serviços que, a juízo do representante da CONTRATANTE, não forem 
considerados satisfatórios, sem que caiba qualquer acréscimo no preço contratado; 

2.6. Recrutar, selecionar e encaminhar à CONTRATANTE os empregados necessários à 
realização dos serviços, de acordo com a qualificação mínima exigida; 

2.7. Manter os seus empregados devidamente identificados por crachá e uniforme; 
2.8. Solicitar à Administração da CONTRATANTE autorização formal para retirada de 

quaisquer equipamentos, pertencentes à CONTRATADA, que esta tenha levado 
para o local de execução do serviço; 

2.9. Manter sede, filial, ou escritório em Brasília com capacidade operacional para 
receber e solucionar qualquer demanda da Administração; 
2.9.1. Comprovar, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do início da prestação 
dos serviços, o cumprimento desta obrigação; 

2.10. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na 
legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, 
forem vítimas os seus empregados durante a execução deste contrato, ainda que 
acontecido em dependência da CONTRATANTE; 

2.11. Adotar, na execução do objeto contratual, práticas de sustentabilidade e de 
racionalização no uso de materiais e serviços, incluindo política de separação dos 
resíduos recicláveis descartados e sua destinação às associações e cooperativas dos 
catadores de materiais recicláveis, conforme Decreto nº 5.940/2006. 
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2.12. Responsabilizar-se por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou 
penal, relacionada à execução deste contrato, originariamente ou vinculada por 
prevenção, conexão ou continência; 

2.13. Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes desta 
contratação. 

3. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos supracitados, não 
transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração da CONTRATANTE, nem pode 
onerar o objeto deste contrato. 

4. Caso a CONTRATADA não honre com os encargos trabalhistas e previdenciários 
concernentes a este contrato, fica a CONTRATANTE autorizada a deduzir das faturas devidas os 
valores referentes aos salários e demais benefícios e realizar os pagamentos diretamente aos 
empregados, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS. 

5. São expressamente vedadas à CONTRATADA: 
5.1. a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia 

autorização da CONTRATANTE; 
5.2. a subcontratação para a execução do objeto deste contrato; 
5.3. a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da CONTRATANTE, 

ativo ou aposentado há menos de 5 (cinco) anos, ou de ocupante de cargo em 
comissão, assim como de seu cônjuge, companheiro, parente em linha reta, 
colateral ou por afinidade, até o 3º grau, durante a vigência deste contrato. 

6. A CONTRATANTE deve: 
6.1. Prestar informações e esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados 

pelo representante ou preposto da CONTRATADA; 
6.2. Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no 

cumprimento do contrato. 
 

CLÁUSULA NONA – DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO DOS EQUIPAMENTOS 
 

1. Na entrega do produto, de posse na nota de empenho, o Serviço de Gestão de Material - 
SGM fará o seu RECEBIMENTO PROVISÓRIO, através da assinatura do canhoto da nota 
fiscal/fatura, representando esse ato a conferência da marca do material, valor unitário e total 
do mesmo. 

2. A aceitação é condição essencial para o RECEBIMENTO DEFINITIVO do produto, que será 
realizado pelo Serviço de Segurança – SEGUR ou por comissão especialmente designada, através 
da aposição de data e assinatura do carimbo de “Atesto” na Nota Fiscal/Fatura”. 

3. O RECEBIMENTO DEFINITIVO se dará no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data da 
instalação dos equipamentos e seu adequado funcionamento, prazo em que serão realizados os 
testes dos equipamentos, e somente será efetivado após verificação da conformidade do objeto. 
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CLÁUSULA DÉCIMA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
 

1. Durante a vigência deste contrato, a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada 
pelo (a) titular do Serviço de Segurança – Segur ou por representante da CONTRATANTE, 
devidamente designado para esse fim, permitida a assistência de terceiros. 

2. Durante a vigência deste contrato, a CONTRATADA deve manter preposto, aceito pela 
Administração da CONTRATANTE, para representá-la sempre que for necessário. 

3. A atestação de conformidade do fornecimento do objeto cabe ao titular do setor 
responsável pela fiscalização do contrato ou a outro servidor designado para esse fim. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL, TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA 

 
1. A CONTRATADA deverá entregar à FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE a seguinte 
documentação, acompanhando a nota fiscal/fatura, cópias autenticadas em cartório ou cópias 
simples acompanhadas de originais: 

b) Certidão Negativa de Débito da Previdência Social – CND; 
c) Certidão de Regularidade do FGTS-CRF; 
d) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida 

Ativa da União; 
e) Certidão Negativa de Débitos das Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou 

sede da CONTRATADA; e 
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

2. Os documentos relacionados nas alíneas “a” a “e” do item anterior poderão ser 
substituídos, total ou parcialmente, por extrato válido e atualizado do SICAF. 

Do recebimento da documentação: 

3. Recebida a documentação mencionada nesta cláusula do contrato deverá apor a data de 
entrega ao TCU e assiná-la. 

4. Verificadas inconsistências ou dúvidas na documentação entregue, a CONTRATADA terá 
o prazo máximo de 7 (sete) dias corridos, contado a partir do recebimento de diligência da 
FISCALIZAÇÃO, para prestar os esclarecimentos cabíveis, formal e documentalmente. 

5. O descumprimento reiterado das disposições acima e a manutenção da CONTRATADA em 
situação irregular perante as obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias poderão implicar 
sanções e demais cominações legais. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

 
1.   Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que 
haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO 

 
1. A rescisão deste contrato se dará nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei nº 8.666/93. 
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1.1 No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, a 
CONTRATANTE poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato 
até o valor dos prejuízos causados, já calculados ou estimados. 

2. No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a 
ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o prazo 
de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de a 
CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acauteladoras. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO 

 
1.      O presente contrato fundamenta-se nas Leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/1993 e vincula - se 
ao Edital e anexos do Pregão Eletrônico n.º 010/2018, constante do processo TC 003.735/2017-
6, bem como à proposta da CONTRATADA. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO 

 
1. Para efeitos de recebimento definitivo do objeto a CONTRATADA deve apresentar nota 
fiscal/fatura do fornecimento, em uma única via, emitida e entregue ao setor responsável pela 
fiscalização do contrato, com a finalidade de subsidiar a liquidação e o pagamento. 

2. A CONTRATANTE realizará o pagamento no prazo de 10 (dez) dias, contado do 
recebimento definitivo do material e da apresentação do documento fiscal correspondente. 

3. Caso a CONTRATADA opte por efetuar o faturamento por meio de CNPJ (matriz ou filial) 
distinto do constante do contrato, deverá comprovar a regularidade fiscal tanto do 
estabelecimento contratado como do estabelecimento que efetivamente executar o objeto, por 
ocasião dos pagamentos. 

4. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente da 
CONTRATADA. 

5. A CONTRATANTE, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, poderá 
deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar à CONTRATADA, os valores 
correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos 
termos deste contrato. 

6. No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de 
alguma forma para tanto, serão devidos pela CONTRATANTE encargos moratórios à taxa nominal 
de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples. 

7. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: 

EM = Encargos moratórios devidos; 

N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento; 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438; e 

VP = Valor da prestação em atraso. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS SANÇÕES 
 

1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e contratar 
com a União e será descredenciada do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla 
defesa, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato e da aplicação de multa de até 30% (trinta 
por cento) sobre o valor total da contratação, a CONTRATADA que: 

1.1. apresentar documentação falsa; 

1.2. fraudar a execução do contrato; 

1.3. comportar-se de modo inidôneo; 

1.4. cometer fraude fiscal; ou 

1.5. fizer declaração falsa. 

2. Para os fins do item 1.3, reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 
92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993. 

3. Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666, de 1993; e no art. 7º 
da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, nos casos de retardamento, de falha na execução do contrato, 
inexecução parcial ou de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa, a CONTRATADA 
poderá ser sancionada, isoladamente, ou juntamente com as multas definidas nos itens “5”, “7”, 
e nas tabelas 1 e 2 abaixo, com as seguintes sanções: 

 
3.1. Advertência; 

 
3.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
a Administração do Tribunal de Contas da União (TCU), por prazo não superior a dois anos; 

 
3.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção, que será concedida 
sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior; ou 

 
3.4. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF, ou 
nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da 
Lei nº 10.520/2002, pelo prazo de até cinco anos. 

 
4. Configurar-se-á a inexecução total, entre outras hipóteses, quando a CONTRATADA 
deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato após 30 (trinta) dias contados da 
data estipulada para início da execução contratual. 

 
5. No caso de inexecução total do objeto a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa 
de até 30% (trinta por cento) do valor do contrato. 
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6. Configurar-se-á o retardamento da execução, entre outras hipóteses, quando a 
CONTRATADA, sem causa justificada, deixar de iniciar a execução do contrato ou atrasar a 
entrega do objeto definido no contrato. 

 
7. No caso de cometimento das infrações elencadas no item acima, a CONTRATADA poderá 
ser sancionada com multa diária de 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato, até o 
limite de 20% (vinte por cento). 

 
8. Configurar-se-á a   inexecução   parcial   do   objeto,    entre    outras    hipóteses, quando 
decorridos 20 (vinte) dias do término do prazo estabelecido para a execução do contrato, houver 
entrega do objeto pela CONTRATADA, mas não em sua totalidade. 

 
9. No caso de inexecução parcial do objeto a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de 
multa de até 20% (vinte por cento) do valor total do contrato. 

 
10. O contrato será rescindido unilateralmente pela Administração, nos casos de inexecução 
parcial ou inexecução total do objeto, sem prejuízo da aplicação das sanções nele previstas e em 
legislação específica. 

 
11. A falha na execução do contrato estará configurada quando a CONTRATADA se enquadrar 
em qualquer das situações previstas na tabela 2 do item 12, a seguir: 

 
12. Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a Administração aplicará multas 
conforme a graduação estabelecida nas tabelas seguintes: 

 
Tabela 1 

 
GRAU 

CORRESPONDÊNCIA 
% do valor anual do 

Contrato 

1 0,1% 

2 0,2% 

3 0,3% 

4 0,5% 

5 1% 

6 2% 

 
Tabela 2 

 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU INCIDÊNCIA 

1 Manter empregado sem qualificação para a execução dos 
serviços. 1 Por empregado e 

por dia 
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2 

Executar serviço incompleto, de baixa qualidade, 
paliativo, substitutivo como por caráter permanente, ou 
deixar de providenciar recomposição complementar. 

 
2 

 
Por ocorrência 

3 Fornecer informação falsa de serviço ou substituir 
material licitado por outro de qualidade inferior. 2 Por ocorrência 

4 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de 
seus agentes. 3 Por ocorrência 

5 Utilizar as dependências da CONTRATANTE para fins 
diversos do objeto do contrato. 5 Por ocorrência 

6 Recusar-se a executar serviço determinado pela 
FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado. 5 Por ocorrência 

7 Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou que 
cause dano físico, lesão corporal ou consequências letais. 6 Por ocorrência 

 
8 

Retirar das dependências da CONTRATANTE quaisquer 
equipamentos ou materiais, previstos em contrato, sem 
autorização prévia do responsável. 

 
1 Por item e por 

ocorrência 

 
 
 
  PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE:  

  

9 Manter a documentação de habilitação atualizada. 1 Por item e por 
ocorrência 

10 Cumprir determinação formal ou instrução complementar 
da FISCALIZAÇÃO. 2 Por ocorrência 

11 Manter sede, filial ou escritório de atendimento na cidade 
local de prestação dos serviços. 1 Por ocorrência e 

por dia 
 
 

12 

Apresentar, quando solicitado, documentação fiscal, 
trabalhista, previdenciária e outros documentos 
necessários à comprovação do cumprimento dos demais 
encargos trabalhistas. 

 
 

2 

 
Por ocorrência e 
por dia 

 
 

13 

Entregar ou entregar com atraso ou incompleta a 
documentação exigida na Cláusula Nona - DA 
DOCUMENTAÇÃO FISCAL, TRABALHISTA E 
PREVIDENCIÁRIA, deste contrato. 

 
 

1 

 
Por ocorrência e 
por dia 

 
 

14 

Entregar ou entregar com atraso os esclarecimentos 
formais solicitados para sanar as inconsistências ou 
dúvidas suscitadas durante a análise da documentação 
exigida por força do contrato. 

 
 

2 

 
Por ocorrência e 
por dia 
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15 

 
Fornecer EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) aos 
seus empregados. 

 
 

2 

Por empregado e 
por dia de 
indisponibilidade 
do EPI. 

16 Impor sanções, em no máximo 15 dias da ocorrência, aos 
empregados que se negarem a utilizar EPIs. 2 Por empregado e 

por ocorrência. 

 
17 

Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos 
não previstos nesta tabela de multas, após reincidência 
formalmente notificada pela unidade fiscalizadora. 

 
3 Por item e por 

ocorrência 

 
 

18 

Substituir os equipamentos que apresentarem vícios, 
defeitos e/ou apresentarem rendimento insatisfatório em 
até 48 horas, contadas da comunicação da 
CONTRATANTE. 

 
 

2 

 
Por equipamento e 
dia de atraso 

 
13. O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA. 

13.1. Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para cobrir o valor da multa, 
a diferença será descontada da garantia contratual. 

13.2. Se os valores das faturas e da garantia forem insuficientes, fica a CONTRATADA 
obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da 
comunicação oficial. 

13.3. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela 
CONTRATADA à CONTRATANTE, aquela será encaminhada para inscrição em dívida 
ativa. 

13.4. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da 
multa, deverá ser complementado no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da 
solicitação da CONTRATANTE. 

14. O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais previstas no mesmo, 
poderá ser rescindido unilateralmente, por ato formal da Administração, nos casos enumerados 
no art. 78, incisos I a XII e XVII, da Lei 8.666, de 1993. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO 

 
1. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Federal, no Foro da cidade de 
Brasília, Seção Judiciária do Distrito Federal, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, inciso I, alínea “d”, da Constituição 
Federal. 

 
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 2 (duas) 

vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas 
pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo. 
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Brasília - DF, em [data]. 
 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 
 

[Nome da autoridade competente] 
[inserir nome do cargo] 

 
 

CONTRATADA 
 

Representante 
Procurador/cargo 

 
 

TESTEMUNHAS: 
 

NOME: NOME: 
CPF: CPF: 
RG: RG: 
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ANEXO VI – MODELO DE CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO 
CONTRATUAL 

 
1. Pela presente, o (a) (nome da instituição fiadora) com sede em (endereço completo), por seus 
representantes legais infra-assinados, declara que se responsabiliza como FIADOR e principal 
pagador, com expressa renúncia dos benefícios estatuídos no Artigo 827, do Código Civil 
Brasileiro, da empresa (nome da empresa), com sede em (endereço completo), até o limite de 
R$ (valor da garantia) (valor por escrito) para efeito de garantia à execução do Contrato nº 
(número do contrato, formato xx/ano), decorrente do processo licitatório (modalidade e número 
do instrumento convocatório da licitação – ex.: PE nº xx/ano), firmado entre a AFIANÇADA e o 
Tribunal de Contas da União para (objeto da licitação). 

2. A fiança ora concedida visa garantir o cumprimento, por parte de nossa AFIANÇADA, de todas 
as obrigações estipuladas no contrato retromencionado, abrangendo o pagamento de: 

a) prejuízos advindos do não cumprimento do contrato; 

b) multas punitivas aplicadas pela FISCALIZAÇÃO À CONTRATADA; 

c) prejuízos diretos causados à CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a execução 
do contrato. 

3. Esta fiança é válida por (prazo, contado em dias, correspondente à vigência do contrato) (valor 
por escrito) dias, contados a partir de (data de início da vigência do contrato), vencendo-se, 
portanto em (data). 

4. Na hipótese de inadimplemento de qualquer das obrigações assumidas pela AFIANÇADA, o (a) 
(nome da instituição fiadora) efetuará o pagamento das importâncias que forem devidas, no 
âmbito e por efeito da presente fiança, até o limite acima estipulado, no prazo de 48 (quarenta 
e oito) horas, contado do recebimento de comunicação escrita do Tribunal de Contas da União. 

5. A comunicação de inadimplemento deverá ocorrer até o prazo máximo de 90 (noventa) dias 
após o vencimento desta fiança. 

6. Nenhuma objeção ou oposição da nossa AFIANÇADA será admitida ou invocada por este 
FIADOR com o fim de escusar-se do cumprimento da obrigação assumida neste ato e por este 
instrumento perante o Tribunal de Contas da União. 

7. Obriga-se este FIADOR, outrossim, pelo pagamento de quaisquer despesas judiciais e/ou 
extrajudiciais, bem assim por honorários advocatícios, na hipótese de o Tribunal de Contas da 
União se ver compelido a ingressar em juízo para demandar o cumprimento da obrigação a que 
se refere a presente fiança. 

8. Se, no prazo máximo de 90 (noventa) dias após a data de vencimento desta fiança, o (a) (nome 
da instituição fiadora) não tiver recebido do Tribunal de Contas da União qualquer comunicação 
relativa a inadimplemento da AFIANÇADA, ou termo circunstanciado de que a AFIANÇADA 
cumpriu todas as cláusulas do contrato, acompanhado do original desta Carta de Fiança, esta 
fiança será automaticamente extinta, independentemente de qualquer formalidade, aviso, 
notificação judicial ou extrajudicial, deixando, em consequência, de produzir qualquer efeito e 
ficando o FIADOR exonerado da obrigação assumida por força deste documento. 
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9. Declara, ainda, este FIADOR, que a presente fiança está devidamente contabilizada e que 
satisfaz às determinações do Banco Central do Brasil e aos preceitos da legislação bancária 
aplicáveis e, que, os signatários deste Instrumento estão autorizados a prestar a presente fiança. 

10. Declara, finalmente, que está autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta de 
Fiança e que o valor da presente se contém dentro dos limites que lhe são autorizados pela 
referida entidade federal. 

(Local e data) 

(Instituição garantidora) 

(Assinaturas autorizadas) 
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PROCESSO CJF – ADM 2018/00183 
 

PREGÃO ELETRÔNICO N. 11/2018 
 

O CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, por intermédio do pregoeiro, designado pela Portaria n. 
CJF-POR-2016/00388, de 3 de outubro de 2017, nos termos das disposições contidas na Lei n. 
10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006, 
regulamentada pelo Decreto n. 8. 538, de 6 de dezembro de 2015, no Decreto n. 5.450, de 31 de 
maio de 2005, no Decreto n. 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e legislação correlata, aplicando-se, 
subsidiariamente, no que couberem, a Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, e a Lei n. 
12.846, de 1º de agosto de 2013, fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, 
do tipo MENOR PREÇO DO ITEM pelo sistema de REGISTRO DE PREÇOS, para o fornecimento de 
equipamento detector de metais e Raio-X, conforme condições e especificações constantes das 
cláusulas abaixo e dos Anexos I a IV, os quais fazem parte integrante do presente edital: 
 
I – DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO 
II – DO OBJETO 
III – DAS IMPUGNAÇÕES E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS DO ATO CONVOCATÓRIO 
IV – DO CREDENCIAMENTO 
V – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
VI – DO ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA DE PREÇO 
VII – DA ABERTURA DA SESSÃO E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS 
VIII – DA FORMULAÇÃO DE LANCES 
IX – DA NEGOCIAÇÃO E ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS 
X – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
XI – DA HABILITAÇÃO 
XII – DA PROPOSTA DEFINITIVA DE PREÇO 
XIII – DOS RECURSOS 
XIV – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
XV – DO PAGAMENTO 
XVI – DAS PENALIDADES 
XVII – DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
XVIII – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
XIX – DA CONTRATAÇÃO 
XX – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA  
ANEXO II – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS 
ANEXO III – PLANILHA DE PREÇOS 
ANEXO IV – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
ANEXO V – MINUTA DE CONTRATO 
 
I – DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO 
 
1 – A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, dirigida pelo pregoeiro, a ser 
realizada conforme indicado abaixo, de acordo com a legislação mencionada no preâmbulo deste 
edital. 
 
2 – No dia 26.06.2018, às 14 horas e 30 minutos, será feita a abertura da sessão pública, 
exclusivamente por meio do sítio www.comprasgovernamentais.gov.br. 
 
3 – Todas as referências de tempo neste edital, no aviso de licitação e durante a sessão pública 
observarão obrigatoriamente o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão registradas no sistema 
eletrônico e na documentação relativa ao certame. 
 
 
II – DO OBJETO 
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1 – A presente licitação tem por objeto registro de preços para o fornecimento de equipamentos 
destinados a monitoramento, inspeção em objetos e a detecção da existência de materiais que 
possam apresentar risco a segurança pessoal e às instalações do CJF, 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 técnicas 
e demais disposições deste Edital e seus anexos, que se compõe dos seguintes itens:  
 
1.1 - Equipamentos escâner de inspeção por raios X;  

 
1.2 - Equipamentos detectores de metais, tipo pórtico;  
 
1.3 - Detectores de metais, tipo manual (raquetes); 
 
1.4 -  Treinamento e as manutenções preventivas e corretivas. 
 
1.5 – Em caso de discordância existente entre as especificações do objeto descritas no 
COMPRASNET e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas. 
 
III – DAS IMPUGNAÇÕES E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS DO ATO CONVOCATÓRIO 
 
1 – Qualquer pessoa poderá impugnar o presente edital, encaminhando o pedido até 2 (dois) dias 
úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, por meio do correio eletrônico 
cpl@cjf.jus.br cabendo ao pregoeiro, com auxílio do setor responsável pela elaboração do termo de 
referência (se for o caso), decidir a matéria no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
2 – As impugnações deverão ser dirigidas ao pregoeiro por quem tenha poderes para representar a 
licitante ou por qualquer cidadão que pretenda impugnar o ato convocatório nesta qualidade. 
 
3 – Acolhida a impugnação contra o ato convocatório que implique modificação no edital, esta 
modificação será divulgada da mesma forma que se deu a divulgação do texto original, reabrindo-se 
o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 
formulação das propostas. 
 
4 – Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao 
pregoeiro, até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, 
exclusivamente por meio do correio eletrônico cpl@cjf.jus.br. 
 
5 – As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no 
endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio do link Acesso 
livre>Pregões>Agendados, para conhecimento da sociedade em geral e dos fornecedores, cabendo 
aos interessados em participar do certame acessá-lo para obtenção das informações prestadas. 
 
IV – DO CREDENCIAMENTO 
 
1 – O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 
intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br (art. 
3º, §1º, do Decreto n. 5.450/2005). 
 
1.1 – O credenciamento da licitante ou de seu representante perante o provedor do sistema implicará 
responsabilidade legal pelos atos praticados e presunção de capacidade técnica para realização das 
transações inerentes ao pregão eletrônico; 
 
2 – O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade da 
licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo 
ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade por eventuais danos 
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (art. 3º, §5º, do Decreto n. 
5.450/2005). 
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2.1 – A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor 
do sistema, para imediato bloqueio de acesso; 
 
2.2 – A licitante responsabilizar-se-á por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os lances 
inseridos durante a sessão pública. 
 
V – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
1 – Poderão participar deste PREGÃO ELETRÔNICO as empresas que: 
 
1.1 – Atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constante deste edital; 
 
1.2 – Estejam previamente credenciadas perante o sistema eletrônico provido pela Secretaria de 
Logística e Tecnologia da Informação (SLTI) – do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 
por meio do sítio www.comprasgovernamentais.gov.br; 
 
1.3 – Estejam cadastradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, nos 
termos do inciso I, do art. 13 do Decreto n. 5.450/2005. 
 
1.4 – Manifestarem, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumprem, plenamente, os 
requisitos de habilitação e pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação do 
presente Edital. 
 
1.5 – O Item 3 será com participação exclusiva de ME e EPP. 
 
1.6 – Para o enquadramento das ME/EPP, a empresa, no ato de envio de sua proposta, em campo 
próprio do sistema, deverá declarar que atende aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar n. 
123/2006 para fazer jus aos benefícios da referida Lei; 
 
1.6.1 – Não poderão se beneficiar do regime diferenciado e favorecido as empresas que se 
enquadrem em qualquer das exclusões relacionadas no §4º, do art. 3º da Lei Complementar n. 
123/2006. 
 
Observação: A declaração falsa, relativa à proposta de preços e ao cumprimento dos requisitos de 
habilitação e do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, sujeitará a licitante às sanções previstas 
neste Edital. 
 
2 – Não poderão participar deste certame: 
 
2.1 – Empresas que estiverem sob a aplicação da penalidade referente ao art. 87, incisos III e IV da 
Lei n. 8.666/1993, do art. 7º da Lei n. 10.520/2002, ou do art. 28 do Decreto n. 5.450/2005; 
 
2.1.1 – A suspensão prevista no art. 87, inciso III, aplica-se, apenas, no âmbito do CJF; 
 
2.1.2 – Para fins de participação nesta licitação, a penalidade imposta com base no art.7º da Lei n. 
10.520/2002 abrange, apenas, os órgãos da União, nos termos do Acórdão n. 2242/2013 do Plenário 
do Tribunal de Contas da União. 
 
2.2 – Servidor/membro/juiz de qualquer órgão, ou entidade vinculada ao órgão promotor da licitação, 
bem assim a empresa da qual tal servidor/membro/juiz seja sócio, dirigente ou responsável técnico; 
 
2.4 - Empresas que, embora qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte, 
incidam em qualquer das vedações do artigo 3°, parágrafo 4°, da Lei Complementar n° 123, de 2006. 
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2.5 – Empresas que estejam reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, 
sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si; 
 
2.6 – Empresa em processo de recuperação judicial ou de falência, sob concurso de credores, em 
dissolução ou em liquidação; 
 
2.7 – Empresas estrangeiras que não funcionem no País; 
 
2.8 – Empresas que possuam, em seu quadro societário, pessoa detentora de mandato de deputado 
e/ou senador, desde sua diplomação, nos termos da alínea “a”, do inciso I, do artigo 54 da 
Constituição Federal; 
 
2.9 – Empresas que possuam registro de impedimento de contratação no Cadastro Nacional de 
Condenações Cíveis por ato de improbidade administrativa e inelegibilidade, disponível no portal do 
Conselho Nacional de Justiça; 
 
2.10 – Empresas que possuam registros impeditivos de contratação no Cadastro Nacional de 
Empresas Inidôneas e Suspensas/CGU, disponível no Portal da Transparência. 
 
VI – DO ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA DE PREÇO 
 
1 – Após a divulgação deste edital no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, as licitantes 
deverão encaminhar propostas exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e hora 
marcadas para abertura da sessão quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de 
recebimento de propostas. 
 
2 – A participação no pregão eletrônico dar-se-á por meio da digitação de senha privativa da licitante 
e subsequente encaminhamento da proposta eletrônica de preços. 
 
3 – A licitante deverá formular e encaminhar a proposta de preços no idioma oficial do Brasil, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, na qual deverá constar a descrição do objeto 
ofertado com as características mínimas e quantidades estipuladas no Termo de Referência e seus 
anexos. 
 
4 – A licitante deverá na elaboração de sua proposta, considerar  que os equipamentos devem: 
 
4.1 - atender a todos os requisitos e determinações estabelecidas no Anexo I - Termo de Referência. 
 
4.2 - ser de linha de produção ativa, não se aceitando a participação, na licitação, de propostas que 
ofertem protótipos, equipamentos reformados, equipamentos descontinuados, equipamentos usados, 
ou equipamentos em desenvolvimento, por fim, não serão aceitos equipamentos em final de ciclo de 
vida (end-of-life). A comprovação desta exigência poderá ser feita em fábrica, a critério do Conselho 
da Justiça Federal, por meio de diligência. 
 
4.3 - atender a todas as normas vigentes emanadas pela Comissão Nacional de Energia Nuclear -
CNEN e Normas para Proteção Radiológica n. 3.01/001 a 3.01/011 de 2011, incluindo os dispositivos 
e acessórios integrantes, sem prejuízos de regulamentações expedidas pela Associação Brasileira 
de Normas Técnicas – ABNT e outros órgãos certificadores, quando da aplicação do seguimento. 
 
4.4 - Os equipamentos devem ser entregues completos e prontos para entrar em operação imediata, 
acrescido de todos os dispositivos e acessórios, com acesso total a todas as funções operacionais. 
 
5 – No campo destinado à descrição detalhada do objeto ofertado, a licitante deverá informar 
os dados complementares e singulares que o caracterizam, quando for o caso, não se 
admitindo a mera cópia do descritivo indicado no termo de referência, ficando a licitante 
sujeita a desclassificação. 
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6 – Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações exigidas no 
Anexo I – Termo de Referência. 
 
7 – O prazo de validade das propostas será de 90 (noventa) dias. 
 
8 – Os preços deverão ser finais, acrescidos de todas as despesas e conter somente duas casas 
decimais, não sendo admitidos valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os 
preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos e possíveis 
despesas eventuais que possam surgir, conforme definido no §3º do art. 44 da Lei n. 8.666/93. 
 
9 – Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente 
apresentada. 
 
10 – A licitante responsabilizar-se-á por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os lances 
inseridos durante a sessão pública. 
 
11 – Qualquer elemento que possa identificar a licitante importará na desclassificação imediata da 
proposta. 
 
12 – Caberá à 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 
qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 
 
VII – DA ABERTURA DA SESSÃO E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
1 – O pregoeiro, por meio do sistema eletrônico, dará início à sessão pública, na data e horário 
previstos na Cláusula I deste Edital, com a divulgação das propostas de preços recebidas no prazo 
estipulado, as quais deverão guardar perfeita consonância com as especificações e condições 
detalhadas no Edital. 
 
1.1 – A comunicação entre o pregoeiro e as licitantes ocorrerá mediante troca de mensagens, em 
campo próprio do sistema eletrônico. 
 
2 – O pregoeiro procederá à análise preliminar das propostas quanto ao atendimento aos requisitos 
deste edital, efetuando a classificação ou desclassificação da proposta, após, dará início à etapa de 
lances das propostas aceitas. 
 
3 – A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
 
VIII – DA FORMULAÇÃO DE LANCES 
 
1 – O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo que 
somente estas participarão da fase de lances. 
 
2 – Classificadas as propostas, o pregoeiro dará início à fase competitiva, quando então as licitantes 
poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo informadas do 
recebimento e do respectivo horário de registro e valor. 
 
2.1 – Os lances deverão ser ofertados pelo PREÇO DO ITEM, sagrando-se vencedora a empresa 
licitante que ofertar o menor lance do ITEM. 
 
3 – As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da 
sessão e as regras estabelecidas neste edital. 
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3.1 – A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado pelo 
sistema. 
 
3.2 – Em havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for recebido e registrado 
em primeiro lugar. 
 
4 – No transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do lance de 
menor valor registrado, vedada a identificação da detentora do lance. 
 
5 – Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva 
e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração, seja 
para menos ou para mais. 
 
6 – A etapa de lances da sessão pública será encerrada, por decisão do pregoeiro, mediante 
encaminhamento pelo sistema eletrônico de aviso de fechamento iminente dos lances, após o qual 
transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual 
será automaticamente encerrada a recepção de lances. 
 
7 – Não poderá haver desistência dos lances efetuados, sujeitando-se a empresa licitante desistente 
às penalidades previstas neste edital.  
 
8 – Caso ocorra desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa de lances e, se o sistema eletrônico 
permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos 
realizados. 
 
9 – Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do 
pregão, na forma eletrônica, será suspensa e reiniciada, somente, após comunicação às empresas 
participantes no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br. 
 
IX – DA NEGOCIAÇÃO E ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
1 – Apurada a melhor oferta o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar, 
procedendo a sua aceitação. 
 
1.1 – O pregoeiro poderá encaminhar pelo sistema eletrônico contraproposta diretamente à 
empresa licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida uma melhor 
proposta, observando o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes 
daquelas previstas neste edital. 

 
2 – Se a proposta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências habilitatórias, o 
Pregoeiro examinará a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, 
até a apuração de uma proposta que atenda a este edital. 
 
X – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
1 – O critério de julgamento das propostas será o de MENOR PREÇO DO ITEM desde que 
satisfeitos todos os termos estabelecidos neste Edital. 
 
2 – No julgamento das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a 
substância das propostas e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrando em 
ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação. 
 
3 – Não havendo oferta de lances e ocorrendo empate por equivalência de preço, o sistema, 
automaticamente, dará como vencedora a empresa licitante que enviou antes a sua proposta. 
 
3.1 – Caso as propostas tenham sido enviadas em tempos iguais, o pregoeiro convocará as 
respectivas empresas licitantes para a realização de um sorteio presencial. 
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XI – DA HABILITAÇÃO 
 
1 – A habilitação da licitante vencedora será efetuada mediante consulta on-line ao Sistema de 
Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, no que concerne à regularidade dos documentos 
exigidos neste Edital e abrangidos pelo referido sistema, bem como pela documentação 
complementar especificada neste instrumento convocatório. 
 
1.1 – Será avaliada através do SICAF: 

 
a) Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal do 

Brasil; 
 
b) Certidão Negativa, ou Positiva com Efeitos de Negativa, de Débitos Relativos às Contribuições 

Previdenciárias e às de Terceiros, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; 
 

c) CRF – Certificado de Regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal; 
 

d) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital e a Fazenda Municipal, no caso de 
empresa de fora de Brasília; 
 
1.2 - Às licitantes inscritas no SICAF, cuja documentação encontrar-se vencida no referido 
Sistema, será facultada a apresentação da documentação atualizada, no momento da habilitação, 
qual seja: 

 
1.2.1 - Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da 
União (CND), quanto aos créditos tributários federais administrados pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil – RFB e à Dívida Ativa da União administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional - PGFN, inclusive as contribuições previdenciárias; 
 
1.2.1.1 - A Certidão Conjunta Negativa, ou Positiva com Efeitos de Negativa, de Débitos Relativos 
aos Tribunais Federais e à Dívida Ativa da União, e a Certidão Negativa, ou Positiva com Efeitos de 
Negativa, de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros emitidas nos 
termos do Decreto n. 6.106, de 30 de abril de 2007 têm eficácia durante o prazo de validade nelas 
constante; 
 
1.2.2 - CRF - Certificado de Regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal. 
 
1.3 – Não sendo possível efetuar as consultas online dos documentos exigidos para a habilitação, a 
empresa licitante vencedora deverá transmitir os referidos documentos ao correio eletrônico 
cpl@cjf.jus.br, dentro do prazo de 30 (trinta) minutos, contados da solicitação do Pregoeiro. 
 
2 – Documentação complementar: 
 
a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades empresariais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de 
eleição de seus administradores e alterações ou da consolidação respectiva; 

 

c) Documentos de identificação do representante da licitante RG e CPF. 
 
d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), instituída pela Lei n. 12.440, de 7 de julho de 
2011; 
 
e) Certidão Negativa de improbidade Administrativa e Inelegibilidade, do Cadastro Nacional de 
Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa, disponível no Portal do Conselho 
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Nacional de Justiça (CNJ) (www.cnj.jus.br), por meio do link Acesso rápido>cadastro de improbidade 
administrativa; 
 
f) Certidão Negativa de Falência, Concordata e Recuperações Judiciais e Extrajudiciais, expedida 
pelo Distribuidor da sede da pessoa jurídica; 
 
g) Declaração de cumprimento do disposto no artigo 7º, XXXIII, da Constituição Federal/88, e 
artigo 27, inciso V, da Lei n. 8.666/93; 
 
h) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do artigo 
32, §2º, da Lei n. 8.666/93. 
 
2.1 – A documentação elencada no item 2, alíneas “a” a “f” deverá ser encaminhada por meio do 
sistema eletrônico, até 60 (sessenta) minutos após solicitação do Pregoeiro. 
 
2.2 – Para atendimento aos quesitos mencionados nas alíneas “g” e “h” deste item, a licitante deverá 
formalizar as declarações em campo próprio do sistema. 
 
2.3 – Como condição para habilitação será verificada a existência de registros impeditivos de 
contratação, no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas/CGU, disponível no Portal 
da Transparência (http://portaltransparencia.gov.br), em atendimento ao disposto no Acórdão 
1793/2011, do Plenário do Tribunal de Contas da União. 
 
2.4 – Os documentos exigidos neste edital poderão ser solicitados em original, ou por cópia 
autenticada, a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo pregoeiro. 
 
2.5 – Os documentos originais, ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser 
encaminhados ao endereço constante no item 9 da Cláusula XXI. 
 
3 – O descumprimento das exigências contidas nesta Cláusula determinará a inabilitação da licitante. 
 
4 – Quando tratar-se de ME/EPP a comprovação da regularidade fiscal somente será exigida para 
efeito de formalização do ajuste. 
 
4.1 – A empresa licitante deverá apresentar toda a documentação arrolada no item 2 deste Item, 
ainda que apresentem alguma restrição. 
 
4.2 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 
5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a licitante for declarada 
vencedora do certame, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
 
4.2.1 – O prazo que trata o subitem 4.2 poderá ser prorrogado, por igual prazo, a critério da 
administração, nos termos do decreto 8.538/2015 de 6 de outubro de 2015. 
 
4.3 – A não-regularização da documentação, no prazo previsto nos subitens 4.2 e 4.2.1 desta 
cláusula, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo da sanção prevista neste edital 
e em lei, sendo facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para a formalização da avença, ou revogar a licitação. 
 
5 – Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitações de documentos” em substituição aos 
comprovantes exigidos neste Edital. 
 
6 – No julgamento da habilitação, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a 
substância 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. 
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7 – Verificado o desatendimento de quaisquer dos requisitos de habilitação, o pregoeiro examinará a 
aceitabilidade da proposta e o preenchimento das exigências habilitatórias por parte da licitante 
classificada subsequente e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda as 
exigências deste edital. 
 
8 – A inabilitação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em 
tempo real por todos os participantes. 
 
9 – Constatado o atendimento dos requisitos habilitatórios, o pregoeiro habilitará e declarará 
vencedora do certame a licitante correspondente. 
 
XII – DA PROPOSTA DEFINITIVA DE PREÇO 
 
1 – A(s) licitante(s) vencedora(s) deverá(ão) enviar a proposta definitiva de preço, elaborada nos 
moldes do Anexo III deste Edital, por meio do link “Enviar anexo/planilha atualizada”, no prazo de 60 
(sessenta) minutos, a contar da solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico, sob pena de ser 
considerada desistente, sujeitando-se às sanções previstas na cláusula XVI (Das Penalidades) deste 
edital. 
 
1.1 – A critério do pregoeiro e por solicitação da licitante o prazo acima determinado poderá ser 
prorrogado. 
 
2 – Para garantir a integridade da documentação e da proposta, recomenda-se que contenham 
índice e folhas numeradas e timbradas com o nome, logotipo ou logomarca da licitante. 
 
3 – A proposta de preços deverá ser redigida em língua portuguesa, impressa, sem alternativas, 
opções, emendas, ressalvas, borrões, rasuras ou entrelinhas, e dela deverão constar: 
 
3.1 – Razão social da empresa, CNPJ, endereço completo, telefone, correio eletrônico para contato e 
convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços e/ou recebimento/aceite de nota de 
empenho, banco, agência, praça de pagamento e conta corrente, assinatura e nome legível do 
representante legal da empresa responsável pela proposta. 
 
3.1.1 – O endereço e CNPJ informados deverão ser do estabelecimento que de fato emitirá a nota 
fiscal/fatura. 
 
3.2 – A DESCRIÇÃO DETALHADA DOS EQUIPAMENTOS, com indicação de quantidade, marca, 
modelo, fabricante, prazos de entrega e demais características do material ofertado, em 
conformidade com as especificações técnicas constantes do ANEXOS I e II. 
 
3.3 – Preço Unitário e Total (com tributos, insumos e demais encargos da contratação), com exibição 
do valor em algarismos e por extenso, com duas casas decimais, conforme o lance final. 
 
4 – Juntamente com a proposta a empresa deverá encaminhar catálogos ou prospectos do 
fabricante, preferencialmente em língua portuguesa (Brasil), podendo ser em idioma inglês, 
correspondente aos equipamentos ofertados, com descrição detalhada de cada item. 
 
XIII – DOS RECURSOS 
 
1 – Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá manifestar motivadamente, dentro do prazo de 
30 (trinta) minutos, a intenção de recorrer durante a sessão pública, em campo próprio no sistema 
eletrônico. Não havendo intenção registrada, o pregoeiro adjudicará o objeto da licitação em favor da 
licitante julgada vencedora. 
 
2 – A falta de manifestação imediata e motivada da licitante implicará decadência do direito de 
recurso. 
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3 – O pregoeiro fará juízo de admissibilidade da intenção de recurso manifestada, aceitando-a ou, 
motivadamente, rejeitando-a, em campo próprio do sistema. 
 
4 – A recorrente que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, em 
campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias, ficando as demais licitantes, desde logo, 
intimadas a apresentar contrarrazões em igual prazo, também via sistema, que começará a correr do 
término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis 
à defesa dos seus interesses. 
 
5 – O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
6 – Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 
 
7 – Decidido o recurso e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade superior 
adjudicará o objeto à licitante vencedora e homologará o procedimento para determinar a 
contratação. 
 
XIV – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
1 - As despesas decorrentes da execução dos fornecimentos/serviços, objeto deste pregão, correrão 
à conta de recursos específicos consignados ao Conselho da Justiça Federal no Orçamento Federal 
da União. 
 
XV – DO PAGAMENTO 
 
1 – O pagamento será efetuado por ordem bancária, em até 10 (dez) dias úteis, contados do termo 
de recebimento definitivo, após atesto do gestor do contrato, mediante a apresentação de notas 
fiscais/faturas, devendo ser emitidos obrigatoriamente pelo CNPJ que conste no contrato 
correspondente aos produtos/serviços entregues e aceitos definitivamente; 
 
1.1 – O atesto deverá ocorrer pelo gestor/fiscal do contrato em até 5 (cinco) dias úteis contados do 
termo de recebimento definitivo; 

1.2 – Na hipótese de o valor a ser pago enquadrar-se no §3º do art. 5º da Lei n. 8.666/93, parágrafo 
esse acrescido pela Lei n. 9.648/98, o prazo para pagamento será de até 5 (cinco) dias úteis, 
contados da apresentação da fatura. 

1.3 - As notas fiscais deverão ser emitidas eletronicamente e encaminhadas à Seção de Protocolo e 
Expedição do CJF, pelo e-mail: protocolo@cjf.jus.br. 
 
2 – Este Conselho descontará do valor devido as retenções previstas na legislação tributária vigente 
à época do pagamento. 
 
XVI – DAS PENALIDADES 
 
1 – A licitante, em caso de inadimplência, e observado o regular procedimento administrativo, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa, nos termos da lei, ficará sujeita, isolada ou 
cumulativamente, às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais previsões legais: 
 
1.1 – ADVERTÊNCIA – sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para as 
quais tenha concorrido. 
 
1.2 – MULTA MORATÓRIA – de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, calculada sobre 
o valor adjudicado na hipótese de atraso injustificado para a assinatura da ATA. 
 
1.3 – MULTA COMPENSATÓRIA – nas seguintes ocorrências: 
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a) De 10% (dez por cento) calculada sobre o valor adjudicado em caso de não regularização da 
documentação, exigida da ME/EPP, no prazo previsto nos subitens 4.2 e 4.2.1 da cláusula XI deste 
instrumento; 
 
b) De 20% (dez por cento) calculada sobre o valor da proposta em caso de desistência ou 
declaração falsa, relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e da proposta ou 
apresentação de documentação falsa. 
 
1.4 – IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR com a União, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, 
nos termos do art. 7º da Lei n. 10.520/2002 c/c o art. 28 do Decreto n. 5.450/2005. 
 
1.5 – SUSPENSÃO TEMPORÁRIA, pela inexecução total ou parcial do objeto, será suspensa 
temporariamente de participar de licitação e impedimento de contratar a Administração, por prazo 
não superior a 2 (dois) anos, nos termos do inciso III, artigo 87 da Lei 8.666/93, conforme Acordão 
2242/2013, do Plenário do Tribunal de Contas da União. 
 
1.6 – DECLARAÇÃO DE INIDONIEDADE – ser declarada inidônea, nos termos do inciso IV do art. 
87 da Lei n. 8.666/1993. 
 
2 – As multas previstas nos subitens 1.2 e 1.3 poderão cumular-se com as penalidades dos subitens 
1.1, 1.4 a 1.6. 
 
3 – Nos termos do §3º do art. 86 e do §1º do art. 87 da Lei n. 8.666/93, a multa, caso aplicada após 
regular processo administrativo, será descontada do pagamento eventualmente devido pela 
Administração ou ser recolhida ao Tesouro por GRU (Guia de Recolhimento da União) no prazo 
máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação ou, ainda, quando for o caso, cobrada 
judicialmente, em conformidade com a legislação específica. 
 
4 – A aplicação das sanções previstas nesta cláusula será feita mediante procedimento 
administrativo específico. O CJF comunicará à licitante sua intenção de aplicação da penalidade, 
assegurando-lhe o direito ao contraditório e à defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias, contados a 
partir do recebimento da comunicação. 
 
5 – Decidida pelo CJF a aplicação de sanção, fica assegurado à interessada o uso dos recursos 
previstos em lei. 
 
6 – Após a assinatura da ata e do contrato, em caso de inadimplência, a empresa sujeitar-se-á às 
penalidades nele previstas. 
 
XVII – DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
1 – O sistema de registro de preços regula-se pelas normas e procedimentos previstos no Decreto n. 
7.892, de 23 de janeiro de 2013. 
 
2 – No âmbito do sistema de registro de preços, a adjudicação significa tão somente o registro do 
preço ofertado. 
 
3 – Nos termos estabelecidos no §4º do art. 22 do Decreto n. 7.892/2013, o quantitativo decorrente 
das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do 
quantitativo de cada item registrado para o órgão gerenciador e órgãos participantes, 
independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. 
 
4 – A existência do registro não obriga a Administração a efetivar as contratações por esse meio, 
ficando-lhe facultada a aquisição por outras modalidades, respeitada a legislação relativa às 
licitações, sendo assegurado à detentora da ata o direito de preferência em igualdade de condições. 
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XVIII – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
 
1 – Encerrado o processo licitatório, o CJF, respeitada a ordem de classificação, convocará a(s) 
licitante(s) vencedora(s) e as interessadas remanescentes para, dentro do prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, após regular convocação, assinarem a ata e o contrato, cujas minutas integram este edital e 
que, após publicadas terão efeito de compromissos de fornecimento nas condições estabelecidas. 
 
1.1 Faculta-se a possibilidade de formação de cadastro de reserva, por meio do registro das 
licitantes que aceitarem cotar os materiais com preços iguais ao da licitante vencedora na sequência 
da classificação do certame, respeitando-se, nas contratações, a ordem de classificação das 
licitantes registrados na ata (art. 11 do Decreto n. 7.892 de 23 de janeiro de 2013). 

 
1.1.1 - As licitantes serão convocadas pelo sistema Comprasnet para manifestarem interesse no 
cadastro de reserva quando da homologação do certame, ficando estabelecido o prazo máximo de 
até 72 horas, após a convocação pelo sistema, para manifestar interesse. 
 
2 – Quando a licitante vencedora e as demais interessadas, ao serem convocadas, não assinarem a 
ata no prazo e condições estabelecidas, será facultado ao CJF, sem prejuízo de se aplicar as 
sanções previstas neste edital e em lei, convocar as licitantes seguintes, na ordem de 
classificação/cadastro reserva, para formalização do ajuste. 
 
3 - Ao assinar a ata de registro de preços e o contrato a licitante vencedora obriga-se a realizar o 
fornecimento/serviço a ela adjudicado, conforme especificações e condições contidas neste edital, 
em seus anexos e na proposta de preços apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as 
especificações e condições do edital. 
 
4 – Por ocasião da assinatura da ata e do contrato, o CJF realizará consulta com vistas a comprovar 
a manutenção das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, nos termos do art. 
55, inciso XIII, da Lei n. 8.666/93. 
 
5 – O representante da licitante vencedora deverá apresentar, ao CJF, os documentos pessoais (RG 
e CPF), e se for o caso, procuração particular, com firma reconhecida, ou pública, com poderes para 
assinar a ata/contrato, caso não tenham sido apresentados na fase de habilitação. 
 
5.1 – Caso haja alguma alteração na documentação, exigida no procedimento de habilitação, esta 
deverá ser apresentada na formalização da ata/contrato, sujeita a análise da manutenção das 
condições de habilitação. 
 
5.2 – Os documentos deverão ser apresentados na forma de cópia autenticada por cartório 
competente ou, na forma original acompanhados de cópia, a qual será autenticada por servidor deste 
CJF. 
 
6 – Farão parte integrante da ata todos os elementos apresentados pela empresa que tenham 
servido de base para o julgamento, bem como as condições estabelecidas neste edital. 
 
7 – Formalizada a ata, durante sua vigência, a empresa estará obrigada ao seu cumprimento. 
 
8 – A ata terá validade de 12 (doze) meses, a partir da data da assinatura. 
 
9 – A ata poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 12 do Decreto n. 
7.892/2013. 
 
10 – Durante a vigência da ata a empresa fica obrigada a fornecer os itens de acordo com o preço 
registrado, nas quantidades indicadas em cada nota de empenho, respeitando-se as características 
do objeto constantes do Termo de Referência. 
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XIX – DA CONTRATAÇÃO 
 
1 – Após a assinatura da ata de registro de preços e autorizado o fornecimento/serviço, o CJF 
convocará a empresa para, dentro de 5 (cinco) dias úteis, após regular convocação, assinar o 
contrato, cuja minuta integra este edital. 
 
2 – A assinatura da ata e do contrato será efetuada na Seção de Contrato, localizada no endereço 
constante do item 9 da cláusula XX deste edital, devendo a empresa apresentar os documentos 
elencados na cláusula XVIII. 
 
3 – Farão parte integrante do contrato todos os elementos apresentados pela empresa que tenham 
servido de base para o julgamento, bem como as condições estabelecidas neste edital. 
 
4 – Formalizado o contrato, durante sua vigência, a empresa estará obrigada ao seu cumprimento. 
 
5 – A vigência do contrato será de: 
 
5.1 - 180 (cento e oitenta) dias para os serviços de fornecimento, instalação, instrução técnica e 
operacional, pagamento e recebimento, contados a partir da assinatura do Contrato; e 
 
5.2 - 24 (vinte e quatro) meses, contado do Termo de Recebimento Definitivo, para os serviços de 
garantia e assistência técnica. 

 
XX – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
1 – Estabelece-se que a simples apresentação de proposta pelas licitantes implicará a aceitação de 
todas as disposições do presente edital. 
 
2 – Assegura-se a este Conselho o direito de: 
 
2.1 – Promover, em qualquer fase da licitação, diligência destinada a esclarecer ou a complementar 
a instrução do processo (art. 43, §3º, da Lei n. 8.666/93), fixando as licitantes, prazos para 
atendimento, vedada a inclusão posterior de informação que deveria constar originalmente da 
proposta; 
 
2.1.1 – Caso entenda necessário examinar mais detidamente a conformidade das propostas com os 
requisitos estabelecidos neste edital, bem como o preenchimento das exigências habilitatórias, 
poderá o pregoeiro, a seu exclusivo critério, suspender a sessão respectiva, hipótese em que 
comunicará às licitantes, desde logo, a data e horário em que o resultado do julgamento será 
divulgado no sistema eletrônico; 
 
2.1.2 – O pregoeiro ou a autoridade superior poderão subsidiar-se em pareceres emitidos por 
técnicos ou especialistas no assunto objeto desta licitação; 
 
2.2 – Revogar a presente licitação por razões de interesse público (art. 49, caput, da Lei n. 8.666/93), 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado; 
 
2.3 – Adiar a data da sessão pública; 
 
2.4 – Aumentar ou diminuir a quantidade inicialmente contratada, dentro do limite estabelecido nos 
parágrafos 1º e 2º do art. 65 da Lei n. 8.666/93, mantidos os preços oferecidos na proposta final da 
licitante; e,  
 
2.5 – Rescindir unilateralmente o ajuste, nos termos do inciso I do art. 79 da Lei n. 8.666/93, 
precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. 
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3 – As empresas licitantes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados, em qualquer época ou fase do processo licitatório. 
 
4 – O desatendimento de exigências formais e não essenciais, não importará o afastamento da 
licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 
proposta durante a realização da sessão pública do pregão. 
 
5 – As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa, desde que não comprometam o interesse da Administração e a segurança da contratação. 
 
6 – Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação de 
documentos relativos à presente licitação. 
 
7 – Na contagem dos prazos será observado o disposto no art. 110 da Lei n. 8.666/93. 
 
8 – Os documentos originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser 
encaminhados ao endereço constante no item 9, abaixo. 
 
9 – O edital estará à disposição dos interessados, em meio digital, na Comissão Permanente de 
Licitação, localizada no 1º andar, sala 105, na Sede do CJF, situada no Setor de Clubes Esportivos 
Sul – SCES, Trecho III Polo 8 Lote 9, Brasília/DF, CEP 70.200-003, telefones 3022-7510, 7511 ou 
7513, nos dias úteis, de 9h às 19h, e na internet para download, no endereço eletrônico 
www.comprasgovernamentais.gov.br. 
 

Brasília-DF, 13 de junho de 2018. 
 
 

MÁRCIO GOMES DA SILVA 
Pregoeiro 
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PREGÃO ELETRÔNICO n. 11/2018 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. OBJETO 

1.1 - Registro de preços para o fornecimento de equipamentos destinados a monitoramento, 
inspeção em objetos e a detecção da existência de materiais que possam apresentar risco a 
segurança pessoal e às instalações do CJF, 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 técnicas e demais disposições deste Termo 
de Referência, que se compõe dos seguintes itens:  

1.1.1 - Equipamentos escâner de inspeção por raios X;  

1.1.2 - Equipamentos detectores de metais, tipo pórtico;  

1.1.3 - Detectores de metais, tipo manual (raquetes); 

1.1.4 -  Treinamento e as manutenções preventivas e corretivas. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1 - A contratação deste objeto, em conformidade com o Planejamento Estratégico do CJF, visa 
zelar pela segurança das pessoas e do patrimônio do órgão, impedindo a entrada de objetos 
potencialmente nocivos ao dotar o Conselho da Justiça Federal com equipamentos que reforcem as 
medidas de segurança e preservação do patrimônio público. 

2.2 - Visando implementar as normas de segurança para entrada no edifício sede do Conselho da 
Justiça Federal, recomendadas pelo Conselho Nacional de Justiça, principalmente pelo disposto na 
Resolução nº 104 daquele Conselho, esta Seção propõe a aquisição de portais detectores de metais, 
detectores de metais portáteis tipo raquete, varredores (scanners) de bagagens utilizando Raio-X e 
câmeras de monitoramento que se mostram como importantes ferramentas na prevenção de 
possíveis delitos, uma vez que inibem o acesso de pessoas armadas, ou portando material 
potencialmente perigoso, às dependências deste Conselho.  

2.3 - Portais Detectores de Metal permitirão ações preventivas contra a entrada de objetos que 
ameacem o bom funcionamento do CJF. A esteira de Raio-X fará a vistoria de pertences de todo o 
público usuário e as câmeras registrarão todo movimento nas áreas sensíveis.   

2.4 - A existência desses equipamentos é considerada pelo CNJ como um indicador 
estratégico que mede o índice de unidades consideradas seguras.  As unidades podem ser 
consideradas seguras quando dispõem de segurança armada e/ou segurança eletrônica, que 
compreende o controle de acesso com detector de metais e/ou raios x e câmeras de vigilância nas 
áreas de circulação.  

2.5 - A implantação dos equipamentos não exclui a necessidade da vigilância efetuada por 
Agentes de Segurança e vigilantes terceirizados, mas garante uma maior eficiência das ações de 
repressão, além de antecipar as ações de prevenção. Os equipamentos serão implantados 
observando as características peculiares da edificação. 

2.6 – Ressalta-se que os equipamentos a serem adquiridos não requerem a observância 
dos requisitos exigidos para a aquisição de bens de tecnologia da informação. Isto se dá porque os 
equipamentos relacionados não possuem características de bens e serviços de Tecnologia da 
Informação, dado o caráter de seu funcionamento, totalmente independente e com sistema próprio e 
limitado, com objetivo de atender a detecção de metais e outros materiais proibidos no ambiente 
institucional. 

2.7 – O equipamento esteira de Raio-X será utilizado, também, no monitoramento por meio 
de scaner dos objetos transportados pelo público em geral quando da saída da edificação do CJF. 
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3. QUANTIDADE, ESPECIFICAÇÕES E VALOR REFERENCIAL 

3.1 - A descrição detalhada de todos os itens, com suas especificações técnicas está elencada no 

ANEXO II do Edital.  

3.2 - As quantidades a serem adquiridas são: 
 

ITEM DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO QUANTIDADE 

01 Equipamentos escâner de inspeção por raios X 05 

02 Equipamentos detectores de metais, tipo pórtico 05 

03 Detectores de metais, tipo manual (raquetes) 05 

3.3 – Conforme observação de preços praticados no mercado, o valor estimado da contratação é de 
R$ 641.889,17, incluído os custos de treinamento.  

Item DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO QTD VALOR UN. VALOR TOTAL 

01 Equipamentos escâner de inspeção por 
raios X 05 R$ 100.002,00 R$ 500.010,00 

02 Equipamentos detectores de metais, tipo 
pórtico 05 R$ 27.116,67 R$ 135.583,33 

03 Detectores de metais, tipo manual 
(raquetes) 05 R$ 1.259,17 R$ 6.295,83 

TOTAL   

 

4. CONDIÇÕES PARA AQUISIÇÃO 

4.1 - Os equipamentos devem, obrigatoriamente, atender a todos os requisitos e determinações 
estabelecidas neste Termo de Referência.  

4.2 - Os equipamentos devem ser de linha de produção ativa, não se aceitando a participação, na 
licitação, de propostas que ofertem protótipos, equipamentos reformados, equipamentos 
descontinuados, equipamentos usados ou equipamentos em desenvolvimento, por fim, não serão 
aceitos equipamentos em final de ciclo de vida (end-of-life). A comprovação desta exigência poderá 
ser feita em fábrica, a critério do Conselho da Justiça Federal, por meio de diligência. 

4.3 - Os equipamentos devem atender a todas as normas vigentes emanadas pela Comissão 
Nacional de Energia Nuclear -CNEN e Normas para Proteção Radiológica n. 3.01/001 a 3.01/011 de 
2011, incluindo os dispositivos e acessórios integrantes, sem prejuízos de regulamentações 
expedidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e outros órgãos certificadores, 
quando da aplicação do seguimento.  

4.4 - Os equipamentos devem ser entregues completos e prontos para entrar em operação imediata, 
acrescido de todos os dispositivos e acessórios, com acesso total a todas as funções operacionais. 

4.5 - As etiquetas de identificação da marca do equipamento não podem caracterizar propaganda do 
fabricante, devendo se limitar somente à apresentação discreta de identificação do fabricante e/ou 
modelo do equipamento.  

4.6 - Os manuais de instruções, manuais de operações, manuais de manutenções e outros materiais 
impressos deverão ter conteúdo na Língua Portuguesa do Brasil.  

4.7 - A(s) licitantes(s) deverá(ão) prever em seu orçamento, todas as despesas diretas e indiretas, 
assim como possíveis despesas eventuais que possam surgir, para completo fornecimento dos itens 
do escopo. 
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5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO/BEM COMUM 

5.1 - Cumpre ressaltar que todos os bens acima elencados possuem características de bens 
comuns, cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos neste Termo 
de Referência, cujas especificações são usuais de mercado, nos termos da Lei 10.520/2002 e no 
Decreto 3.555/2000. Foram identificados diversos fornecedores para todos os equipamentos.  

5.2 - A modalidade desta licitação deverá ser Pregão na forma Eletrônica, tendo como critério para 
definir a empresa vencedora o menor preço por item, de acordo com as condições deste Termo de 
Referência. 

6. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

6.1 - Apresentar proposta de preços e documentações de forma clara e detalhada, contendo 
discriminação do produto, a quantidade solicitada, o valor unitário e valor total, prazo de vencimento 
da proposta e prazo para entrega dos materiais, número da conta corrente, agência, nome do 
Banco do fornecedor, bem como declaração de que todas as despesas serão por conta da empresa 
fornecedora. 

6.2 - Indicar que os preços unitários dos itens ofertados no certame serão fixos e irreajustáveis.  

6.3 - Indicar o valor unitário e valor total de cada item cotado e o valor total da proposta por 
extenso, já incluídas, discriminadamente, todas e quaisquer despesas tais como frete, taxas e 
impostos, dentre outras, observadas as isenções previstas na legislação vigente, com cotações em 
moeda corrente nacional. 

6.3.1 – O custo do treinamento operacional, com carga horária e certificação para uma clientela 
de 15 profissionais, deverá estar incluído nos preços cotados para cada item ofertado.  

6.4 - Apresentar indicação detalhada das especificações dos itens cotados indicando marca, 
modelo, tipo, fabricante, país de procedência e outras características que permitam identificá-los, 
anexando-se, inclusive, prospectos em Português do Brasil, sem referência às expressões “similar” 
ou “compatível”, de acordo com os requisitos indicados no Anexo II - Especificações Técnicas do 
Edital.  

6.5 - Indicar o prazo máximo no qual a empresa ficará obrigada a entregar o(s) equipamento(s) 
cotado(s) na proposta, prontos para uso, não podendo ser superior ao constante no item 08 deste 
Termo de Referência.  

6.6 - Indicar o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a noventa dias contados 
da data de sua apresentação.  

6.7 - Apresentar na proposta a garantia dos equipamentos, nos termos do item 9, contra qualquer 
defeito de fabricação, sob pena de constatada alguma imperfeição, ter os bens devolvidos e a 
empresa fornecedora submetida às penalidades da Lei.. 

7. DO LOCAL, PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA/RECEBIMENTO 

7.1 - Cada tipo de equipamento deverá ser entregue, devidamente acompanhados das Notas 
Fiscais/Faturas correspondentes.  

7.2 - O prazo para as entrega será de:  

7.2.1 - Até 120 (cento e vinte) dias corridos, a contar da assinatura do Contrato para os 
equipamentos de escâner de inspeção por raios X e equipamentos detectores de metais, tipo 
pórtico;  

7.2.2 - Até 90 (noventa) dias corridos, a contar da assinatura do Contrato para os 
equipamentos detectores de metais do tipo manual (raquetes). 

7.3 - O CJF designará uma Comissão de Recebimento composta de pelo menos 3 (três) membros 
para receber os equipamentos e emissão do respectivo Termo de Recebimento Provisório e 
Definitivo. O CJF poderá convocar servidor ou profissional (s) de outro órgão da Administração 
Pública Direta ou Indireta, com conhecimento comprovado na matéria, para auxiliar nos trabalhos 
de avaliação. 
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7.4 - Os equipamentos serão recebidos no edifício sede do Conselho da Justiça Federal, localizado 
no SCES - Setor de Clubes Esportivos Sul - Trecho 3 - Polo 8 - Lote 9 CEP: 70200-003 Brasília/DF 
Fone: (0xx61) 3022-7579, pela realização do procedimento de verificação do equipamento em seu 
local de instalação, para assegurar que o equipamento fornecido é idêntico ao equipamento cotado, 
com todas as suas funcionalidades, e emissão do Termo de Recebimento Definitivo.  

7.5 - O recebimento provisório dos equipamentos realizar-se-á após a entrega de todos 
equipamentos que compõem cada item, e a realização de testes de aceitação que comprovem o 
atendimento às especificações técnicas estabelecidas.  

7.5.1 - Os testes de aceitação consistirão em verificar se o(s) equipamento(s) atendem, 
primordialmente, aos requisitos constantes do ANEXO I deste Termo de Referência. A comissão 
técnica fará uso de um Caderno de Avaliação Técnica e Operacional da Amostra, com vistas a 
demonstrar a eficiência do(s) equipamento(s), objeto deste certame, para que seja verificado o 
atendimento das principais características funcionais necessárias à segurança pública e das 
unidades do Conselho da Justiça Federal. Serão realizados por meio de aferição pontual de cada 
item ou característica solicitada, conforme descrito neste Termo de Referência.  

7.5.2 - Os testes de aceitação do(s) equipamento(s), objeto deste Termo de Referência, serão 
realizado(s) nas dependências do CJF. 

7.5.2.1 - A Comissão Técnica do CJF fará os testes em até 05 (cinco) dias corridos, para 
cada equipamento, consistindo na verificação das características técnicas e exigências previstas 
neste Termo de Referência.  

7.5.3 - A empresa vencedora deverá fornecer toda a documentação técnica exigida neste Termo 
de Referência, primordialmente os manuais de operações e de manutenção de cada equipamento, 
seus dispositivos e acessórios.  

7.5.3.1 - Os manuais e mídias fornecidos para verificação ficarão de posse da Comissão 
Técnica que poderá realizar anotações, apontamentos e observações nestes. O material, dos 
equipamentos aprovados, permanecerá em posse da comissão após a aprovação dos 
equipamentos, objeto deste certame.  

7.5.4 - Para os equipamentos escâneres de inspeção por raios X, serão realizadas medições 
radiológicas externas com o equipamento desligado, ligado e em operação para verificação de 
níveis adequados de radiação. Serão aceitos níveis iguais ou inferiores aos estabelecidos pela 
Comissão Nacional de Energia Nuclear -CNEN e Posição Regulatória 3.01/001.  

7.5.4.1 - As medições radiológicas serão realizadas a 100 mm (cem milímetros) de 
distância do equipamento, na área lateral esquerda e direita, frontal e traseira, superior 
e inferior.  

7.5.5 - Inexistindo divergências o equipamento será aprovado e aceito.  

7.5.6 - Existindo divergências, será emitido o Termo de Recusa e notificada a Contratada, 
devendo a mesma às suas expensas, providenciar sua substituição/correção no prazo máximo de 30 
(trinta) dias corridos.  

7.5.7 - Para realização dos testes de aceitação, todos os dispositivos de testes e instrumentos 
necessários na execução, devem ser disponibilizados pela licitante e ficarão em poder da Comissão 
Técnica até o término dos testes.  

7.6 - O recebimento definitivo se dará quando os equipamentos estiverem devidamente instalados, 
em plena capacidade de funcionamento e concluído o treinamento necessário aos 
servidores/operadores do Contratante, para operacionalização atendidas todas as eventuais 
solicitações, pela Comissão de Recebimento e Fiscalização, no prazo máximo de dez dias úteis após 
a conclusão dos treinamentos. 

7.7 - Considerar-se-á a “data de conclusão do fornecimento”, para contagem do prazo de garantia 
contratual dos equipamentos fornecidos, a data de emissão, pelo CJF, do Termo de Recebimento 
Definitivo do último equipamento constante no escopo do Contrato.  
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7.8 - A CONTRATADA providenciará os trâmites necessários, a seu cargo, para que sejam 
respeitadas todas as imposições da legislação sobre transporte, seguro e desembaraço aduaneiro 
para o percurso dos equipamentos até o local da entrega, incluindo os requisitos da Legislação 
Fiscal/Tributária.  

7.9 - Todas as partes integrantes deste fornecimento devem possuir embalagens adequadas à 
proteção efetiva do conteúdo contra choques e intempéries ou quaisquer danos envolvendo o 
embarque, transporte e o desembarque dos equipamentos até o local de entrega e instalação.  

7.10 - Não serão admitidos equipamentos, dispositivos e acessórios com sinais de avarias, mesmo 
que provocados por transporte e movimentação inadequada.  

7.11 - São de responsabilidade da Contratada a embalagem, o transporte e o seguro de todos os 
equipamentos e materiais integrantes do objeto do fornecimento. As despesas decorrentes serão 
consideradas incluídas nos preços dos itens do fornecimento. 

 

8. GARANTIA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 

8.1 -  O período de garantia deve ser de 2 (dois) anos, para todos os equipamentos, a contar da data 
de recebimento, caracterizada pela data de emissão e assinatura do Termo de Recebimento 
Definitivo, do último equipamento constante no escopo do Contrato, conforme previsto neste Termo 
de Referência, no qual a Contratada deve assegurar assistência técnica, sem ônus para o CJF.  

8.2 - A Contratada responsabilizar-se-á pelo funcionamento dos equipamentos, mantendo-o 
operacional ininterruptamente durante o período de garantia.  

8.3 - A Contratada será responsável, durante o período de garantia, pela atualização de software, e 
serviços de manutenção preventiva, nos prazos e especificações estabelecidos pelo fabricante, e 
corretiva do hardware, sem custo adicional para o CJF, incluindo todos os serviços, mão de obra, 
despesas com deslocamento, hospedagens, peças e materiais substituídos.  

8.4 - Ocorrendo atualização de software, deve ser disponibilizada uma cópia do mesmo para o CJF.  

8.5 - Todas as peças e materiais de reposição, durante o período de garantia, devem ser novos, não 
sendo aceitos itens usados ou recondicionados, inclusive os acessórios.  

8.6 - O  período transcorrido a partir da constatação, pelo CJF, de defeito nos equipamentos, 
dispositivos e acessórios até a sua efetiva correção, será somado ao período de garantia.  

8.7 - Durante o período de garantia, a Contratada será a responsável pela solução de quaisquer 
problemas provenientes de erros e/ou omissões, mesmo aqueles decorrentes de falhas na 
concepção do projeto, matéria prima, fabricação, inspeção, ensaios, embalagens, transportes, 
manuseios e montagem. Excluir-se-ão, entretanto, os danos ou defeitos decorrentes de uso 
inapropriado do equipamento ou influências externas de terceiros, não imputáveis à Contratada.  

8.8 - A Contratada deve emitir um Termo de Garantia de fornecimento de Peças de Reposição por 
um período de 5 (cinco) anos a contar do término do período de garantia.  

8.9 - No caso dos Equipamentos Escâner de Inspeção por Raios-x e Detectores de Metais – Tipo 
Pórtico, a Contratada deve apresentar, para o período de garantia, um Plano de Manutenção 
Preventivo, trimestral, com descritivos detalhados das rotinas a serem executadas, incluindo 
procedimentos para execução de aferição e de calibragem dos equipamentos e acessórios, visando 
garantir a conformidade com as especificações do fabricante e, ainda, a afastar ou reduzir ao mínimo 
a possibilidade de ocorrência de falhas ou deficiências operacionais, devendo abranger:  

8.9.1 - Cronograma das realizações das atividades de manutenções preventivas e testes de 
efetividade de funcionamento do equipamento; 

8.9.2 - As manutenções preventivas devem ser agendadas com o Gestor do Contrato, de acordo 
com o cronograma apresentado no Plano de Manutenção Preventivo. O agendamento deve ser feito 
com antecedência mínima de 15 dias da data da realização das manutenções preventivas, 
informando a identificação do técnico (nome e RG); 
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8.9.3 - Relatório encaminhado ao CJF com periodicidade trimestral, referente às manutenções 
preventivas e/ou corretivas, para cada equipamento, com análise das ocorrências de falhas e 
procedimentos efetuados na solução das ocorrências, dando ênfase aos equipamentos e 
componentes que demonstrarem reincidências de falhas; 

8.9.4 - A Contratada deverá emitir Ordem de Serviço para registro dos atendimentos das 
execuções das manutenções preventivas, aferições e calibrações, contendo a identificação dos 
responsáveis pela execução e pelo acompanhamento no local de instalação do equipamento. Tal 
Ordem de Serviço deve conter todas as rotinas de execução e registros de falhas, reparos e outras 
ocorrências que existirem; 

8.9.5 - A Contratada deverá manter registros de controle de manutenção preventiva dos 
equipamentos, nos locais de instalação dos mesmos.  

 

9. VIGÊNCIA DO CONTRATO 

9.1 – O prazo de vigência do Contrato deverá ser de: 

9.1.1 - 180 (cento e oitenta) dias para os serviços de fornecimento, instalação, instrução técnica 
e operacional, pagamento e recebimento, contados a partir da assinatura do Contrato; 

9.1.2 - 24 (vinte e quatro) meses, contado do Termo de Recebimento Definitivo, para os serviços 
de garantia e assistência técnica. 

10. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL 

10.1 - O acompanhamento e a fiscalização da execução do Contrato consistem na verificação da 
conformidade da prestação dos serviços e fornecimentos, bem como da alocação dos recursos 
necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um 
ou mais representantes da Contratante, (Gestor do Contrato designado por meio de Portaria), na 
forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, e do art. 6º do Decreto nº 2.271, de 1997.  

10.2 - O representante do Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento 
e controle da execução das obrigações assumidas pela contratadas.  

10.3 - A verificação da adequação das obrigações da contratada deverá ser realizada com base nos 
critérios previstos neste Termo de Referência.  

10.4 - A conformidade do material a ser utilizado na execução contratual deverá ser verificada 
juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de 
acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas 
quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.  

10.5 - O representante do Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, 
adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o 
disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.  

10.6 - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade 
inferior e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Contratante ou de seus 
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.  

10.7 - Ao Gestor do Contrato compete, entre outras atribuições: 

10.7.1 - Encaminhar à Administração o documento que relacione as ocorrências que impliquem em 
multas ou outras penalidades a serem aplicadas à CONTRATADA. 

 

11. ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA 
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11.1 - A Contratada deve dispor de canal de comunicação direto ou eletrônico que permita a geração 
de número de protocolo ou outra forma de registro individual para as aberturas dos chamados de 
assistência técnica. 

11.1.1 – Os custos com a garantia e assistência técnica deverão estar embutidos no valor da 
aquisição.  

11.2 - Durante o período de garantia, a assistência técnica dos equipamentos, terá atendimento “on-
site”, após o chamado de aberturas de assistência técnica em no máximo 05 (cinco) dias corridos 
para atendimento.  

11.3 - O prazo de recuperação será contado a partir da abertura formal do chamado de assistência 
técnica, com solução definitiva por prazo não superior a 07 (sete) dias úteis.  

11.4 - Não sendo possível a recuperação do equipamento no prazo de 07 (sete) dias úteis, durante o 
período de garantia, deve ser providenciada a substituição do mesmo por um equipamento 
equivalente ou superior, em caráter provisório, no prazo de 15 (quinze) das úteis. Após a constatação 
de impossibilidade do reparo em até 30 (trinta) dias corridos, a substituição passará a ser definitiva, 
desde que o equipamento seja novo.  

11.5 - As manutenções só poderão ser efetuadas por agentes credenciados e qualificados pela 
Contratada ou fabricante.  

11.6 - As manutenções preventivas devem ocorrer em horário administrativo, das 08 às 17hs, de 
segunda a sexta-feira, explicitando dia e horário da execução das manutenções e partes dos 
equipamentos a serem verificadas, para apreciação e autorização do período de início e término da 
intervenção técnica, bem como autorização de acesso pelo CJF.  

11.7 - Caso o equipamento não atenda às funcionalidades constantes neste Termo de Referência 
após a manutenção, este deverá ser substituído, sem custos para a Contratante.  

11.8 - Caso ocorram 3 (três) chamadas, devidamente formalizadas, para problemas de mesma 
natureza e para um mesmo equipamento, a Contratada deve substituir todas as partes integrantes 
que apresentaram defeitos, falhas ou aquela unidade (equipamento) defeituosa, às suas expensas, 
no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após ser notificado. Equipamentos e acessórios devem ser 
substituídos integralmente.  

  

12. INSTRUÇÃO TÉCNICA E OPERACIONAL 

12.1 - Para os equipamentos de Escâner de Inspeção por raios X e equipamentos detectores de 
metais – Tipo Pórtico haverá a necessidade de oferta de instrução sistematizada, a ser ministrado na 
sede do CJF, conforme explicitado a seguir.  

12.2 -  PROGRAMA DE INSTRUÇÃO TÉCNICA E OPERACIONAL -EQUIPAMENTO DE 
ESCÂNER DE INSPEÇÃO POR RAIOS X E EQUIPAMENTO DETECTORES DE METAIS -TIPO 
PÓRTICO:  

12.2.1 - A Contratada deverá arcar com o Programa de Instrução Técnica e Operacional para 
Operação do Equipamento, contemplando o conteúdo programático, bem como o material didático 
(apostilas, livros, manuais, transparências e demais recursos audiovisuais). 

12.2.2 - A instrução técnica e operacional deverá ocorrer concomitantemente a entrega dos 
equipamentos e o Termo de Recebimento Definitivo só deverá ser expedido após a realização das 
respectivas instruções.  

12.2.3 - A duração do repasse de Instrução técnica e operacional deve ter, no mínimo, 4 
horas/aulas.  

12.2.4 - Os repasses de instrução técnica devem ser divididos em aulas teóricas e práticas, 
visando melhor eficácia dos assuntos ministrados, que devem prever no mínimo:  

12.2.4.1 - Todas as ferramentas, instrumentos, softwares e material de consumo 
necessário;  
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12.2.4.2 - Todo o material didático necessário, tais como: apostilas, livros, manuais, 
diagramas, fluxogramas, procedimentos de avaliação e demais recursos audiovisuais. 

12.2.4.3 - O repasse de instrução técnica de operação deve ser realizado para até 15 
(quinze) profissionais, devendo habilitá-los para, no mínimo, terem condições de:  

12.2.4.3.1 -  Operar plenamente todos os recursos dos equipamentos e seus 
acessórios;  

12.2.4.3.2 - Identificar e compreender a finalidade de todas as partes do 
equipamento;   

12.2.4.3.3 - Configurar as  variáveis  de  operação  dos equipamentos;   

12.2.4.3.4 - Verificar os  ajustes  e  calibrações  dos equipamentos;   

12.2.4.3.5 - Realizar verificação de autodiagnostico;  

12.2.4.3.6 -  Verificação e ajustes de parametrizações e configurações.  

12.2.5 - Os repasses de instrução técnica de operação deverão ser realizados às custas da 
Contratada e o seu custo deverá ser destacado dos preços cotados para cada item ofertado.  

12.2.6 - Depois de concluídos satisfatoriamente os repasses de instrução técnica, a Contratada 
deve emitir, sem ônus para o CJF, certificado de participação para os alunos que tiveram freqüência 
de 100% da carga horária, contendo, no mínimo, título do repasse de instrução técnica, conteúdo, 
carga-horária, período de realização e identificação do aluno.  

12.2.7 - A Contratada deverá encaminhar ao CJF, listagem nominal (nome completo, documento 
de identificação de todas as pessoas capacitadas.  

 

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

13.1 - Responder por todos os ônus referentes à aquisição, tais como: fretes, impostos, seguros, 
taxas, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, decorrentes da execução do 
contrato.  

13.2 - Responder por si e por seus sucessores integralmente, em qualquer caso, por todos os danos 
e prejuízos de qualquer natureza causados ao CJF ou a terceiros.  

13.3 - Indenizar os danos e prejuízos referidos no item anterior na conformidade do estabelecido no 
contrato.  

13.4 - Responder exclusivamente e integralmente perante o CJF pela execução do objeto na forma 
proposta no Contrato.  

13.5 - Acatar as determinações do CJF no sentido de garantir a perfeita manutenção dos 
equipamentos em caso de vícios e/ou defeitos.  

13.6 -  Substituir as suas expensas e responsabilidade o objeto que não estiver de acordo com as 
especificações e, demais situações peculiares ao objeto como: prazo para realização dos serviços de 
assistência técnica dentro do prazo de garantia e a forma de sua realização.  

13.7 - Manter durante toda a vigência do Contrato, as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação, conforme preceitua o art. 55, inciso XIII, da lei 8666/1993.  

 

14. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

14.1 - Prestar  as informações e esclarecimentos atinentes ao objeto deste Termo de 
Referência, que venha a ser solicitada pela empresa Contratada. 

14.2 - Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do Gestor ou comissão 
especialmente designada pelo CJF. 
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14.3 - Definir  servidores membros para as Comissões de avaliação das amostras, 
recebimento, fiscalização, supervisão e acompanhamento de todas as etapas do certame e Contrato.  

14.4 - Rejeitar no todo ou em parte, os equipamentos entregues em desacordo com as obrigações 
assumidas pela empresa e solicitar expressamente sua substituição.  

14.5 - O pagamento será efetuado por ordem bancária, até o 10º dia útil, após o atesto firmado pelo 
Gestor do Contrato, considerando-se como data de pagamento o dia da emissão da ordem bancária, 
por meio de crédito em nome da CONTRATADA, no banco indicado, conforme a seguir especificado: 

14.5.1 - O atesto, pelo Gestor do Contrato, ocorrerá em até 05 (cinco) dias úteis contados a 
partir da emissão do Termo de Recebimento Definitivo dos equipamentos. 

14.5.2 - O prazo a que se refere o item 1, contar-se-á do primeiro dia útil subsequente ao da 
entrega da nota fiscal pela CONTRATADA. 

 

15. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS/RESCISÃO CONTRATUAL 

15.1 - Pela inexecução total ou parcial do objeto, podem ser aplicadas à empresa as seguintes 
sanções: 

a) Advertência: poderão ser aplicadas sempre que a Administração entender que a(s) 
justificativa(s) de defesa atenua a responsabilidade da licitante e, desde que não tenha havido 
prejuízo ao erário; 

b) Multa Moratória de 0,05% (cinco centésimos por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor 
do contrato, na hipótese de atraso injustificado na entrega dos equipamentos, até o máximo de trinta 
dias;  

c) Multa Moratória de 0,003% (três centésimos por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor 
do Contrato, na hipótese de atraso injustificado nos demais prazos, até o máximo de trinta dias; 

d) Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração, 
pelo prazo de, até dois anos; 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade; 

f) Independente da sanção aplicada, a inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar, ainda, 
a rescisão contratual, nos termos previstos na Lei nº. 8.666/93, bem como a incidência das 
consequências legais cabíveis, inclusive indenização por perdas e danos eventualmente causados 
ao Contratante. 

15.2 ─ A reabilitação será concedida sempre que a licitante ressarcir a Administração os prejuízos 
resultantes, e depois de decorrido o prazo da suspensão temporária, se aplicada. 

15.3 ─ Independente da sanção aplicada, a inexecução total ou parcial do fornecimento poderá 
ensejar, ainda, na rescisão do Ajuste, nos termos previstos na Lei n 8.666/1993, assim como a 
incidência das consequências legais cabíveis. 

16. DESENVOLVIMENTO NACIONAL SUSTENTÁVEL 

16.1 - Considerando os riscos potenciais ao meio ambiente e a saúde pública ocasionados pelos 
equipamentos, caberá à Contratada observar as políticas socioambientais, principalmente o correto 
descarte e o gerenciamento adequado de resíduos, no que tange à coleta, reutilização, reciclagem, 
tratamento ou disposição final, assumindo o compromisso de cumprir toda a legislação vigente. 

16.2 - Não obstante, sem prejuízo do indicativo no presente Termo de Referência, a contratada, 
deverá, ainda, a destinação adequada aos resíduos gerados durante suas atividades. 

16.3 - Respeitar a legislação e as Normas Técnicas brasileiras – NBR publicadas pela ABNT sobre 
resíduos, bem como as normas do INMETRO, a Lei n° 12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos 
Sólidos e o Decreto n° 7.404/2010. 
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16.4 - Descartar, em conformidade com diretrizes do Contratante e da legislação ambiental e 
sanitária vigentes, todas as embalagens, restos de materiais e produtos, sobras e entulhos, incluindo 
componentes substituídos, cabos, restos de óleos e graxas. 

16.5 - Estabelecer, em comum acordo com o Contratante, procedimentos e rotinas voltados ao 
monitoramento e melhoria contínua da eficiência energética da edificação e melhoria de desempenho 
de seus equipamentos. 

 

17. DA LEGISLAÇÃO BÁSICA APLICÁVEL 

Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 

Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002; 

Decreto Federal nº 2.271, de 7 de julho de 1997; 

Decreto Federal nº 5.450, de 31 de maio de 2005; 

Decreto Federal nº 3.931, de 19 de setembro de 2001. 
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ANEXO II  

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

ITEM 1. ESCÂNER POR RAIOS X 

1.1 - Características estruturais:  

1.1.1 -  A estrutura do equipamento deve ser suficientemente robusta e resistente a impactos 
mecânicos como colisão, choque e pressões provocadas pelo fluxo normal de inspeção;  

1.1.2 - Possuir todos os componentes padronizados e intercambiáveis;  

1.1.3 - O escâner por raios X deve possuir túnel de inspeção blindado, nas áreas sujeitas à 
incidência de raios X, para impedir vazamento de radiação;  

1.1.4 - As chapas metálicas do equipamento e acessórios deverão ser constituídas de material 
inoxidável, ou tratadas e revestidas de materiais que, quando sujeitas a condições ambientais 
normais, não requeiram qualquer tipo de manutenção para eliminar corrosões, ou repinturas, e 
evitem a deterioração da superfície ao longo da vida útil;  

1.1.5 - O escâner por raios X deverá receber etiqueta de segurança auto-adesiva, com grafismo, 
medidas e especificações de acordo com o ANEXO I-B. O local de fixação será definido em 
momento posterior, junto à Contratada; 

1.1.6 - A correia da esteira transportadora deverá ser feita em material emborrachado, impermeável;  

1.1.7 - O escâner por raios X deve possuir velocidade da esteira transportadora interna entre 0,20 
m/s a 0,30 m/s;  

1.1.8 - O escâner por raios X deve operar nos dois sentidos de deslocamento, mesmo operando na 
sua capacidade máxima de carga suportada, sem prejuízo da imagem escâneada; 

1.1.9 - O Motopolia de acionamento da esteira transportadora interna deve operar com frequência de 
60 Hz ± 3 Hz. Caso o equipamento não opere na frequência padrão do Brasil, pode ser utilizado 
inversor de frequência para compatibilização;  

1.1.10 - Capacidade de carga da esteira transportadora: mínimo de 100 kg uniformemente 
distribuído;  

1.1.11 - Altura mínima da esteira a partir do piso: 600 mm, devendo possuir ajustes de altura por 
dispositivos de apoio, compreendido entre 10 a 15 mm de variação;  

1.1.12 - A esteira transportadora do escâner por raios X deve ter comprimento mínimo de 400 mm e 
máximo de 1000 mm de cada lado, fora do túnel;  

1.1.13 - O escâner por raios X deve operar sem interferir em aparelhos ou equipamentos elétrico-
eletrônicos, a uma distância mínima de 100 mm de qualquer superfície do mesmo;  

1.1.14 - O escâner por raios X, quando em operação, não deve sofrer interferência de qualquer 
natureza de aparelhos e equipamentos, tais como: transceptores de rádio, celulares, etc., nem de 
objetos metálicos fixo ou em movimento e nenhum outro tipo de fontes externas de radiofrequência, 
antena e outros;  

1.1.15 - O escâner por raios X deve possuir cortinas em material plumbífero flexível na entrada e 
saída do túnel, capazes de bloquear a incidência de raios X, e que não poderão interferir, sob 
qualquer condição, na formação da imagem inspecionada;  

1.1.16 - O escâner por raios X deve ser dotados de dispositivos nas extremidades do túnel, de 
maneira que a geração de raios X seja acionada apenas quando detectada a presença de um ou 
mais volumes no sentido de entrada das extremidades do túnel e desativada quando detectada saída 
de todos os volumes do túnel; 

1.1.17 - O escâner por raios X deve possuir altura mínima do túnel (vão livres): 400 mm a 450 mm;  

1.1.18 - O escâner por raios X deve possuir largura mínima do túnel (vão livres): 600 mm a 650 mm;  
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1.1.19 - O escâner por raios X deve possuir túnel de inspeção blindado para impedir vazamento de 
radiação;  

1.1.20 - O escâner por raios X deve possuir no mínimo 04 (quatro) rodízios afixados na parte inferior 
para que seja possível deslocá-lo ou detê-lo com facilidade, podendo ser retráteis. Os Rodízios 
devem ser imunes a corrosão oriunda de umidade e capacidade adequada ao peso do escâner;  

1.1.21 - A entrada e saída do túnel devem possuir coberturas para protegerem as suas partes 
laterais e superiores, a fim de evitar que pessoas, inadvertidamente, venham a introduzir as mãos 
dentro do túnel de inspeção, estendendo-se a partir da abertura do túnel por no mínimo 200 mm; 

1.1.22 - O escâner por raios X deve possuir dispositivo ou forma apropriada na entrada do túnel, para 
direcionar as cargas a serem inspecionadas, a fim de se evitar danos à estrutura do mesmo 
equipamento;  

1.1.23 - O escâner por raios X deve possuir sistema de segurança com chaves de intertravamento de 
portas e tampas (Interlock-Switches), para desligamento automático do equipamento em caso de 
acesso às partes internas sujeitas à exposição de raios X; 

1.1.24 - Eventuais aberturas na parte inferior do equipamento devem estar protegidas com tela 
restritiva de aço inoxidável ou alumínio, ou ainda outro metal de resistência similar com tratamento 
contra oxidações que impeça a entrada de roedores;  

1.1.25 - Possuir e operar com 02 (dois) monitores digitais de vídeo coloridos, com tela plana LCD ou 
LED de 21 polegadas, compatíveis com o desempenho requerido pelo sistema para exibição das 
imagens;  

1.1.26 - Os monitores, painel de controle e teclado devem possuir sistema de fechamento em 
compartimento de metal com chave, de modo a trancar estas peças, evitando o acesso enquanto o 
equipamento não estiver em uso.  

1.2 - CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS -ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA:  

1.2.1 - Operar com tensão de entrada bivolt, de 110 a 220 Vca ± 10%, frequência de 60 Hz ± 3 Hz na 
linha de entrada, sem qualquer intervenção do operador e sem causar degradação no desempenho 
do detector, podendo ser aceito sistema manual de seleção de tensão, desde que seja de acesso 
restrito e exclusivo para profissionais de manutenção;  

1.2.2 - O escâner por raios X deve possuir sistema de segurança tipo push-button para 
desligamento da geradora de raios X e da esteira transportadora em caso de emergência, situadas 
na entrada e saída do túnel e no teclado de operação;  

1.2.3 - Possuir sistema de proteção integrado ao escâner por raios X, capaz de proteger contra 
picos de tensão de no mínimo 10% de oscilação na tensão nominal da rede de alimentação local;  

1.2.4 -  O cabo do plugue de alimentação elétrica do escâner por raios X deve ter no mínimo 2 
metros de comprimento e ser compatível a carga demandada pelo escâner em plena operação.  

1.2.5 -  O escâner por raios X deve possuir uma unidade UPS (Uninterruptible Power Supply), 
com capacidade adequada à demanda de potência nominal total exigida, quando em operação 
plena, para manter a operação do mesmo por no mínimo 10 minutos após a queda de energia na 
rede de alimentação elétrica, podendo estar ou não integrada ao equipamento, contendo as 
seguintes características:  

1.2.5.1 - Tensão senoidal pura, dupla conversão, on-line, com filtro para by-pass, correção de fator 
de potência igual ou superior a 0,80 na saída e correção de harmônicas;  

1.2.5.2 - Nível de ruído inferior a 60 dB, aferido a 01 (um) metro do escâner; 

1.2.5.3 - Autonomia mínima de 10 (dez) minutos com operação em carga plena, incluindo o 
funcionamento das extensões de esteiras;  

1.2.5.4 - Possuir proteção contra curto circuito na saída por limite de corrente eletrônico, com vistas a 
evitar queima de componentes quando da ocorrência de curto circuito, inclusive fusível;  

1.2.5.5 - Possuir sinal de alerta diferenciado para modo bateria e iminência de desligamento.  
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1.3 - FONTE EMISSORA DE RAIOS X:  

1.3.1 - O gerador de raios X deve ser dimensionado de forma que, em funcionamento operacional 
normal, o nível máximo de tensão, não ultrapasse o valor de tensão nominal para:  

1.3.1.1 – Prover penetração mínima de 30 mm em aço, conforme teste padrão (“teste 4”) da norma 
ASTM F792-08;  

1.3.1.2  - Prover resolução capaz de detectar um fio de cobre filiforme, com diâmetro menor ou igual 
a 0,127 mm (cento e vinte e sete milésimos de milímetro) ou 36 AWG (American Wire Gauge). Esta 
condição será avaliada por meio do dispositivo de teste padrão conforme norma ASTM F792-08;  

1.3.2 - O Sistema de inspeção radiográfica deve funcionar por atenuação de radiação 
eletromagnética (raios X) gerada eletricamente de maneira que o seu desligamento provoque a 
extinção imediata de emissão radiológica. Não será aceito fontes radiológicas ativas;  

1.3.3 - Vazamento máximo de radiação permitido: 1uSv/h a uma distância de 100 mm de qualquer 
superfície acessível do escâner. Este item deve atender às regulamentações estabelecidas pela 
norma CNEN-NN 3.01 e Posição Regulatória 3.01/001. Laudo técnico assinado por supervisor de 
radioproteção credenciado pela CNEN deve ser fornecido com o equipamento.  

1.4 - CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO:  

1.4.1 -  Possuir plataforma computadorizada e micro processada capaz de combinar todas as 
funções de processamento de imagem e demais requisitos pertinentes ao alto desempenho do 
funcionamento do sistema;  

1.4.2 -  Possuir todas as funções instrumentais normais das teclas e tela de trabalho disponível 
diretamente no idioma Português do Brasil;  

1.4.3 -  Possuir linguagem dos menus de configuração e operação no idioma português do 
Brasil;  

1.4.4 -  Possuir função que permita criação de perfis de administrador e operador, com login e 
senhas individualizadas, devendo ser possível criar e armazenar no mínimo 10 (dez) perfis diferentes 
para operador;  

1.4.5 -  O sistema deverá garantir que todas as imagens obtidas e armazenadas durante o 
tempo de operação do usuário logado deverão ficar atribuídas ao operador;  

1.4.6 -  Possuir sistema de gravação de imagens automático com capacidade de 
armazenamento para pelo menos 5.000 (cinco mil) imagens com inserção dos dados de data, hora e 
usuário que realizou a inspeção do objeto na imagem inspecionada. Possuir sistema de aviso que 
identifique quando a capacidade de armazenamento total estiver em torno de 90%, ou 
preferencialmente, ter este aviso de armazenamento editável;  

1.4.7 -  A exclusão de imagens deverá ser permitida somente ao perfil de administrador, e a 
operação de exclusão deverá ser registrada e atribuída ao usuário que efetuou a ação; 

1.4.8 -  Possuir sistema para exportação das imagens gravadas no escâner no mínimo por meio 
de conexão USB 2.0/3.0 ou cartão de memória SD; 

1.4.9 -  O formato das imagens deve ser compatível com pelo menos Jpeg/jpg. Adicionalmente, 
podem ser armazenadas em formato pdf ou outro formato que permita alta resolução e alta 
compressão, facilmente visualizáveis em programas comuns dos seguintes sistemas operacionais: 
Windows xp/2000/vista/7/8; 

1.4.10 - Os vídeos deverão ser compatíveis no mínimo com os formatos Mpeg-1, Mpeg-2 e mp4, 
sendo aceitos ainda de forma adicional, outros formatos que permitam alta resolução e alta 
compressão, facilmente visualizáveis em programas comuns dos seguintes sistemas operacionais: 
Windows xp/2000/vista/7/8/9 ou 10;  

1.4.11 – Possuir a funcionalidade de autodiagnóstico para monitorar continuamente a sua operação 
de forma que, ocorrendo defeito ou falha, seja identificada a possível causa por meio de código 
específico na tela do operador, como alerta de alarme.  
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1.5 - CARACTERÍSTICAS DE DETECÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS IMAGENS:  

1.5.1 -  Possuir, no mínimo, sistema de visualização de imagens para gerar simultaneamente 
visualização do objeto inspecionado, apresentada em dois monitores de vídeo distintos, sendo uma 
imagem colorida e outra preta e branca;  

1.5.2 -  A passagem de objetos na largura total da esteira transportadora pelo túnel deve 
resultar numa imagem que ocupe acima de 50% da altura da tela do monitor e mostre todos os 
pontos do objeto inspecionado;  

1.5.3 -  Possuir capacidade de apresentação de imagem em preto e branco com diferenciação 
de material por tonalidade de cinza, gama variável, material orgânico, material inorgânico e vídeo 
reverso, permitindo os mais altos detalhes de resolução para todos os materiais e densidades, 
devendo estar disponível sem a necessidade de pré-ajustes no painel de controle do operador;  

1.5.4 -  Possuir colorização de imagem por reconhecimento de número atômico médio efetivo, 
com a diferenciação de materiais orgânicos, inorgânicos e materiais de transição;  

1.5.5 -  Possuir capacidade de colorização e visualização por densidade escalável permitindo 
observação de elementos de alta, média e baixa densidade;  

1.5.5.1 - As cores das imagens deverão variar em intensidade, aumentando o tom da cor 
correspondente à origem do material (orgânico, inorgânico ou de transição), tornando-se mais escura 
com o aumento da densidade ou concentração do material ou diminuído a intensidade, tornando-se 
mais clara, dentro do mesmo tom de cor, com o decréscimo de densidade ou concentração;  

1.5.6 -  O equipamento deverá proporcionar a visualização de explosivos, armas de fogo, 
narcóticos, dinheiro em liga metálica, armas brancas, substâncias com características de explosivos 
e objetos de alta densidade;  

1.5.7 -  Possuir “Dual-energy” para distinguir material orgânico de não orgânico;  

1.5.8 -  Possuir função programável de marcação automática dos materiais suspeitos, tais 
como: explosivos, narcóticos e objetos de alta densidade, em tempo real, para auxílio ao operador;  

1.5.9 -  A imagem do objeto escaneado, exibida no monitor, deve apresentar resolução capaz 
de detectar um fio de cobre filiforme, com diâmetro menor ou igual a 0,127 mm (cento e vinte e sete 
milésimos de milímetro) ou 36 AWG (American Wire Gauge). Esta condição será avaliada por meio 
do dispositivo de teste padrão (“teste 1”) conforme norma ASTM F792-08;  

1.5.10 – Deverá existir uma tecla, que ao ser pressionada no painel de controle do operador, todas 
as cores sejam removidas da imagem, mostrando-as somente nas cores branca e preta;  

1.5.11 -  Possuir capacidade de ajuste de brilho e contraste, bem como realce de contornos na 
visualização das imagens;  

1.5.12 - Possuir função para criação de imagem em negativo;  

1.5.13 - Possuir "zoom" mínimo de 16 (dezesseis) vezes;  

1.5.14 - Possuir função de revisão direta pelo operador, no mínimo, das últimas 20 (vinte) imagens 
inspecionadas;  

1.5.15 - Possuir configuração que permita o deslocamento de imagem no monitor, que acompanhe o 
sentido do movimento da esteira;  

1.5.16 - A posição da imagem do objeto inspecionado na tela deve estar sincronizada com a posição 
do mesmo dentro do túnel;  

1.5.17 - Possuir função especifica para facilitar a identificação de objetos obscurecidos por materiais 
de alta absorção e para materiais de baixa absorção, tanto para imagem colorida, quanto para 
imagem em preto e branco;  

1.5.18 - Possuir função para discriminar materiais orgânicos e inorgânicos separadamente, ou seja, 
quando selecionada uma função, a outra é suprimida;  

1.5.19 - Possuir sistema de alarme de alta densidade para os casos em que os raios X não 
conseguirem atravessar o objeto inspecionado;  
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1.5.20 - Possuir sistema de marcação automática dos materiais suspeitos, em tempo real, para 
auxílio ao operador, programável por meio de função específica, quando forem detectadas 
substâncias tais como: explosivos, armas de fogo, narcóticos, dinheiro em liga metálica, armas 
brancas, substâncias com características de explosivos e de alta densidade, em cores diferenciadas.  

1.6 - PROJEÇÃO ALEATÓRIA DE IMAGENS FICTÍCIAS:  

1.6.1 - O escâner por raios X deve possuir função de projeção aleatória de imagens fictícias de 
artigos danosos (TIP – threat image projection) com as seguintes características:  

1.6.1.1 - A função deve permitir ativação, desativação e configuração apenas por usuários do nível 
administrador e do nível manutenção;  

1.6.1.2 - O usuário do nível administrador e do nível manutenção poderá selecionar no banco de 
imagens da função TIP, quais imagens devem ser projetadas.  

1.6.1.3 – A imagem fictícia projetada deve ser gerada, concomitantemente, com o escaneamento do 
objeto inspecionado;  

1.6.1.4 - Quando a imagem fictícia projetada exceder às dimensões da carga inspecionada, a função 
deve automaticamente remover a imagem fictícia projetada;  

1.6.1.5 - O reconhecimento da imagem fictícia projetada por parte do operador deve se dá através da 
parada da esteira e acionamento de tecla a ser configurada para esta ação. Na realização do 
reconhecimento correto de uma imagem fictícia projetada, nos tempos configurados, deve ser exibida 
uma mensagem de indicativa de acerto; 

1.6.1.6 - A parada da esteira e o acionamento da tecla configurada para reconhecimento de imagem 
fictícia devem gerar mensagem de erro quando na imagem do objeto escaneado não houver 
projeção de imagem fictícia, caracterizando reconhecimento indevido de TIP; 

1.6.1.7 - O acionamento direto da tecla configurada para o indicativo de reconhecimento da imagem 
fictícia projetada, sem a realização de parada da esteira, não deve gerar a identificação da imagem 
fictícia;  

1.6.1.8 - Uma mensagem de erro deve ser gerada quando a imagem fictícia projetada não for 
reconhecida pelo operador.  

1.7 - CONDIÇÕES OPERACIONAIS:  

1.7.1 -  Operar com variações de temperatura ambiente entre 0º e +40º C e fator de umidade de 
10% a 90% não condensável;  

1.7.2 -  Possuir a funcionalidade de autodiagnose para monitorar continuamente a sua 
operação de forma que, ocorrendo defeito ou falha, seja identificada a possível causa por meio de 
código específico, em português do Brasil, na tela do operador, como alerta de alarme;  

1.7.3 -  O equipamento deverá obedecer a todas às normas nacionais (CNEN, ABNT etc). O 
fornecedor deverá providenciar o atendimento das normas do CNEN, especialmente quanto à 
Licença de Importação e a Isenção de Requisitos de Proteção Radiológica, de acordo com a Posição 
Regulatória 3.01/001 (Critérios de Exclusão, Isenção e Dispensa de Requisitos de Proteção 
Radiológica) da Norma CNEN-NN-3.01 “Diretrizes Básicas de Proteção Radiológica”;  

1.7.4 -  Não afetar materiais sensíveis, tais como máquinas fotográficas, computadores 
portáteis, câmeras, nem qualquer equipamento e aparelho eletrônico inspecionados;  

1.7.5 -  Não afetar medicamentos e alimentos inspecionados;  

1.7.6 -  O escâner por raios X deve possuir sistema de acionamento automático para ativar e 
desativar a esteira transportadora com simples toque na tecla, assim como possibilidade para ajuste 
de acionamento manual;  

1.7.7 -  O escâner por raios X deve possuir indicação gráfica de sinal dos elementos sensores 
de raios X, com e sem incidência de raios X de forma a permitir uma avaliação de todos os 
elementos sensores;  

1.7.8 -  O escâner por raios X deve possuir acionamento das funções do equipamento por meio 
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de teclado de comandos do operador de alta resistência, para uso contínuo;  

1.7.8.1 - Outros dispositivos, tais como touchpad, tela sensível ao toque, etc., poderão ser aceitos em 
substituição ao teclado de comando, desde que aprovados pela Comissão Técnica do CJF;  

1.7.9 -  O escâner por raios X deve possuir linguagem de todos os menus e submenus de 
configuração e operação em Português do Brasil;  

1.7.10 - O escâner por raios X deve possuir sistema de controle de acesso para usuários, em níveis 
distintos para operador, administrador e manutenção com as respectivas senhas de acesso. Deve 
ser disponibilizado para o CJF o acesso a todos os menus de controle, configuração e manutenção 
do escâner;  

1.7.10.1 - A senha de manutenção deve permitir o acesso às configurações do escâner para edição e 
verificação de níveis de funcionamento; acesso aos procedimentos de autodiagnóstico de todos os 
circuitos e sistemas; acesso a parâmetros de funcionamento; inclusão e exclusão de usuários; entre 
outros;  

1.7.11 – O escâner por raios X deve possuir sinalização luminosa de segurança, na cor vermelha, 
visível, nas laterais de entrada e na saída do túnel, indicando a geração de raios X, quando em 
operação.  

1.8 - ACESSÓRIOS INTEGRANTES:  

1.8.1 -  Possuir 02 (duas) extensões de esteira transportadora, por escâner, podendo ser 
integradas ou moduladas, a serem acopladas na entrada e saída do túnel de inspeção. Cada 
extensão deve, obrigatoriamente, obedecer às seguintes características:  

1.8.1.1 - Possuir sistema de roletes para facilitar o deslocamento da carga;  

1.8.1.2 - Cada  extensão deve possuir comprimento entre 600 a 1000 mm, e possuir largura 
compatível com a largura do túnel do escâner;  

1.8.1.3 - A altura dos módulos de extensão deve ser compatível com a altura e largura da esteira 
transportadora interna do escâner, a partir de sua face superior ao solo, devendo possuir ajustes de 
altura nos dispositivos de apoio, compatível com o ajuste do escâner;  

1.8.1.4 - Possuir proteções laterais para evitar que os itens inspecionados caiam dos módulos de 
extensões de esteiras;  

1.8.1.5 - Os módulos devem ser de fácil manuseio para montagem, acoplamento e desmontagem, 
sem causar desalinhamento da esteira interna do túnel do escâner e nos próprios módulos;  

1.8.1.6 - Possuir estrutura suficientemente robusta e resistente a impactos mecânicos como colisão, 
choque e pressões provocadas pelo tráfego normal de inspeção de objetos;  

1.8.1.7 - Possuir estruturas independentes, construída em aço inox nas partes de acabamento 
externo e aço galvanizado nas demais partes, seguindo as mesmas características da esteira 
transportadora interna do escâner; 

1.8.1.8 – Possuir pintura eletrostática, observando as melhores práticas de aderências ao material 
aplicado;  

1.8.1.9 - Possuir capacidade de peso distribuído em cada módulo, compatível com a capacidade de 
peso especificada para a esteira transportadora interna do escâner por raios X;  

1.8.1.10 - Não possuir vértices, arestas pontiagudas ou afiadas e faces com rebarbas, que possam 
causar danos em pessoas, roupas ou objetos;  

1.8.1.11 - Os módulos de extensões devem possibilitar sua remoção, quando necessário, sem 
prejuízo para o funcionamento do scanner por raios X;  

1.8.1.12 - Os módulos de extensões de esteira devem possuir batente no final do módulo de cada 
lado;  

1.8.2 -  Quaisquer estruturas independentes não fixadas no escâner de inspeção deverão ser 
construídas com material inoxidável ou pinturas eletrostáticas, compatíveis com a capacidade de 
peso especificada esteira transportadora e demais características inerentes ao escâner por raios X.  
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ITEM 02 – EQUIPAMENTOS DETECTORES DE METAIS – TIPO PÓRTICO:  

2.1 - CARACTERÍSTICAS ESTRUTURAIS:  

2.1.1 -  A estrutura do pórtico deverá ser construída em material lavável, indeformável, dotados 
de bordas a prova de impactos proporcionando uma eficiente proteção mecânica e de umidade, a 
exemplo do Acrilonitrila butadieno estireno – ABS, ou outro material termoplástico rígido e leve, com 
características similares ao ABS. Poderão ser aceitos outros materiais que atendam as exigências 
acima. Não serão aceitos pórticos com madeira e derivados, tais como o MDF -Medium-Density 
Fiberboard em seu acabamento exterior;  

2.1.2 -  A estrutura deverá atender no mínimo o padrão IP53 (norma ABNT NBR IEC 60529);  

2.1.3 -  O pórtico deverá receber etiqueta de segurança auto-adesiva, com grafismo, medidas e 
especificações de acordo com o ANEXO IV. O local de fixação será definido em momento posterior, 
junto à Contratada;  

2.1.4 -  O pórtico, deve ser entregue completo, instalado, calibrado e pronto para entrar em 
operação imediata; 

2.1.5 -  O compartimento destinado aos componentes elétricos/eletrônicos deverá ser localizado 
na parte superior do pórtico, e deverá possuir vedação que impeça o acesso involuntário e ainda ser 
resistente a intempéries;  

2.1.6 -  A estrutura deve ser suficientemente robusta e resistente a impactos mecânicos como 
colisão, choque e pressões provocadas pela passagem de pessoas;  

2.1.7 -  Deve possuir invólucro protetor impermeável nas bases do portal, com altura mínima de 
50 mm;  

2.1.8 -  Possuir dispositivo para fixação no piso imune à penetração de água e oxidação;  

2.1.9 -  Não possuir cantos ou pontas angulosas, pontiagudas ou afiadas, que possam causar 
danos em pessoas ou roupas;  

2.1.10 - Possuir todos os componentes padronizados e intercambiáveis;  

2.1.11 - Possuir altura interna (vão livre) de 2,0 m a 2,20 m;  

2.1.12 - Possuir largura interna (vão livre) entre os painéis de 0,70 m a 0,80 m;  

2.1.13 - Possuir profundidade de 0,45m a 0,70m;  

2.1.14 - Possuir peso máximo 100 Kg.  

2.2 - CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS:  

2.2.1 -  Ter, pelo menos, 10 (dez) programas de detecção pré-configurados para detecção de 
diferentes tipos e tamanhos de objetos metálicos compatíveis com a função da aplicação a que 
destina (inspeção de visitas e/ou inspeção de presos);  

2.2.2 -  Empregar tecnologia de multizona verdadeira de detecção constituída por no mínimo 8 
(oito) zonas de detecção independentes (zonas essas constituídas por no mínimo 08 (oito) bobinas 
receptoras, comprovando a independência da detecção), distribuídas em altura ao longo do vão livre 
do pórtico, com indicação visual da zona correspondente ao alarme mediante LED’s dispostos em 
barra luminosa (a precisão da indicação das zonas deve ser mantida quando o pórtico for 
programado no nível de sensibilidade desejado);  

2.2.3 -  Capacidade de detecção de alta sensibilidade de objetos metálicos ferrosos e não 
ferrosos de pequenas dimensões em situações reais do ambiente do CJF.  

2.2.4 -  Possuir sensibilidade para detecção de no mínimo:  

2.2.4.1 - Prisma sextavado de 26 mm de comprimento composto de aço para fabricação de 
ferramentas (simulacro de chave de fenda). Será utilizado corpo de prova descrito na norma NIJ 
Standard 0601.02;  
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2.2.4.2 - Peça  de aço de 40 mm de comprimento (simulacro de chave de algema). Será 
utilizado corpo de prova descrito na norma NIJ Standard 0601.02;  

2.2.5 -  A capacidade de detecção deverá ocorrer de forma consistente e uniforme em toda área 
interna (vão livre) do pórtico, proporcionando a cobertura completa de inspeção da cabeça aos pés e 
deverá ser independente da posição ou orientação do objeto transitando por ele;  

2.2.6 -  Será definido como nível de sensibilidade desejado para os testes de aceitação, o nível 
que permite a detecção do corpo de prova ferroso em qualquer posição e orientação dentro do vão 
livre do pórtico e que permita também a detecção do corpo de prova não-ferroso quando passado 
isoladamente e simultaneamente com o corpo de prova ferroso;  

2.2.7 -  A capacidade de detecção não deve mudar com o tempo e, tampouco, deve haver 
necessidade de recalibração do equipamento;  

2.2.8 -  O pórtico deve permitir ajustes da sensibilidade mínima de 70 (setenta) níveis 
diferentes, oferecendo versatilidade para operação em locais diferentes e inspeção de públicos 
diferentes (visitas e/ou presos). Todos os níveis de sensibilidade devem estar livres de alarmes 
falsos;  

2.2.9 -  Quando configurado no nível de sensibilidade desejado, assim como em qualquer outro 
nível inferior, o pórtico deve apresentar imunidade alta contra possíveis interferências mecânicas, 
elétricas e magnéticas, tais como objetos estáticos (por exemplo, grade metálica, piso reforçado de 
aço), objetos metálicos móveis (por exemplo, porta metálica) na proximidade do pórtico, não 
requerendo intervenção de recalibração na ocorrência de diferentes cenários de interferência, sendo 
auto-calibrável;  

2.2.10 – Quando configurado no nível de sensibilidade desejado, assim como em qualquer outro 
nível inferior, o pórtico não pode sofrer interferência de corpo humano (condutividade elétrica) e não 
pode gerar alarme falso quando uma pessoa totalmente livre de objetos metálicos transitar por ele;  

2.2.11 - A unidade de controle (eletrônica) do pórtico deve ser protegida contra atos de vandalismo, 
mediante uso de carcaça metálica sólida, travada com chave e com grau de proteção mínimo de IP 
53;  

2.2.12 - O pórtico deverá possuir sistema de auto-diagnose, possibilitando a verificação da 
performance e eficiência do mesmo;  

2.2.13 - A construção mecânica e rigidez do pórtico devem permitir a resistência, sem sofrer dano 
nem deslocamento, a impactos mecânicos como colisão, choque e também pressões provocadas 
pelo tráfego de pessoas;  

2.2.14 - Capacidade de proceder a contagem de passagens de pessoas no detector e o número de 
vezes e porcentagem em que o alarme foi acionado -deve ser fornecido software para elaboração de 
relatórios para auditoria;  

2.2.15 - A unidade eletrônica deve ser compacta sendo que o acesso à programação dever ser 
protegida com acesso restrito e por senha alfanumérica de 6 (seis) dígitos;  

2.2.16 - A detecção deverá possibilitar a inspeção de no mínimo 10 pessoas por minuto;  

2.2.17 - Temperatura  operacional: Faixa mínima de –10 a +50 graus centígrados;  

2.2.18 - Umidade relativa (sem condensação): de 0 a 95%;  

2.2.19 - Indicador sonoro, com alarme de alta intensidade com volume e tom do alarme programável;  

2.2.20 - A emissão eletromagnética do equipamento deve estar limitada a um nível considerado 
inofensivo para seres humanos (portadores de marca-passo, sistemas de apoio vital, mulheres 
grávidas, etc) -certificado ou laudo técnico de instituto ou laboratório, brasileiro ou estrangeiro, deve 
acompanhar o equipamento, devendo possuir data de homologação inferior a 24 (vinte e quatro) 
meses da data de publicação do Edital e ser apresentado juntamente com a amostra. Para atender a 
estas exigências, deverão ser observadas as normas EN 500081-1 e EN 500082-1 ABNT NBR IEC 
60601-2-31: 2013 Emenda 1:2014 e orientações constantes na CSN EN 50364 ed. 2 e CENELEC 
519/1999/CE;  
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2.2.21 - Funcionamento programável controlado por microprocessador.  

2.2.22 - Possuir no mínimo 02 (dois) níveis de acesso, por meios de senhas programáveis, para 
operacionalização do equipamento e suas funcionalidades, tanto local como remoto:  

2.2.22.1 - Nível  OPERACIONAL para permitir que o operador visualize os ajustes programados e 
as informações estatísticas;  

2.2.22.2 - Nível ADMINISTRADOR para permitir acesso a todos os ajustes e parâmetros do 
equipamento, com privilégios para efetuar programações, configurações, habilitar ou desabilitar 
funções e parâmetros programáveis, bem como incluir e excluir novos usuários operacionais, 
habilitando ou desabilitando funções para o nível operacional;  

2.2.23 - As senhas devem possuir recursos de confirmação quando na inserção destas, seja na 
inserção inicial, alteração ou exclusão;  

2.2.24 - Possuir sistema para armazenamento de registros de programações e configurações dos 
equipamentos;  

2.2.25 - Possuir sistema de transferência de programação e configuração simultânea para todos os 
equipamentos ou grupos de equipamentos instalados na dependência.  

2.2.26 - Possuir registro dos eventos de configurações do equipamento indicando minuto, hora, dia, 
mês e ano, para a rastreabilidade das mesmas. Este acesso somente deverá ser realizado pelo nível 
ADMINISTRADOR.  

2.2.27 - Possuir controle remoto sem fio, com capacidade para:  

2.2.27.1 - Acessar todos os ajustes;  

2.2.27.2 - Operar um ou vários pórticos com a mesma senha ou senhas diferentes.  

2.3 - CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS:  

2.3.1 -  Alimentação elétrica deve possuir tensão de 100 a 240Vca automática (+10%/-15%; 
50/60hz +/-3hz), para atender as redes padrões de 110/127v e 220v sem a intervenção do operador; 

2.3.2 -  A fonte de alimentação elétrica deve estar equipada com proteção contra curtos 
circuitos e surtos de tensão;  

2.3.3 -  O sistema elétrico do pórtico deve possuir dispositivo estabilizador de energia elétrica, 
contendo uma unidade de armazenamento de energia com capacidade de manter a operação plena 
do mesmo por no mínimo 120 minutos após a queda de energia na rede de alimentação comercial, 
podendo estar ou não integrada ao equipamento;  

2.3.4 -  Possuir cabo de alimentação elétrica com plugue no padrão brasileiro (ABNT) e ter no 
mínimo 2 metros de comprimento.  

 

ITEM 03: DETECTORES DE METAIS - TIPO MANUAL (RAQUETE): 

3.1 - CARACTERÍSTICAS ESTRUTURAIS E OPERACIONAIS: 

3.1.1 -  O detector manual deve ser fornecido com estrutura em material lavável, indeformável, 
dotados de bordas a prova de impactos proporcionando uma eficiente proteção mecânica e de 
umidade, a exemplo do Acrilonitrila butadieno estireno – ABS, ou outro material termoplástico rígido e 
leve, com características similares ao ABS. Poderão ser aceitos outros materiais que atendam às 
exigências acima;  

3.1.2 -  O detector deve receber etiqueta de segurança auto-adesiva, com grafismo, medidas e 
especificações de acordo com o ANEXO I-C. O local de fixação será definido em momento posterior, 
junto à Contratada;  

3.1.3 -  O detector deve ter uma ou mais chave(s) para ligar/desligar;  

3.1.4 -  O detector deve ter uma ou mais chave(s) para a escolha e seleção do modo de alarme;  

3.1.5 -  Deverá utilizar bateria recarregável tipo NiMH;  
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3.1.6 -  O detector deve ser fornecido com carregador de bateria e fonte de 100 a 240Vca 
automática para atender as redes padrões de 110/127 e 220v sem a intervenção do operador;  

3.1.7 -  A duração típica da bateria deve ser de no mínimo 30 horas em modo de operação 
normal (modo visual/sonoro), considerando operação em estado de alarme de no máximo 10% do 
ciclo operacional;  

3.1.8 -  A empunhadura deverá ser ergonômica, de material à prova de umidade, resistente ao 
suor e deverá integrar laço de pulso;  

3.1.9 -  O aparelho detector manual deverá ser resistente a impacto de altura mínima de 75 
(setenta e cinco) centímetros, sendo que seus componentes internos devem permanecer inalterados 
após a queda, nem seja necessária recalibração do aparelho. O aparelho deverá manter suas 
características depois de no mínimo 3 (três) provas de queda de 75 (setenta e cinco) centímetros em 
piso de concreto;  

3.1.10 - Peso máximo do detector: 0,40kg (incluída a bateria);  

3.1.11 – Comprimento da superfície de detecção: mínimo de 180mm e máximo de 320mm;  

3.1.12 - Deverá operar com umidade relativa de 0 a 95% sem condensação e faixa mínima de 
temperatura de operação -15°C a + 50°C;  

3.1.13 - O equipamento não deverá afetar marca passos e fitas magnéticas;  

3.1.14 - Deve ter eletrônica microprocessada;  

3.1.15 - Deve detectar tanto metais ferrosos como não-ferrosos. 

3.1.16 - Possuir sensibilidade para detecção de no mínimo:  

3.1.16.1 - Prisma sextavado de 26 mm de comprimento composto de aço para fabricação de 
ferramentas (simulacro de chave de fenda). Será utilizado corpo de prova descrito na norma NIJ 
Standard 0601.02;  

3.1.16.2 - Peça de aço de 40 mm de comprimento (simulacro de chave de algema). Será utilizado 
corpo de prova descrito na norma NIJ Standard 0601.02;  

3.1.16.3 - Peça de aço de 37 mm de comprimento (simulacro de lâmina de barbear descartável). 
Será utilizado corpo de prova descrito na norma NIJ Standard 0602.02;  

3.1.16.4 - Um cilindro em metal com diâmetro de 5,8 mm e comprimento de 25,5 mm (simulacro de 
munição). Será utilizado corpo de prova descrito na norma NIJ Standard 0602.02;  

3.1.17 - Possuir os seguintes tipos de indicação de alarme: sonoro, visual e por vibração do punho;  

3.1.17.1 - O alarme deverá ser continuo durante o tempo que o metal estiver na presença do sensor 
sem a necessidade de movimentação para provocar a detecção dos metais;  

3.1.18 - Deve haver no mínimo 2 (dois) modos de operação dos alarmes. Por exemplo, 
visual/vibração e visual/sonoro;  

3.1.19 - Deve  possui ajuste digital de sensibilidade interno, sem acesso para ajuste por parte 
do operador, de 3 níveis (baixo, médio e alto). O acesso às alterações deverá ser permitido somente 
mediante acoplamento de dispositivo/ferramenta específica, que deverá acompanhar o detector;  

3.1.20 - Dois aparelhos devem operar apropriadamente a uma distância de 60 cm ou menos entre 
eles;  

3.1.21 - O detector não pode produzir uma indicação positiva de alarme quando operado a uma 
distância de maior que 35 cm de uma grade metálica usada na construção de piso. A distância até a 
grade supracitada refere-se tanto àquela medida a partir da ponta do detector como aquela medida a 
partir do lado do detector. As dimensões mínimas da grade metálica: 15cm x 15cm de haste de metal 
ferroso com diâmetro de 6mm.  

3.1.22 - O aparelho deverá possuir indicação por LEDs coloridos, com as seguintes funções, no 
mínimo:  

3.1.17.1 - LED vermelho representa indicação visual de alarme;  
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3.1.17.2 - LED verde indica que o aparelho está ligado e pronto para operar;  

3.1.17.3 - LED indicador de nível baixo da carga de bateria;  

3.1.23 - Para cada Unidade Federativa que receberá os detectores de metal manual, deverá ser 
fornecido no mínimo 2 (dois) DVD's contendo instruções em vídeo de operação do modelo de 
detector fornecido, com instruções em Português do Brasil. 
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ANEXO III 

FORMULÁRIO DE PREÇOS 

PROPONENTE:........................................................................................................................ 
 
ENDEREÇO:.........................................................................................................N................. 
 
BAIRRO:................................................CIDADE................................................UF................. 
 
FONE:.....................................E-MAIL ..................................................................................... 
 
CEP:......................................................CNPJ.......................................................................... 
 

BANCO AGÊNCIA PRAÇA PAGAMENTO CONTA CORRENTE 
 
 

1) Fornecer preço à vista com tributos, insumos e demais encargos da contratação. 
2) Pagamento exclusivamente por ordem bancária. 
3) LOCAL DE ENTREGA: Setor de Clubes Esportivos Sul – SCES, Trecho III Polo 8 Lote 9, 
Brasília/DF, CEP 70.200-003. 

 

ITEM 1 

DESCRIÇÃO Qtd a 
registrar 

Valor 
Unitário R$ 

Valor Total 
R$ 

Equipamentos escâner de inspeção por raios 
X, conforme descrito no Anexo II e 
Treinamento para 15 servidores, conforme 
item 12 do Anexo I 

05   

VALOR TOTAL DO ITEM 1  
 

ITEM 2 

DESCRIÇÃO Qtd a 
registrar 

Valor 
Unitário R$ 

Valor Total 
R$ 

Equipamentos detectores de metais, tipo 
pórtico, conforme descrito no Anexo II e 
Treinamento para 15 servidores, conforme 
item 12 do Anexo I 

05   

VALOR TOTAL DO ITEM 2  
 

ITEM 3 

DESCRIÇÃO Qtd a 
registrar 

Valor 
Unitário R$ 

Valor Total 
R$ 

Detectores de metais, tipo manual (raquetes), 
conforme descrito no Anexo II 05   

VALOR TOTAL DO ITEM 3  
 

PRAZO DE ENTREGA: 
..............(máximo 120 dias corridos), contados da assinatura do Contrato, Itens 1 e 2; e 
..............(máximo 90 dias corridos), contados da assinatura do Contrato, Item 3. 
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VALIDADE DA PROPOSTA: .....(mínimo 90 dias), contados da data fixada para abertura da 
licitação. 
 

PRAZO DE GARANTIA: ....... mínimo de 2 (dois) anos, contados da data de assinatura do Termo de 
Recebimento Definitivo.  

 

 

Brasília,............./............/2018. 
 

____________________________________________ 
Nome legível 

 
____________________________________________ 

Assinatura do responsável 
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PREGÃO ELETRÔNICO 11/2018 

ANEXO IV – MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

A UNIÃO, por intermédio do CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, Órgão integrante do Poder 
Judiciário da União, inscrito no CNPJ sob o n. 00.508.903/0001-88, com sede no Setor de Clubes 
Esportivos Sul – SCES TRECHO III – POLO 8 – LOTE 9 – Brasília/DF, doravante denominado 
ÓRGÃO GERENCIADOR, neste ato representado pela Diretora Geral, Senhora xxxxxxxx, inscrita no 
CPF sob o n. ___________, portadora da Cédula de Identidade n. ______, expedida pela _________ 
residente e domiciliada nesta Capital, e a empresa __________________, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ sob o n. __________________, com sede no 
________________________________________________, doravante denominada DETENTORA, 
neste ato representada pelo(a) Diretor(a) _________________, Senhor(a) 
________________________, brasileiro(a), ______, __________, inscrito(a) no CPF sob o n. 
___________, portador(a) da Cédula de Identidade n. _________, expedida pela ___________, 
residente e domiciliado(a) _____________________________, FIRMAM, com fundamento na Lei n. 
10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto n. 5.450, de 31 de maio de 2005; do Decreto n. 7.892, de 
23 de janeiro de 2013, e demais normas legais aplicáveis, no Processo ADM-2018/00183, a presente 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. x/2018, mediante as seguintes cláusulas e condições: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

1.1 – Registro de preços para o fornecimento de equipamentos destinados a monitoramento, 
inspeção em objetos e a detecção da existência de materiais que possam apresentar risco a 
segurança pessoal e às instalações do CJF, 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 técnicas e demais disposições deste Termo 
de Referência, que se compõe dos seguintes itens:  

1.1.1 - Equipamentos escâner de inspeção por raios X;  

1.1.2 - Equipamentos detectores de metais, tipo pórtico;  

1.1.3 - Detectores de metais, tipo manual (raquetes); 

1.1.4 -  Treinamento e as manutenções preventivas e corretivas. 

1.2 - A existência de preço registrado não obriga o CJF a adquirir o objeto que dele poderá advir, 
sem que caiba direito de indenização à DETENTORA de qualquer espécie. 
 
1.3 - As disposições constantes no edital do Pregão Eletrônico n. xx/2018 e os atos subsequentes 
com ele relacionados integram esta Ata para todos os efeitos. 
 
1.4 Os equipamentos devem ser de linha de produção ativa, não se aceitando a participação, na 
licitação, de propostas que ofertem protótipos, equipamentos reformados, equipamentos 
descontinuados, equipamentos usados, ou equipamentos em desenvolvimento, por fim, não serão 
aceitos equipamentos em final de ciclo de vida (end-of-life). A comprovação desta exigência poderá 
ser feita em fábrica, a critério do Conselho da Justiça Federal, por meio de diligência. Os  
quantitativos a serem registrados são os constantes do quadro abaixo: 

ITEM DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO QUANTIDADE 

01 Equipamentos escâner de inspeção por raios X 05 

02 Equipamentos detectores de metais, tipo pórtico 05 

03 Detectores de metais, tipo manual (raquetes) 05 
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1.5 Os equipamentos devem, obrigatoriamente, atender a todos os requisitos e determinações 
estabelecidas no Anexo I - Termo de Referência. 

 

CLÁSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS REGISTRADOS 

2.1 – DOS PREÇOS REGISTRADOS – O preço para o fornecimento dos equipamentos, serão 
praticados pela DETENTORA conforme descrito no Anexo III anexo a esta ata. 

2.2 – Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência desta ata de registro de 
preços. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA 

3.1 – A DETENTORA obriga-se ao cumprimento de todas as disposições constantes do Anexo I – 
Termo de Referência do edital e, ainda, a: 

a) Responder: 

a.1) por todos os ônus referentes à aquisição, tais como: fretes, impostos, seguros, taxas, encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, decorrentes da execução do contrato; 

a.2) por si e por seus sucessores integralmente, em qualquer caso, por todos os danos e prejuízos 
de qualquer natureza causados ao CJF ou a terceiros; e 

a.3) exclusivamente e integralmente perante o CJF pela execução do objeto na forma proposta no 
Contrato. 

b) Indenizar os danos e prejuízos referidos na alínea a.3 na conformidade do estabelecido no 
contrato; 

c) Fornecer todos os equipamentos com garantia mínima de 2 (dois) anos, contado a partir da data 
de emissão do termo de recebimento definitivo. 

d) Acatar as determinações do CJF no sentido de garantir a perfeita manutenção dos 
equipamentos em caso de vícios e/ou defeitos. 

e) Substituir as suas expensas e responsabilidade o objeto que não estiver de acordo com as 
especificações e, demais situações peculiares ao objeto como: prazo para realização dos serviços de 
assistência técnica dentro do prazo de garantia e a forma de sua realização; 

f) Não subcontratar, no todo ou em parte, o objeto desta ata sem prévia anuência do ÓRGÃO 
GERENCIADOR. 

g) Manter durante todo o período de vigência desta ata de registro de preços as condições de 
habilitação e qualificação exigidas para a contratação, comprovando-as, a qualquer tempo, mediante 
solicitação do ÓRGÃO GERENCIADOR. 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGACÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR 

4.1 – O ÓRGÃO GERENCIADOR obriga-se ao cumprimento de todas as disposições constantes do 
Anexo I – Termo de Referência do edital e, ainda, a: 

a)  Receber os equipamentos, testá-los e aprová-los quando atenderem plenamente às 
especificações técnicas. 

b) Recusar, com as devidas justificativas, o equipamento entregue fora das especificações técnicas 
ou que tenha sido reprovado após testes na fase de recebimento. 

c)  Efetuar o pagamento à detentora de acordo com as condições de preço e prazo 
estabelecidas nesta ata, mediante a apresentação de nota fiscal; 

d) Notificar a Detentora sobre quaisquer deficiências encontradas nos equipamentos; 

e) Determinar responsável para o acompanhamento e fiscalização da execução do objeto desta ata; 

f) Fiscalizar toda a execução do objeto, inclusive durante o período de garantia; 
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CLÁUSULA QUINTA – DO REGISTRO DE PREÇOS 

5.1 - Após a homologação da licitação, o registro de preços observará, entre outras, as seguintes 
condições: 

a) será incluído, nesta ata, o registro das empresas que aceitarem cotar os equipamentos com 
preços iguais ao da empresa vencedora na sequência da classificação do certame; 

b) o preço registrado com indicação das empresas será divulgado no Portal de Compras do Governo 
Federal e ficará disponibilizado durante a vigência desta ata de registro de preços; e  

c) a ordem de classificação das empresas registrados na ata deverá ser respeitada nas contratações 

5.2 - O registro a que se refere o caput tem por objetivo a formação de cadastro de reserva, no caso 
de exclusão da primeira colocado desta ata, nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21, do Decreto 
n. 7.892/2013. 

5.3 – Serão registrados nesta ata de registro de preços, nesta ordem: 

a) o preço e quantitativo da empresa mais bem classificado durante a etapa competitiva; e  

b) o preço e quantitativo das empresas que tiverem aceitado cotar seus equipamentos em valor igual 
ao da empresa mais bem classificada. 

5.4 - Se houver mais de uma empresa na situação de que trata a alínea “b” acima, serão 
classificados segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva. 

CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO 

6.1 – O ÓRGÃO GERENCIADOR nomeará, através de Portaria, servidor responsável por gerir esta 
ata, acompanhando sua execução, devendo proceder a orientação, fiscalização e interdição da sua 
execução, se necessário, a fim de garantir o exato cumprimento das condições estabelecidas nesta 
Ata. 

6.2 – O ÓRGÃO GERENCIADOR reserva-se ao direito de, sem restringir a plenitude da 
responsabilidade da DETENTORA, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os 
fornecimentos. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

7.1 - Os equipamentos serão recebidos no edifício sede do Conselho da Justiça Federal, localizado 
no SCES - Setor de Clubes Esportivos Sul - Trecho 3 - Polo 8 - Lote 9 CEP: 70200-003 Brasília/DF 
Fone: (0xx61) 3022-7579, pela realização do procedimento de verificação do equipamento em seu 
local de instalação, para assegurar que o equipamento fornecido é idêntico ao equipamento cotado, 
com todas as suas funcionalidades, e emissão do Termo de Recebimento Definitivo. 

7.1.1 - O CJF designará uma Comissão de Recebimento composta de pelo menos 3 (três) membros 
para receber os equipamentos e emissão do respectivo Termo de Recebimento Provisório e 
Definitivo.  

7.1.2 - O CJF poderá convocar servidor ou profissional (s) de outro órgão da Administração Pública 
Direta ou Indireta, com conhecimento comprovado na matéria, para auxiliar nos trabalhos de 
avaliação. 

7.2 – O recebimento provisório dos equipamentos realizar-se-á após a entrega de todos 
equipamentos que compõem cada item, e a realização de testes de aceitação que comprovem o 
atendimento às especificações técnicas estabelecidas.  

7.3 - Definitivamente, mediante termo de recebimento definitivo, em até 10 (dez) dias úteis, após 
recebimento provisório. 

7.4 – O recebimento definitivo se dará quando os equipamentos estiverem devidamente instalados, 
funcionando e concluído o treinamento aos servidores/operadores do Contratante, e após atendidas 
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todas as eventuais solicitações, pela Comissão de Recebimento e Fiscalização (quando couber), no 
prazo máximo de dez dias úteis após a conclusão dos treinamentos. 

CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO 

8.1 – O pagamento será efetuado por ordem bancária, após o atesto do fiscal desta Ata na nota 
fiscal/fatura, devendo ser emitidos obrigatoriamente pelo CNPJ que conste nesta ata, correspondente 
aos equipamentos entregues e aceitos definitivamente. 

8.1.1 – Os pagamentos serão efetuados por meio de crédito em conta bancária da detentora, 
no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data do recebimento da nota fiscal e de acordo com os 
preços registrados. 

8.2 – O atesto deverá ocorrer pelo gestor/fiscal desta ata em até 5 (cinco) dias úteis contados do 
termo de recebimento definitivo. 

8.3 – Todas as notas fiscais deverão ser encaminhadas para o órgão gerenciador, pelo e-mail 
protocolo@cjf.jus.br. 

 

CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – A presente ata tem validade de 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES 

10.1 – A DETENTORA, em caso de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, e 
observado o regular procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, nos 
termos da lei, ficará sujeita, isolada ou cumulativamente, às seguintes penalidades, sem prejuízo das 
demais previsões legais: 

10.2 – ADVERTÊNCIA – sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para as 
quais tenha concorrido. 

10.3 – MULTA MORATÓRIA – de 0,5% (cinco décimos por cento), calculada sobre o valor total da 
respectiva ordem de fornecimento, por dia de atraso na entrega ou substituição dos dispositivos, até 
o limite de 15 (quinze) dias corridos. 

10.3.1 - No caso de atraso injustificado, na entrega ou na substituição dos dispositivos, por prazo 
superior a 15 (quinze) dias, não ocorrerá a aceitação do objeto e restará caracterizada a inexecução 
total da obrigação.  

10.4 – MULTA COMPENSATÓRIA – 20% (vinte por cento) sobre o valor da respectiva ordem de 
fornecimento. 

10.5 – IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM A UNIÃO, pelo prazo de até 5 (cinco) 
anos, nos termos do art. 7º da Lei n. 10.520/2002 combinado com o art. 28 do Decreto n. 5.450/2005. 

10.6 - SUSPENSÃO TEMPORÁRIA do direito de participar em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração pelo prazo de até 2 (dois) anos, nos termos do Inciso III, artigo 87 da Lei n. 
8.666/93, conforme Acórdão n. 2242/2013, do Plenário do Tribunal de Contas da União, sem prejuízo 
das multas previstas nesta ata. 

10.7 – DECLARAÇÃO DE INIDONIEDADE – ser declarada inidônea, nos termos do inciso IV do art. 
87 da Lei n. 8.666/1993. 

10.8 – As multas previstas nos parágrafos 2º e 3º poderão cumular-se entre si, bem como com as 
penalidades dos parágrafos 1º, 4º e 6º. 

10.9 – Nos termos do §3º do art. 86 e do §1º do art. 87 da Lei n. 8.666/93, a multa, caso aplicada 
após regular processo administrativo, será descontada do pagamento eventualmente devido ao 
órgão gerenciador ou ser recolhida ao Tesouro por GRU (Guia de Recolhimento da União) no prazo 
máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação ou, ainda, quando for o caso, cobrada 
judicialmente, em conformidade com a legislação específica. 
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10.10 – A aplicação das sanções previstas nesta cláusula será feita mediante procedimento 
administrativo específico. O órgão gerenciador comunicará à DETENTORA sua intenção de 
aplicação da penalidade, assegurando-lhe o direito ao contraditório e à defesa prévia, no prazo de 5 
(cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento da comunicação. 

10.11 – Decidida pelo órgão gerenciador a aplicação de sanção, fica assegurado à detentora o uso 
dos recursos previstos em lei. 

10.12 – Após assinatura da ata, em caso de inadimplência, a detentora sujeitar-se-á às penalidades 
nele previstas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

11.1 – A DETENTORA terá seu registro cancelado quando: 

11.1.1 – Ocorrer uma ou mais hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n. 
7.892/2013. 

11.1.2 – Ocorrer alguma das hipóteses contidas no art. 78 e seus incisos da Lei n. 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1 – O compromisso de fornecimento só estará caracterizado mediante assinatura desta Ata de 
Registro de Preços. 

12.2 – O registro de preços será obrigatoriamente utilizado pelo órgão gerenciador, salvo quando a 
contratação se revelar antieconômica ou quando houver necessidade específica de outra forma de 
aquisição, devidamente justificada, hipótese, esta, em que será assegurada à DETENTORA a 
preferência, em igualdade de condições, nos termos do art. 16 do Decreto n. 7.892/2013. 

12.3 – Nos termos do §1º do art. 12 do Decreto n. 7.892/2013 é vedado efetuar acréscimos nos 
quantitativos fixados pela ata de registro de preços. 

12.4 – O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na 
totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado para o ÓRGÃO GERENCIADOR e 
órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem, 
conforme definido no §4º do art. 22 do Decreto n. 7.892/2013. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 

13.1 – O Foro Juízo Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal é competente para dirimir 
qualquer dúvida oriunda desta ata de registro de preços, com renúncia expressa a qualquer outro 
que as partes tenham ou venham a ter, por privilegiado ou especial que seja. 

 

Brasília, XX de XXXXXXXXXX de 2018. 

xxxxxxxxxxxx 

Diretora-Geral do 

Conselho da Justiça Federal 

_______________________________________________ 

EMPRESA XXXXXXXX 

CNPJ n. XXXXXXXXX 
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PREGÃO ELETRÔNICO n. 11/2018 

ANEXO V – MODELO DE CONTRATO 
 

CONTRATO N. xx/2018 - CJF 
 

Contrato de fornecimento de equipamento detector 

de metais, Raio-X e raquete, firmado entre o 

CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL e a empresa 

__________________. 

 
CONTRATANTE: UNIÃO: por intermédio do CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL - CJF, Órgão 

integrante do Poder Judiciário, inscrito no CNPJ/MF n. 00.508.903/0001-

88, com sede no SCES Trecho III, Polo 8, Lote 9, Brasília-DF, neste ato 

representado por sua Diretora-Geral, a Senhora 

_________________________, brasileira, inscrita no CPF/MF n. 

_________________ e portadora da Carteira de Identidade n. 

______________ - ________, residente e domiciliada em Brasília - DF.  

 
CONTRATADA: ______________________________________, com sede na  

_____________________________________, inscrita no CNPJ/MF n. 

_________________, neste ato representada por seu Sócio-

Administrador, o Senhor _____________________, brasileiro, inscrito 

no CPF/MF sob o n. ______________ e portador da Carteira de 

Identidade n. ___________ - ___________, residente e domiciliado em 

Brasília - DF. 

As partes celebram o presente CONTRATO com fundamento na ____, em 
conformidade com as informações constantes no Processo n. 2018/00183, mediante as cláusulas e 
condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 O objeto deste contrato consiste no fornecimento de equipamentos destinados a 
monitoramento, inspeção em objetos e a detecção da existência de materiais que possam apresentar 
risco a segurança pessoal e às instalações do CJF, 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 técnicas e demais disposições do 
Anexo I - Termo de Referência, que se compõe dos seguintes itens:  

1.1.1 - Equipamentos escâner de inspeção por raios X;  

1.1.2 - Equipamentos detectores de metais, tipo pórtico;  

1.1.3 - Detectores de metais, tipo manual (raquetes); 

1.1.4 -  Treinamento e as manutenções preventivas e corretivas. 

1.2 O detalhamento do objeto é apresentado nos Anexos: I – Termo de Referência e II – 
Especificações técnicas, os quais aderem a este contrato e dele fazem parte, independentemente de 
transcrição. 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DO FORNECIMENTO 

2.1 – Os fornecimentos/serviços serão prestados em estrita observância as determinações, forma e 
condições constantes no Edital do Pregão Eletrônico nº 11/2018 seus Anexos e na proposta da 
Contratada. 

2.2 – Os equipamentos serão entregues no edifício sede do Contratante, localizado no SCES - Setor 
de Clubes Esportivos Sul - Trecho 3 - Polo 8 - Lote 9 CEP: 70200-003 Brasília/DF Fone: (0xx61) 
3022-7579. 

2.3 – Os equipamentos devem: 

2.3.1 - atender a todos os requisitos e determinações estabelecidas nos Anexos I e II; 

2.3.2 -  ser de linha de produção ativa, não se aceitando protótipos, equipamentos reformados, 
equipamentos descontinuados, equipamentos usados, ou equipamentos em desenvolvimento, 
por fim, não serão aceitos equipamentos em final de ciclo de vida (end-of-life); 

2.3.3 - atender a todas as normas vigentes emanadas pela Comissão Nacional de Energia 
Nuclear -CNEN e Normas para Proteção Radiológica n. 3.01/001 a 3.01/011 de 2011, incluindo 
os dispositivos e acessórios integrantes, sem prejuízos de regulamentações expedidas pela 
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e outros órgãos certificadores, quando da 
aplicação do seguimento; 

2.3.4 - ser entregues completos, com os manuais de instrução/operação/manutenção todos em 
português e prontos para entrar em operação imediata, acrescido de todos os dispositivos e 
acessórios, com acesso total a todas as funções operacionais; 

2.4 – As etiquetas de identificação da marca do equipamento não podem caracterizar propaganda do 
fabricante, devendo se limitar somente à apresentação discreta de identificação do fabricante e/ou 
modelo do equipamento. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS 

3.1 - A garantia deve ser de 2 (dois) anos, para todos os equipamentos, a contar da data de 
recebimento, caracterizada pela data de emissão e assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, 
no qual a Contratada deverá assegurar assistência técnica, sem ônus para o Contratante.  

3.2 – A Contratada durante o período de garantia será responsável: 

3.2.1 - pelo funcionamento dos equipamentos, mantendo-os operacional ininterruptamente; 

3.2.2 - pela atualização de software, e serviços de manutenção preventiva, nos prazos e 
especificações estabelecidos pelo fabricante, e corretiva do hardware, sem custo adicional para 
o Contratante, incluindo todos os serviços, mão de obra, despesas com deslocamento, 
hospedagens, peças e materiais substituídos; 

3.2.3 – por todas as peças, acessórios e materiais de reposição, que devem ser novos, não 
sendo aceitos itens usados ou recondicionados; 

3.2.4 - pela solução de quaisquer problemas provenientes de erros e/ou omissões, mesmo 
aqueles decorrentes de falhas na concepção do projeto, matéria prima, fabricação, inspeção, 
ensaios, embalagens, transportes, manuseios e montagem. Excluir-se-ão, entretanto, os danos 
ou defeitos decorrentes de uso inapropriado do equipamento ou influências externas de 
terceiros, não imputáveis à Contratada. 

3.2.5 – pela emissão de Termo de Garantia de fornecimento de Peças de Reposição por um 
período de 5 (cinco) anos a contar do término do período de garantia. 

3.3 - O período transcorrido a partir da constatação, pelo Contratante, de defeito nos equipamentos, 
dispositivos e acessórios até a sua efetiva correção, será somado ao período de garantia. 

CLÁUSULA QUARTA – DA MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

4.1 - A Contratada deve apresentar, para o período de garantia, um Plano de Manutenção 
Preventivo, trimestral, para os Equipamentos Escâner de Inspeção por Raios-x e Detectores de 
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Metais, com descritivos detalhados das rotinas a serem executadas, incluindo procedimentos para 
execução de aferição e de calibragem dos equipamentos e acessórios, visando garantir a 
conformidade com as especificações do fabricante e, ainda, a afastar ou reduzir ao mínimo a 
possibilidade de ocorrência de falhas ou deficiências operacionais, devendo abranger:  

4.1.1 - Cronograma das realizações das atividades de manutenções preventivas e testes de 
efetividade de funcionamento do equipamento, que devem ser agendadas com o Gestor deste 
Contrato. O agendamento deve ser feito com antecedência mínima de 15 dias da data da 
realização das manutenções preventivas, informando a identificação do técnico (nome e RG); 

4.1.2 - Relatório encaminhado ao Contratante com periodicidade trimestral, referente às 
manutenções preventivas e/ou corretivas, para cada equipamento, com análise das ocorrências 
de falhas e procedimentos efetuados na solução das ocorrências, dando ênfase aos 
equipamentos e componentes que demonstrarem reincidências de falhas; 

4.2 - A Contratada deverá: 

4.2.1 - emitir Ordem de Serviço para registro dos atendimentos das execuções das  
manutenções preventivas, aferições e calibrações, contendo a identificação dos responsáveis 
pela execução e pelo acompanhamento no local de instalação do equipamento. Tal Ordem de 
Serviço deve conter todas as rotinas de execução e registros de falhas, reparos e outras 
ocorrências que existirem; 

4.2.2 - manter registros de controle de manutenção preventiva dos equipamentos, nos locais 
de instalação dos mesmos. 

4.2.3 -  dispor de canal de comunicação direto ou eletrônico que permita a geração de 
número de protocolo ou outra forma de registro individual para as aberturas dos chamados de 
assistência técnica. 

4.3 - As manutenções só poderão ser efetuadas por agentes credenciados e qualificados pela 
Contratada ou fabricante.  

4.4 - As manutenções preventivas devem ocorrer em horário comercial, das 8 às 17hs, de segunda a 
sexta-feira, explicitando dia e horário da execução das manutenções e partes dos equipamentos a 
serem verificadas, para apreciação e autorização do período de início e término da intervenção 
técnica, bem como autorização de acesso pelo CJF.  

4.4.1 - Caso o equipamento não atenda às funcionalidades constantes do Anexo I, Termo de 
Referência após a manutenção, este deverá ser substituído, sem custos para o Contratante.  

4.4.2 - Caso ocorram 3 (três) chamadas, devidamente formalizadas, para problemas de mesma 
natureza e para um mesmo equipamento, a Contratada deve substituir todas as partes 
integrantes que apresentaram defeitos, falhas ou aquela unidade (equipamento) defeituosa, às 
suas expensas, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após ser notificado. Equipamentos e 
acessórios devem ser substituídos integralmente. 

4.5 - Durante o período de garantia, a assistência técnica dos equipamentos, terá atendimento “on-
site”, após o chamado de aberturas de assistência técnica em no máximo 5 (cinco) dias corridos para 
atendimento.  

4.6 - O prazo de recuperação será contado a partir da abertura formal do chamado de assistência 
técnica, com solução definitiva por prazo não superior a 7 (sete) dias úteis.  

4.6.1 - Não sendo possível a recuperação do equipamento no prazo de 7 (sete) dias úteis, deve 
ser providenciada a substituição do mesmo por um equipamento equivalente ou superior, em 
caráter provisório, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Após a constatação de impossibilidade do 
reparo em até 30 (trinta) dias corridos, a substituição passará a ser definitiva, desde que o 

Edital CJF (0920695)         SEI 0006004-90.2016.6.02.8000 / pg. 307



Conselho da Justiça Federal 

 46 

equipamento seja novo.  

CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1 - A CONTRATADA obriga-se ao cumprimento de todas as disposições constantes do Anexo I 
Termo de Referência e ainda, a: 

a) Realizar a Instrução Técnica e Operacional conforme descrito no item 12 do Anexo I; 

b) Manter durante todo o período de vigência deste contrato as condições de habilitação e 
qualificação exigidas para a contratação, comprovando-as, a qualquer tempo, mediante solicitação 
do contratante. 

c) Acatar, nas mesmas condições ofertadas, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93, as 
solicitações do CONTRATANTE para acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias à 
execução do objeto. 

d) Dar ciência aos seus empregados acerca da obediência ao Código de Conduta do Conselho da 
Justiça Federal, nos termos da resolução nº 147 de 15 de abril de 2011 (http://www.cjf.jus.br/codigo-
de-conduta). 

e) Acatar as determinações do Contratante no sentido de garantir a perfeita manutenção dos 
equipamentos em caso de vícios e/ou defeitos. 

f) Substituir as suas expensas e responsabilidade o objeto que não estiver de acordo com as 
especificações constantes dos Anexos I e II. 

g) Responder: 

g.1) por todos os ônus referentes à aquisição, tais como: fretes, impostos, seguros, taxas, 
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, decorrentes da execução do 
contrato; 

g.2) por si e por seus sucessores integralmente, em qualquer caso, por todos os danos e 
prejuízos de qualquer natureza causados ao Contratante ou a terceiros; 

g.3) exclusivamente e integralmente perante o Contratante pela execução do objeto na forma 
proposta neste Contrato. 

CLÁUSULA SEXTA– OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

6.1 - O CONTRATANTE obriga-se a cumprir todas as obrigações constantes do Anexo I - Termo de 
Referência e, ainda, a: 

6.1.1. Prestar as informações e esclarecimentos atinentes ao objeto deste Contrato, 
solicitadas pela Contratada. 

6.1.2. Acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato por intermédio do Gestor ou 
comissão especialmente designada pelo Contratante. 

6.1.3. Rejeitar no todo ou em parte, os equipamentos entregues em desacordo com as 
obrigações assumidas pela Contratada e solicitar sua substituição. 

6.1.4. Efetuar os pagamentos dos equipamentos fornecidos nos prazos previstos neste 
Contrato. 

6.1.5. Atestar a Nota Fiscal através do Gestor deste Contrato, no prazo de até 5 (cinco) dias 
úteis contados a partir da emissão do Termo de Recebimento Definitivo dos 
equipamentos. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

7.1. A vigência do Contrato será de: 
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7.1.1 – 180 (cento e oitenta) dias para os serviços de fornecimento, instalação, instrução técnica e 
operacional, pagamento e recebimento, contados a partir da assinatura do Contrato; 

7.1.2 – 24 (vinte e quatro) meses, contado do Termo de Recebimento Definitivo, para os serviços de 
garantia e assistência técnica.  

CLÁUSULA OITAVA – DO PREÇO E DO VALOR DO CONTRATO 

8.1 - O preço que o CONTRATANTE se obriga a pagar à CONTRATADA, nos termos do presente 
contrato, é de R$ __________ (_________________________), do qual serão feitas as glosas e 
retenções legais. 

8.2 – Nos valores estabelecidos nesta cláusula estão incluídos todos os tributos, contribuições fiscais e 
parafiscais previstos na legislação em vigor, incidentes, direta ou indiretamente, bem como despesas de 
quaisquer naturezas decorrentes da execução do presente contrato. 

CLÁUSULA NONA – RECURSOS FINANCEIROS 

9.1. As despesas com a execução do presente contrato correrão à conta de recursos orçamentários da 
União destinados ao CONTRATANTE consignados no Programa de Trabalho 
_______________________, no Elemento de Despesa ________________ , com a respectiva emissão 
de nota de empenho. 

9.2 – Observada as limitações constantes do §1º do art. 65 da Lei n. 8.666/93, poderá o CONTRATANTE 
promover alterações no objeto do presente contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO 

10.1 - O gestor do contrato será designado por meio de Portaria e será responsável pelo 
acompanhamento, orientação, fiscalização e interdição da execução deste Contrato, se necessário, a 
fim de garantir o exato cumprimento das condições estabelecidas em contrato. 

10.2. O representante da área administrativa (fiscal administrativo do contrato), indicado pela 
autoridade competente dessa área, fiscalizará o contrato quanto aos aspectos administrativos, tais 
como a verificação de regularidades fiscais, trabalhistas e previdenciárias para fins de pagamento. 

10.3. Deverá ser observado no acompanhamento deste Contrato as condições descritas no item 10 
do Anexo I. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO RECEBIMENTO DO PAGAMENTO 

11.1 - O Contratante designará uma Comissão de Recebimento composta de pelo menos 3 (três) 
membros para receber os equipamentos e emissão do respectivo Termo de Recebimento Provisório 
e Definitivo. O Contratante poderá convocar servidor ou profissional(is) de outro órgão da 
Administração Pública Direta ou Indireta, com conhecimento comprovado na matéria, para auxiliar 
nos trabalhos de avaliação. 

11.2 - Os equipamentos serão recebidos no edifício sede do Contratante, localizado no SCES - Setor 
de Clubes Esportivos Sul - Trecho 3 - Polo 8 - Lote 9 CEP: 70200-003 Brasília/DF Fone: (0xx61) 
3022-7579, pela realização do procedimento de verificação do equipamento em seu local de 
instalação, para assegurar que o equipamento fornecido é idêntico ao equipamento cotado, com 
todas as suas funcionalidades, e emissão do Termo de Recebimento Definitivo. 

11.3 – O recebimento provisório dos equipamentos realizar-se-á após a entrega de todos os 
equipamentos que compõem cada item, e a realização de testes de aceitação que comprovem o 
atendimento às especificações técnicas estabelecidas. 

11.3.1 - Os testes de aceitação consistirão em verificar se o(s) equipamento(s) atendem aos 
requisitos constantes do Anexo I e II deste Contrato. A comissão fará uso de um Caderno de 
Avaliação Técnica e Operacional da Amostra, com vistas a demonstrar a eficiência do(s) 
equipamento(s), para que seja verificado o atendimento das principais características funcionais 
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necessárias à segurança pública e das unidades do Contratante. Serão realizados por meio de 
aferição pontual de cada item ou característica solicitada, conforme descrito no Anexo I Termo de 
Referência. 

11.3.2 - Os testes de aceitação do(s) equipamento(s), objeto deste Contrato, serão realizado(s) 
nas dependências do Contratante. 

11.3.3 - Para realização dos testes de aceitação, todos os dispositivos de testes e instrumentos 
necessários na execução, devem ser disponibilizados pela Contratada e ficarão em poder da 
Comissão até o término dos testes. 

11.4 – A Comissão do Contratante fará os testes em até 5 (cinco) dias corridos, para cada 
equipamento, consistindo na verificação das características técnicas e exigências previstas no Anexo 
I - Termo de Referência. 

11.5 - A Contratada deverá fornecer toda a documentação técnica exigida no Anexo I - Termo de 
Referência, primordialmente os manuais de operações e de manutenção de cada equipamento, seus 
dispositivos e acessórios. 

11.5.1 - Os manuais e mídias fornecidos para ficarão de posse da Comissão que poderá realizar 
anotações, apontamentos e observações nestes. O material, dos equipamentos aprovados, 
permanecerá em posse da comissão após a aprovação dos equipamentos, objeto deste 
contrato. 

11.6 - Para o Item 1, equipamentos escâneres de inspeção por raios X, serão realizadas medições 
radiológicas externas com o equipamento desligado, ligado e em operação para verificação de níveis 
adequados de radiação. Serão aceitos níveis iguais ou inferiores aos estabelecidos pela Comissão 
Nacional de Energia Nuclear -CNEN e Posição Regulatória 3.01/001. 
 

11.6.1 - As medições radiológicas serão realizadas a 100 mm (cem milímetros) de distância do 
equipamento, na área lateral esquerda e direita, frontal e traseira, superior e inferior. 
 

11.7 – Inexistindo divergência o equipamento será aprovado e aceito. 
 
11.8 - Existindo divergências, será emitido o Termo de Recusa e notificada a Contratada, devendo a 
mesma às suas expensas, providenciar sua substituição/correção no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias corridos. 
 
11.9 - O recebimento definitivo se dará quando os equipamentos estiverem instalados, funcionando, 
concluído o treinamento aos servidores/operadores do Contratante e desde que atendidas todas as 
eventuais solicitações, pela Comissão de Recebimento, no prazo máximo de dez dias úteis após a 
conclusão dos treinamentos. 
 
11.10 - Considerar-se-á a “data de conclusão do fornecimento”, para contagem do prazo de garantia 
contratual dos equipamentos, a data de emissão, pelo Contratante, do Termo de Recebimento 
Definitivo. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO PAGAMENTO 

12.1 - O pagamento será efetuado por ordem bancária, até o 10º dia útil, após o atesto firmado pelo 
Gestor do Contrato, considerando-se como data de pagamento o dia da emissão da ordem bancária, 
por meio de crédito em nome da CONTRATADA, no banco indicado. 

12.2 – Na hipótese de o valor a ser pago enquadrar-se no §3º do art. 5º da Lei n. 8.666/93, parágrafo 
esse acrescido pela Lei n. 9.648/98, o prazo para pagamento será de até 5 (cinco) dias úteis, 
contados da apresentação da fatura. 

12.3 - O atesto, pelo Gestor do Contrato, ocorrerá em até 05 (cinco) dias úteis contados a partir da 
emissão do Termo de Recebimento Definitivo dos equipamentos. 
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12.4 – O Contratante descontará do valor devido as retenções previstas na legislação tributária 
vigente à época do pagamento. 

12.5 - Os documentos de cobrança deverão ser emitidos eletronicamente e encaminhados à Seção 
de Protocolo e Expedição do Contratante, pelo e-mail: protocolo@cjf.jus.br, e será pago com os 
recursos consignados ao Conselho da Justiça Federal, no Orçamento Geral da União. 

12.6 - O depósito bancário produzirá os efeitos jurídicos da quitação da prestação devida. 

12.7 – Por ocasião do pagamento a CONTRATADA deverá comprovar a regularidade de sua 
situação para com o recolhimento das contribuições devidas ao INSS e ao FGTS, mediante 
apresentação das certidões respectivas. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES 

13.1 - A CONTRATADA, pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas neste contrato, e 
observado o regular procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, ficará 
sujeita às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais previsões legais: 

13.1.1 – ADVERTÊNCIA, poderão ser aplicadas sempre que o Contratante entender que a(s) 
justificativa(s) de defesa atenua a responsabilidade da Contratada e, desde que não tenha havido 
prejuízo ao erário. 

13.1.2 - Multa no percentual correspondente a: 

13.1.2.1. Multa Moratória de 0,05% (cinco centésimos por cento), por dia de atraso, 
calculada sobre o valor do contrato, na hipótese de atraso injustificado na entrega dos 
equipamentos, até o máximo de trinta dias. 

13.1.2.2. Multa Moratória de 0,003% (três centésimos por cento) por dia de atraso, 
calculada sobre o valor do Contrato, na hipótese de atraso injustificado nos demais 
prazos, até o máximo de trinta dias. 

13.1.2.3. 10% (dez por cento), sobre o valor total da contratação, no caso de 
inexecução total do contrato 

13.1.3. A inexecução parcial deste instrumento, por parte da CONTRATADA, poderá 
ensejar a rescisão contratual e a aplicação da multa, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 
valor da parte não entregue ou não executada. 

13.1.4 A não manutenção das condições de habilitação da CONTRATADA ao longo da 
execução do contrato, ensejará a RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL pelo CONTRATANTE, 
após regular procedimento administrativo e garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa, e 
ainda a aplicação de multa de 5% (cinco) por cento sobre o valor da contratação. 

13.1.5. O disposto nos itens anteriores não prejudicará a aplicação de outras penalidades a 
que esteja sujeita a CONTRATADA, nos termos dos artigos 87 e 88 da Lei n. 8.666/1993. 

13.2 O valor da multa aplicada, após regular procedimento administrativo, será descontado dos 
pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou cobrado judicialmente. 

13.3 A reincidência da aplicação de multa ou advertência dará direito ao Contratante à rescisão 
contratual unilateral. 

13.4  As sanções serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores – SICAF; 

13.5 Impedimento de licitar e contratar com a União, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, nos termos do 
art. 7º da Lei n. 10.520/2002 c/c o art. 28 do Decreto n. 5.450/2005; 
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13.6 Suspensão temporária, por prazo não superior a 2 (dois) anos, nos termos inciso III do artigo 
87 na lei de Licitação 8666/93, conforme Acórdão 2242/2013 – TCU Plenário. 

13.7. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes contratantes, 
respeitados o objeto do presente contrato, a legislação e demais normas reguladoras da matéria, em 
especial as Leis nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os 
princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 

13.8 – Nos termos do §3º do art. 86 e do §1º do art. 87 da Lei n. 8.666/93, a multa, caso aplicada 
após regular processo administrativo, será descontada do pagamento eventualmente devido pelo 
Contratante ou ser recolhida ao Tesouro por GRU (Guia de Recolhimento da União) no prazo 
máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação ou, ainda, quando for o caso, cobrada 
judicialmente, em conformidade com a legislação específica. 

13.9 – A aplicação das sanções previstas nesta cláusula será feita mediante procedimento 
administrativo específico. O contratante comunicará à contratada sua intenção de aplicação da 
penalidade, assegurando-lhe o direito ao contraditório e à defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, contados a partir do recebimento da comunicação. 

13.10 – Decidida pelo contratante a aplicação de sanção, fica assegurado à contratada o uso dos 
recursos previstos em lei. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO DESENVOLVIMETO NACIONAL SUSTENTÁVEL 

14.1 - A contratada compromete-se a adotar medidas e procedimentos referente ao desenvolvimento 
nacional sustentável, observando as normas específicas, entre elas, a Lei nº 12.349/2010, o Decreto 
nº 7.746/2012, bem como, o Guia Prático de Licitações Sustentáveis do STJ, bem como o descrito 
no item 16 do Anexo I. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – RESCISÃO 

O presente contrato poderá ser rescindido a juízo do CONTRATANTE, com base nos artigos 77 a 80 
da Lei n. 8.666/93, especialmente quando este entender que a CONTRATADA não está cumprindo 
de forma satisfatória as avenças estabelecidas neste contrato, independentemente da aplicação das 
penalidades estabelecidas. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO 

De conformidade com o disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei n. 8.666/93, o presente 
contrato será publicado no Diário Oficial da União, na forma de extrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

17.1 - As partes contratantes ficarão exoneradas do cumprimento das obrigações assumidas por este 
contrato, quando ocorrerem motivos de força maior ou caso fortuito, assim definidos no parágrafo 
único do artigo 393 do Código Civil, enquanto tais motivos perdurarem. 

17.2 – Os casos omissos serão resolvidos à luz das disposições contidas na Lei n. 8.666/93, bem 
como dos princípios de Direito Público. 

17.3 – É defeso à CONTRATADA utilizar-se deste contrato para caucionar qualquer dívida ou títulos 
por ela emitidos, seja qual for a natureza dos mesmos. 

17.4 – A CONTRATADA assumirá, de forma exclusiva, todas as dívidas que venha a contrair com 
vistas a cumprir com as obrigações oriundas do presente contrato, ficando certo, desde já, que o 
CONTRATANTE não será responsável solidário pelas mesmas. 

17.5 – Na contagem dos prazos será observado o disposto no art. 110 da Lei n. 8.666/93. 

17.6 – A documentação necessária para pagamento, pedido de prorrogação de prazo, recursos, 
defesa prévia e outros de qualquer espécie que dependam de registro da data de entrega e 
protocolo, para contagem de prazo e demais efeitos legais, deverá ser entregue no Setor de Clubes 
Esportivos Sul – SCES, Trecho III Polo 8 Lote 9, Brasília/DF, CEP 70.200-003, na Seção de 
Protocolo e Expedição – SEPEXP. 
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO 

18.1 - O Foro Juízo Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal é competente para dirimir 
qualquer dúvida oriunda do presente contrato, com renúncia expressa a qualquer outro que as partes 
tenham ou venham a ter, por privilegiado ou especial que seja. 
 
E para firmeza e como prova de assim haverem ajustado, foi lavrado o presente Termo em 3 (três) 
vias de igual teor, um dos quais destinada à CONTRATADA, o que, depois de lido e achado 
conforme, vai assinado pelos representantes das partes contratantes. 

Brasília-DF, ___ de ________ de 2018. 

Diretora-Geral do 
Conselho da Justiça Federal 

_______________________________________________ 

EMPRESA XXXXXXXX 

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

 

DESPACHO

Maceió, 23 de julho de 2021.
 
 
À SAPEV
 
Senhor Chefe,
 
Acatando a sugestão contida no Despacho SEPAT

0920668, a saber: 
 

 "Pelo acima exposto, sugerimos, s.m.j., que a
unidade responsável pelo controle de acesso
de pessoas, SAPEV,  se assim entender,
analise o presente termo de referência e seu
anexo 01, antes da pesquisa externa de preços
e condições de fornecimento, que deverá ser
efetuada pela SEIC, numa ampla consulta a
fornecedores, com o fito de verificar, inclusive,
se o mercado atende às exigências alencadas
no termo de referência e no anexo 01, ora
propostos."

 
Encaminho os presentes autos para, caso entenda

oportuno, proceder à análise do Termo de Referência
SEPAT 0919186, bem como seu Anexo 01, 0919586, fazendo as
observações/sugestões que achar pertinentes.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
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Secretário de Administração Substituto, em 23/07/2021, às 16:45, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0921657 e o código CRC DE6284E9.

0006004-90.2016.6.02.8000 0921657v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 26 de julho de 2021.
À SAD.
 
Senhora Secretaria em substituição,
 
Em face da instrução de evento SEI 0921657, em

que se pede a manifestação sobre o conteúdo apresentado
no evento 0919186, registra, este titular da Seção de
Administração de Prédios e Veículos, total anuência com as
conclusões fixadas nos estudos do Termo de
Referência apresentado.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 26/07/2021, às 13:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0921716 e o código CRC 70242EC4.

0006004-90.2016.6.02.8000 0921716v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 28 de julho de 2021.
 
 
De início, insta por meio desta Secretaria ressaltar que se

trata de item de fundamental importância para o sistema de
segurança interna de autoridades, servidores e usuários, sendo parte
das providências decorrentes da última regulamentação deste
Tribunal, estabelecida pela Instrução Normativa n.º 05/2021, Art.
4.º, § único, devendo laborar as unidades vinculadas a esta
Secretaria de Administração com a celeridade que o momento
requer, sem a olvidar as pertinentes ações na instrução do
procedimento de aquisição que ora se desenvolve.

Com vistas ao atendimento da demanda estabelecida
nestes autos, observando a anuência do titular da Seção de
Administração de Prédios e Veículos com o conteúdo do Termo de
Referência de eventos 0919186 e 0919586, conforme consta do
Despacho 0921716, aprovo, nos termos do art. 7º, da Resolução TRE-
AL nº 15.787/2017, o mencionado Termo de Referência e seu anexo,
ressalvados os aspectos técnicos envolvidos.

À SEIC/COMAP, para efeito do disposto no art. 8º da
antedita Resolução TRE-AL nº 15.787/2017.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 28/07/2021, às 18:43, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0923215 e o código CRC BEDEC048.

0006004-90.2016.6.02.8000 0923215v1
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PARA: TRE AL 
Telefone: 82 988689624 

E-mail:  Gomes.alc@gmail.com  
Contato: ANDRE 

 

Descrição do Produto                                                  

LINHA – DISPLAY Peso 

Valor Unitário 

P/ 28 dias 

Cofre Executivo 40 80KG  R$ 6.599,00 

                                    

 

Medidas A L P 

Externas (cm) 100 45 40 

Peso 80 kg 
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•  Gabinete na cor Branca ou Preta (cores sob consulta); 
•  Garantia de 02 anos. 
•  Entrega discreta. 
•  Assistência técnica permanente e própria. 

  

Características técnicas do cofre digital: 
 

• Exclusividade: senha programável de 4 à 6 dígitos 
• Novidade: Possui 10 gavetas com chave individual tipo cilindro. 
•  Abertura e fechamento automáticos; 
•  Funciona com 4 pilhas tamanho AA, com durabilidade mínima ( 1 ano ). 
•  Disponível nas cores branca ou preta. 
•  Teclado emborrachado. 
•  Pilhas localizadas no lado externo do cofre, dispensando o kit de emergência. 
•  Quando inativo, o sistema eletrônico se desliga proporcionando 100% de economia. 
•  Motor de baixo consumo de pilhas. 
•  Fácil operação com senha programada pelo usuário. 
•  Display discreto para visualizar as operações. 
•  Abertura e fechamento automático. 
•  Bloqueio de 30 minutos após três tentativas com senha incorreta. 
•  Todos os cofres são fornecidos com kit de fixação (parafusos e buchas). 
•  Senha descartável para abertura de emergência através do suporte técnico. 
• Forração interna em carpete azul. 
• Medida interna das gavetas: 6 x 30 x 30 ( Altura x Largura x Profundidade ) 

•  Numero de gavetas com opção de remoção: 10 
•  Espessura da chapa do gabinete: 2,5 mm 

  

Estrutura da Porta: 
•  Confeccionada com chapa de aço, espessura de 2,00 + Cobertura de 1,2mm totalizando 30mm 

  

Itens inclusos 
• 01 – Cofre digital 
• 01 – Kit fixação ( 4 parafusos sextavados e 4 buchas 10). 
• 01 – Manual de instrução 

 
 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas  
Rua Aristeu de Andrade , 377, Farol Maceio-AL  
CEP : 57051.090 
CNPJ: 06.015.041/0001-38 
 
 
FRETE INCLUSO 
VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS 
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E-mail - 0924979

Data de Envio: 
  02/08/2021 16:40:14

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

Para (com cópia oculta):
    vinicius@fortsafe.com.br

Assunto: 
  Proposta para aquisição de COFRE

Mensagem: 
   
Senhor representante,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir 3 cofres para a guarda de armas com as
seguintes características:

3.1.01 - Cofre digital com forração interna em carpete preto ou azul ou vermelho ou cinza;

3.1.02 - Gabinete: Confeccionado em chapa de aço de espessura mínima de 2,5 mm;

3.1.03 - Porta: Confeccionada em chapa de aço de espessura mínima de 3,2 mm;

3.1.04 - Contendo, internamente, 10 gavetas forradas, removíveis, independentes e com 2 chaves tipo
cilindro por gaveta. Obs: poderá ter 01 (um) vão além das 10 gavetas);

3.1.05 - Pintura total em epóxi-pó branco ou cinza;

3.1.06 - Assistência Técnica Permanente e própria;

3.1.07 - Garantia mínima de 2 anos;

3.1.08 - Sistema de travamento com, no mínimo, 3 (três) pinos (ferrolhos) horizontais;

3.1.09 - Display externo, discreto, com teclado emborrachado, funcionando com, no máximo, 4 pilhas
tamanho AA ou AAA (localizadas na parte externa do cofre);

3.1.10 - Senha programável de 3 a 6 dígitos;

3.1.11 - Função BEEP ON ou BEEP OFF: Liga ou desliga o som do beep ao digitar qualquer tecla no painel
do cofre;

3.1.12 - Abertura e fechamento automático e/ou com a chave tetra;

3.1.13 - Capacidade de armazenar, no mínimo, 4 senhas (programáveis pelos usuários);

3.1.14 - Sistema eletrônico deverá se desligar, quando inativo, gerando economia de pilhas;

3.1.15 - Bloqueio de, 30 a 60 minutos, após 3 a 5 tentativas com senhas incorretas;

3.1.16 - Senha para abertura de emergência, através do suporte técnico;

3.1.17 - Peso: de 55 a 101Kg;

3.1.18 - Medidas Externas do cofre:

3.1.18.1 - Altura: de 1000 a 1500 mm;

3.1.18.2 - Largura: de 450 a 500 mm;

3.1.18.3 - Profundidade: de 400 a 500 mm.
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3.1.19 - Medidas das Gavetas Internas:

3.1.19.1 - Altura: de 60 a 80 mm;

3.1.19.2 - Largura: de 290 a 400 mm;

3.1.19.3 - Profundidade: de 300 a 400 mm.

3.1.20 - Cubagem: de 100 a 140 litros.

3.1.21 - Itens inclusos:

3.1.21.1 - 2 chaves tetra por cofre;

3.1.21.2 - 2 chaves, tipo cilindro, por gaveta;

3.1.21.3 - Kit de fixação (2 a 4 parafusos sextavados e buchas 10);

3.1.21.4 - Manual de instrução em português. 

Nesse sentido, solicitamos proposta para três cofres com essa configuração.

Atenciosamente,

André Luís Cavalcante Gomes
SEIC/COMAP/SAD/TRE-AL
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 06 de agosto de 2021.
À COMAP,
 
Senhora Coordenadora,
 
O procedimento veio a esta Seção de Instrução de

Contratações - SEIC, para realização de pesquisa de preços
visando à aquisição de pórticos detectores de metais,
detectores de metais portáteis e cofre de aço para
acautelamento de armas, conforme Termo de Referência
(0919186) e seu anexo 01 (0919586).

 
A própria unidade demandante apresentou

pesquisas de preços para todos os itens.
 
Inicialmente, seguindo recomendação da IN nº

73/2020 com as atualizações trazidas pela IN nº 65/2021,
fizemos pesquisa de todos os itens requeridos na ferramenta
Banco de Preços. Contudo, ante alta especificidade e
customização dos itens pretendidos, a pesquisa se mostrou
infrutífera em relação aos detectores de metal; no que se
refere ao cofre para armas, foi detectada uma única licitação
com objeto que se aproximasse daquele aqui cotado. Ainda no
esteio da referida IN,  esta unidade utilizou as propostas
coletadas pela unidade demandante que preenchiam os
requisitos do art. 5º, IV daquele normativo.

 
Para compor os valores médios estimados foram

utilizados a média aritmética das propostas coletadas para
cada item, referentes a aquisições e/ou registros com menos
de seis meses, observando-se a equivalência com os preços
atuais encontrados no mercado consumidor em sítios

Despacho SEIC 0927692         SEI 0006004-90.2016.6.02.8000 / pg. 331



especializados na internet:
 

DESCRIÇÃO EMPRESA VALOR VALOR
MÉDIO

Equipamentos pórtico detector de
metais, com rodízios

BRASIL
DETECTORES

R$
67.000,00

R$
89.281,57

MAGNETEC
DETECTORES

R$
181.244,70

DETRONIX  LTDA R$
19.600,00

Equipamentos detectores de metais, tipo
manual (raquetes)

BRASIL
DETECTORES R$ 2.254,00

R$ 1.144,67MAGNETEC
DETECTORES R$ 650,00

DETRONIX  LTDA R$ 530,00

Cofre de aço, com 10 gavetas internas,
para acautelamento de armas

PM COFRES R$ 4.999,00

R$ 3.895,98
FORT SAFE
COFRES R$ 2.338,93

BANCO DE
PREÇOS
(0928912)

R$ 4.350,00

 
Com estes valores médios por item, chegamos ao

seguinte panorama:
 

ORDEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE
VALOR
MÉDIO

UNITÁRIO

VALOR
GLOBAL

ESTIMADO

01 Equipamentos pórtico detector de
metais, com rodízios 03 R$

89.281,57
R$
267.844,71

02 Equipamentos detectores de metais,
tipo manual (raquetes) 06 R$

1.144,67 R$ 6.868,02

03
Cofre de aço, com 10 gavetas
internas, para acautelamento de
armas

03 R$
3.895,98 R$ 11.687,94

VALOR TOTAL ESTIMADO R$
286.400,67

 

Informamos os CATMATs encontrados: a) para
os detectores de metal (itens 01 e 02) - 151005 e para
cofre de aço (item 3) - 20532.

 

Sugerimos, portanto, que a aquisição seja realizada
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por meio de licitação, pregão eletrônico, com base na Lei nº
10.520/2002, regulamentada pelo Decreto nº 10.024/2019,
com ampla participação para o primeiro item e com
restrição à participação de micro e pequenas empresas
para os demais itens, em decorrência dos valores estimado.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES,
Técnico Judiciário, em 10/08/2021, às 15:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 10/08/2021, às 15:31, 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
0927692 e o código CRC 3CD690F2.

0006004-90.2016.6.02.8000 0927692v1
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E-mail - 0929184

Data de Envio: 
  10/08/2021 18:31:24

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

Para:
    alarmes_tucano@hotmail.com
    tucano@tucanobrasil.com.br

Assunto: 
  Proposta para aquisição Detector de metais - Portal

Mensagem: 
  Caro representante,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir 3 detectores de metais do tipo portal/pórtico,
conforme Termo de Referência anexo.

Nesse sentido, solicito-lhe proposta do item 01 que contemple as características do TR.

Atenciosamente,

André Luís Cavalcante Gomes
SEIC/COMAP/SAD/TRE_AL

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0919186.html
    Anexo_0919586.html
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_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Orçamento 11/08/2021Data:

Hora: 08:42:33

AVENIDA AVELINO MACIEL NETO n° 3701 - DISTRITO INDUSTRIAL - 

Cep:94380-000 - Fone:(51)3487-2727

CNPJ:94.260.742/0001-08 - Insc. Est.:2760008155

Orçamento N°: 9381 Data do Orçamento: 11/08/2021 Data de Entrega: 09/09/2021

Cliente: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - 11740 Vendedor: MARCIO EMIDIO GONÇALVES

MAGNETEC INDUSTRIA ELETROELETRONICA EIRELI-EPP

Endereço:

Cidade: MACEIO Estado: AL

Telefone:  (82) 99971-5767 CNPJ: 06.015.041/0001-38

Bairro: FAROL

CEP: 57051-090

Inscr. Est.: 

vendas1@magnetec.com.br - WhatsApp (51) 99313-3373 - 

AV ARISTEU DE ANDRADE, 377

A/C: SR. ANTONIO

Código Descrição do Produto Quant. Valor Unit. Valor TotalGarantia %IPI

20.000011 DETECTOR DE METAIS MANUAL MAG 3150 STX - VB 6,00 650,00 3900,00 0,00

https://magnetec.com.br/produtos/264/MAG-3150-STX-DETECTORES

19.000052 DETECTOR METAIS PORTAL MAG 600 HD FS 8  MULTIZONAS V - 1 3,00 18244,71 54734,13 0,00

https://magnetec.com.br/produtos/304/MAG-600-HD---FS-MULTI-Z

Valor de Vencimento Valor da Entrada: 0,00Período de VencimentoParcela

1 0 58634,13

Transportadora: - CLIENTE INDICA - NÃO INCLUÍMOS FRETE NA NF
Frete: CIF
Instalação: Ofertada.
Prazo de Entrega: 30 Dias.

Necessidade/Solicitação do Cliente

FRETE E INSTALAÇÃO INCLUSO

DETECTORES PORTAIS COM RODIZIOS

NAO DISPONHO DE COFRE.

VALIDADE 60 DIAS

PAGAMENTO A COMBINAR MEDIANTE ANALISE DE CREDITO
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Observações

PAGAMENTOS SOMENTE POR BOLETOS. PAGAMENTOS COM DEPÓSITOS NÃO SERAM RECONHECIDOS.

OUTROS PAGAMENTOS SOMENTE COM ACERTO PRÉVIO DOCUMENTADO COM O VENDEDOR.

Material recebido para conserto deverá ter a aprovação do orçamento de conserto em até 30 dias. Caso não seja aprovado , neste prazo, o

objeto deverá retornar ao emitente com frete à pagar pelo cliente.

__________________________________

__________________________________

Condições de Pagamento: A Prazo Valor dos Itens:  58634,13 

Valor da M.Obra:  0,00 

Desconto R$:  

Custo Financ. R$:  

Valor Total:  

Orçamento Válido por: 60 DIAS

0,00 

0,00 

58634,13 

Instruções de Venda ou serviço para Clientes:

- Confirmar os Pedidos de Compra/Orçamentos/Ordens de Serviço por e-mail ou fax com data e assinatura;

- Informar o nº de sua Ordem de Compra/ Nota de Empenho ou Contrato se tiver;

- Informar Procedimentos  para  Pagamentos/  Cobrança  específicos  de   sua   empresa.   Este   item   é   muito   importante   pois   a   nossa   empresa   se   reserva   o 
direito de não modificar qualquer documento fiscal, Nota Fiscal ou Boleto de cobrança, se isto não for informado antes da emissão da NF ou Boleto.

- Informar se haverá retenção de impostos. OBSERVAR QUE A NOSSA EMPRESA É DO SIMPLES NACIONAL E CONFORME A LEI 123  NÃO  DEVERÁ   TER   RETENÇÃO   DE 
IMPOSTOS POR PARTE DO CLIENTE.

- Caso os itens acima não forem informados na  confirmação  do  Pedido/  Ordem  de  Serviço   ou   Orçamento   a   nossa   empresa   se   reserva   ao   direito   de   não 
modificar a documentação já emitida. Ficando o cliente ciente e dando o aceite conforme o que nos foi informado até a confirmação.

- Se a instalação do  equipamento   não  for  inclusa  no  orçamento  o  cliente  deverá  contratar,  por  sua  conta,  um  representante  credenciado  ou  um  técnico  de 
sua preferência.

- O pagamento do equipamento orçado não ficará vinculado a instalação do mesmo.

- Ao confirmar este orçamento o cliente concorda em cumprir as observações acima descritas.

____________________________________

Assinatura do Cliente
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E-mail - 0929399

Data de Envio: 
  12/08/2021 09:25:10

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

Para (com cópia oculta):
    contato@techscan.com.br
    oceania.eletronica@gmail.com
    radd.comercio@radd.com.br
    info.brasil@grupoaerotech.com

Assunto: 
  Orçamento Detector tipo portal

Mensagem: 
  Caro representante,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir 3 detectores de metais do tipo portal/pórtico,
conforme Termo de Referência anexo.

Nesse sentido, solicito-lhe proposta do item 01 que contemple as características do TR.

Atenciosamente,

André Luís Cavalcante Gomes
SEIC/COMAP/SAD/TRE_AL

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0919186.html
    Anexo_0919586.html
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Comércio & Serviços 

RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA – CNPJ: 37.894.624/0001-00 
AV THEREZINHA PAULETTI SANVITTO, 208, SALA 807 – SANVITTO – CAXIAS DO SUL/RS – CEP: 95.110-195 

CONTATO: (54) 99674-8384 e 99612-8587 / radd.comercio@gmail.com 

 

 

Ao 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas  

 

DADOS DA EMPRESA 

Razão Social: Radd Comercio Eletrônica; 
CNPJ: 37.894.624/0001-00 

Telefones de contato: 54 9108-0902 

E-mail: radd.comercio@gmail.com  

 

 

 

PROPOSTA COMERCIAL 

 

 

Descrição UNIDADE QTDE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL 

Detector de Metais Portal.  UN 3 R$ 21.520,00 R$ 64.560,00 

 
 

Prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias corridos. 

Prazo de Garantia dos detectores é de 36 (trinta e seis) meses a contar da instalação. 

 

 

 
Caxias do Sul, 12 de agosto de 2021. 

 
 
 
 
 

_____________________ 
Vagner Contini 

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

 

DESPACHO

Maceió, 12 de agosto de 2021.
À COMAP,
 
Senhora Coordenadora,
 
O procedimento veio a esta Seção de Instrução de

Contratações - SEIC, para realização de pesquisa de preços
visando à aquisição de pórticos detectores de metais,
detectores de metais portáteis e cofre de aço para
acautelamento de armas, conforme Termo de Referência
(0919186) e seu anexo 01 (0919586).

 
A própria unidade demandante apresentou

pesquisas de preços para todos os itens.
 
Inicialmente, seguindo recomendação da IN nº

73/2020 com as atualizações trazidas pela IN nº 65/2021,
fizemos pesquisa de todos os itens requeridos na ferramenta
Banco de Preços. Contudo, ante a alta especificidade e
customização dos itens pretendidos, a pesquisa se mostrou
infrutífera em relação aos detectores de metal; no que se
refere ao cofre para armas, foi detectada uma única licitação
na Plataforma Banco de Preços com objeto que se
aproximasse daquele aqui cotado. Ainda no esteio da referida
IN,  esta unidade utilizou as propostas coletadas pela unidade
demandante que preencheriam os requisitos do art. 5º, IV
daquele normativo.

 
Verificado que havia um erro de digitação na

proposta da Empresa MAGNETEC DETECTORES que
acarretou na elevação do valor estimado para o primeiro item,
foi diligenciada junto a empresa para retificar a proposta. A
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empresa o fez e o Item 01 -  Equipamentos pórtico detector
de  metais, com rodízios, que constava, na proposta inicial da
empresa, com o valor de R$ 181.244,70, passou a ter o valor
correto que seria R$ 18.244,71 (0929384), fazendo-se
necessário a realização de novos cálculos.

 
Para melhor estimar o valor do bem a ser licitado,

foi percebido que a proposta da Empresa BRASIL
DETECTORES para o mesmo item representava um valor
excessivo, nos termos do art. 2º, inciso I da IN nº 73/2020 e,
portanto, foi desconsiderada. Tendo esta unidade solicitado
novas propostas a outras empresas.

 
A empresa RADD COMERCIO DE ELETRONICOS

LTDA apresentou proposta para o item 1 - detector em
pórtico, com valor de R$ 21.520,00.

 
As s i m, a partir das novas informações e

propostas, ressaltando a necessidade de
desconsideração do Despacho 0927692, chegamos a novos
valores, utilizando-se a média aritmética das propostas
coletadas para cada item, referentes a aquisições e/ou
registros com menos de seis meses, observando-se
a equivalência com os preços atuais encontrados no mercado
consumidor em sítios especializados na internet, tem-se:

 

DESCRIÇÃO EMPRESA VALOR VALOR
MÉDIO

Equipamentos pórtico detector de
metais, com rodízios

RADD COMERCIO
DE ELETRONICOS
LTDA

R$
21.520,00

R$
19.788,23MAGNETEC

DETECTORES
R$
18.244,70

DETRONIX  LTDA R$
19.600,00

Equipamentos detectores de metais, tipo
manual (raquetes)

BRASIL
DETECTORES R$ 2.254,00

R$ 1.144,67MAGNETEC
DETECTORES R$ 650,00

DETRONIX  LTDA R$ 530,00

Cofre de aço, com 10 gavetas internas,
para acautelamento de armas

PM COFRES R$ 4.999,00

R$ 3.895,98
FORT SAFE
COFRES R$ 2.338,93

BANCO DE
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BANCO DE
PREÇOS
(0928912)

R$ 4.350,00

 
Com estes valores médios por item, chegamos ao

novo panorama:
 

ORDEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE
VALOR
MÉDIO

UNITÁRIO

VALOR
GLOBAL

ESTIMADO

01 Equipamentos pórtico detector de
metais, com rodízios 03 R$

19.788,23 R$ 59.364,70

02 Equipamentos detectores de metais,
tipo manual (raquetes) 06 R$

1.144,67 R$ 6.868,02

03
Cofre de aço, com 10 gavetas
internas, para acautelamento de
armas

03 R$
3.895,98 R$ 11.687,94

VALOR TOTAL ESTIMADO R$
286.400,67

 

Informamos os CATMATs encontrados: a) para
os detectores de metal (itens 01 e 02) - 151005 e para
cofre de aço (item 3) - 20532.

 

Sugerimos, portanto, que a aquisição seja realizada
por meio de licitação, pregão eletrônico, com base na Lei nº
10.520/2002, regulamentada pelo Decreto nº 10.024/2019,
com restrição à participação de micro e pequenas
empresas para todos os itens, em decorrência dos valores
estimado.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES,
Técnico Judiciário, em 12/08/2021, às 16:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 12/08/2021, às 16:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0929781 e o código CRC 7A8197E2.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 4135 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEIC

À COMAP,
 
Senhora Coordenadora,
 
 
Em tempo, informo que o valor total estimado é

de R$ 77.920,66.
 

ORDEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE
VALOR
MÉDIO

UNITÁRIO

VALOR
GLOBAL

ESTIMADO

01 Equipamentos pórtico detector de
metais, com rodízios 03 R$

19.788,23 R$ 59.364,70

02 Equipamentos detectores de metais,
tipo manual (raquetes) 06 R$

1.144,67 R$ 6.868,02

03
Cofre de aço, com 10 gavetas
internas, para acautelamento de
armas

03 R$
3.895,98 R$ 11.687,94

VALOR TOTAL ESTIMADO R$
77.920,66

 

 

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES,
Técnico Judiciário, em 13/08/2021, às 08:56, 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
0930204 e o código CRC AFC75FC4.

0006004-90.2016.6.02.8000 0930204v2
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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 agosto de 2021.

 

À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 0929781 e Informação

4135, 0930204, esta última corrigindo o valor estimado do primeiro,
encaminho os presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria,
em atendimento ao artigo 9º da Resolução TRE nº 15.787/2017, de
15/02/2017.

 
Respeitosamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 16/08/2021, às 12:15, 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
0930969 e o código CRC 13F281EE.

0006004-90.2016.6.02.8000 0930969v1
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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 agosto de 2021.
À COFIN para reserva de crédito; em paralelo, à

SLC para lavratura da minuta do edital e demais
procedimentos.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 16/08/2021, às 17:30, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0931229 e o código CRC 4A16C687.

0006004-90.2016.6.02.8000 0931229v1
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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 agosto de 2021.
À SAD,
Questionando se será autorizada a inclusão de IRP.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 16/08/2021, às 17:41, 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
0931454 e o código CRC 2AFE91DF.

0006004-90.2016.6.02.8000 0931454v1
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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 agosto de 2021.
Retornem os autos à SLC, para divulgação da IRP.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 16/08/2021, às 18:31, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0931520 e o código CRC 4903EAAB.

0006004-90.2016.6.02.8000 0931520v1
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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 agosto de 2021.
À SGO
Para as providências do despacho GSAD (0931229).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 16/08/2021, às 19:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0931565 e o código CRC 754AEA2A.

0006004-90.2016.6.02.8000 0931565v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de agosto de 2021.
À COFIN
 
Senhor Coordenador,
 
 
Vieram os autos para reserva de crédito no valor de

R$ 77.920,66.
 
Em consulta ao SIAFI, verificamos que todos os

itens solicitados se enquadram como investimento.

 
Atualmente não há sobras orçamentárias em

investimento.
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Assim, s.m.j., sugerimos que seja indicada fonte de

recursos da unidade para remanejamento e alteração do
grupo de despesa (custeio para investimento) no pedido de
crédito adicional (SEI 0005744-37.2021.6.02.8000) ou, na
ausência ou insuficiência de recursos, que se inclua nessa
fase a respectiva necessidade sem fonte de recursos.

 
Respeitosamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 18/08/2021, às 16:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0932607 e o código CRC 3A191F06.

0006004-90.2016.6.02.8000 0932607v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de agosto de 2021.
À GSAD,
Diante do despacho GSAD (0931229), encaminho

manifestação da SGO (0932607) para ciência e deliberação.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 18/08/2021, às 16:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0932921 e o código CRC 389A0EB9.

0006004-90.2016.6.02.8000 0932921v1

Despacho COFIN 0932921         SEI 0006004-90.2016.6.02.8000 / pg. 355
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DESPACHO

Maceió, 18 de agosto de 2021.
À SMR e à SAPEV (com apoio da SEGEC), para

indicar, entre as sobras indicadas no doc. 0932821 do PA 
0005744-37.2021.6.02.8000 (reproduzido no doc.
0933008 destes autos), relativas às unidades SAPEV e SMR,
aquelas passíveis de liberação, para indicação de fonte de
crédito adicional.

Em paralelo, solicito ao Sr. Secretário de
Tecnologia da Informação avaliar se há disponibilidade de
oferecimento de fonte entre as sobras indicadas para as
depesas de gerência da Unidade.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 18/08/2021, às 18:10, 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
0932995 e o código CRC E1E6EFA6.

0006004-90.2016.6.02.8000 0932995v1

Despacho GSAD 0932995         SEI 0006004-90.2016.6.02.8000 / pg. 356



UNIDADE ITEM DE DESPESA SUBELEMENTO PLANO INTERNO PROGRAMADO SIAFI DISPONÍVEL
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 33.90.39-44 IEF AGUA 147.466,00 0,00
APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 33.90.37-01 ADM APOIO 1.917.600,00 194.411,87
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 33.90.39-05 ADM APOIO 53.285,00 18.303,73
SERVIÇO DE COLETA SELETIVA DE LIXO 33.90.39-78 ADM APOIO 26.090,00 0,00
DIÁRIAS NO PAÍS 33.90.14-14 ADM DIARIA 208.840,00 0,00
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 33.90.39-43 IEF ENERGI 977.658,00 0,00
CONTRIBUIÇÃO  PARA CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 33.90.47-22 IEF ENERGI 26.777,00 0,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 33.90.39-78 IEF LIMPEZ 664.271,00 69.162,03
SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO 33.90.39-78 IEF LIMPEZ 18.207,00 0,00
TAXA DE COLETA DE LIXO 33.90.47-10 IEF LIMPEZ 11.970,00 9.987,67
LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CARTÓRIO 33.90.36-15 IEF LOCIMO 687.305,00 996,25
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 33.90.39-10 IEF LOCIMO 1.726.380,00 0,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 33.90.39-12 ADM LOCMAQ 26.351,00 4.902,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 33.90.30-39 ADM MANVEI 66.913,00 31.114,35
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 33.90.39-19 ADM MANVEI 33.435,00 24.058,08
LAVAGEM DE VEÍCULOS 33.90.39-19 ADM MANVEI 19.403,00 0,00
SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS 33.90.39-69 ADM MANVEI 4.724,00 0,00
TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 33.90.47-10 ADM MANVEI 8.677,00 8.677,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 33.90.30-01 ADM MATAUX 150.610,00 0,00
SEGURO GERAL DE VEÍCULOS 33.90.39-69 ADM SEGURO 12.366,00 366,00
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 33.90.39-74 ADM LOGIST 18.937,00 18.937,00
VIGILÂNCIA OSTENSIVA 33.90.37-03 IEF VIGOST 1.267.573,00 239.399,61
SUPRIMENTO DE FUNDOS 33.90.30-96 ADM MATMAN 0,00 8,77

8.074.838,00 620.324,36
ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 33.90.39-01 ADM ASSINA 70.711,00 28.821,15
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 33.90.37-02 IEF LIMPEZ 15.300,00 9.008,00
MANUTENÇÃO CORRETIVA E SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARES 33.90.40-07 TIC MANSOF 6.565,00 6.565,00

92.576,00 44.394,15

SAPEV

TOTAL SAPEV

SBEA

TOTAL SBEA
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UNIDADE ITEM DE DESPESA SUBELEMENTO PLANO INTERNO PROGRAMADO SIAFI DISPONÍVEL
OPERADORES DE SOM 33.90.37-01 ADM APOIO 18.872,00 0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 33.90.39-17 ADM MANMAQ 31.119,00 0,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE SOM 33.90.39-17 ADM MANMAQ 5.312,00 0,00
MANUTENÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS 33.90.39-17 ADM MANMAQ 6.623,00 0,00
RECARGA DE EXTINTORES 33.90.30-04 IEF MANPRE 10.000,00 0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 33.90.36-22 IEF MANPRE 110.097,00 0,00
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES 33.90.39-16 IEF MANPRE 40.000,00 0,00
SERVIÇO DE CHAVEIRO 33.90.39-16 IEF MANPRE 1.615,00 0,00
MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADOR 33.90.39-16 IEF MANPRE 20.000,00 0,00
MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CENTRAIS DE AR 33.90.39-17 IEF MANPRE 70.000,00 0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES 33.90.30-24 ADM MATMAN 32.749,00 0,00
MATERIAL PARA PINTURA 33.90.30-24 ADM MATMAN 14.451,00 0,00
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 33.90.30-26 ADM MATMAN 33.531,00 0,00
REFORMA DA ANTIGA SEDE 33.90.39-16 AL REFSEDE 800.000,00 778.772,72
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - PROJETO REFORMA 33.90.39-05 AL RCARMACE 160.000,00 160.000,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 33.90.39-16 AL RCARPALM 340.000,00 1.772,74
REFORMA DO CARTÓRIO ELEITORAL DE ARAPIRACA - AL 33.90.39-16 IEF REFORM 120.856,00 70.603,97
REFORMA DO CARTÓRIO ELEITORAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS - AL 33.90.39-16 IEF REFORM 165.000,00 0,00
CONDICIONADORES DE AR 44.90.52-12 INV PERMAN 0,00 0,00

1.980.225,00 1.011.149,43
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC 33.90.40-21 TIC APOIO 856.505,00 674.565,00
REDES DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - BACKBONE 33.90.40-13 TIC COMRED 800.000,00 215.138,22
COMUNICAÇÃO DE DADOS 33.90.40-13 TIC COMRED 230.000,00 13.741,22
TAPE LIBRARY 44.90.52-35 INV EQUTIC 200.000,00 0,00
APPLIANCE DE REDE 44.90.52-35 INV EQUTIC 100.000,00 15.150,00
MICROCOMPUTADOR 44.90.52-41 INV EQUTIC 250.000,00 150.029,00
NOTEBOOK 44.90.52-41 INV EQUTIC 100.000,00 0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC 33.90.40-12 TIC MANHDW 280.632,00 280.632,00
MANUTENÇÃO CORRETIVA E SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARES 33.90.40-07 TIC MANSOF 482.665,00 464.675,00

3.299.802,00 1.813.930,44

COFIN CRÉDITO DISPONÍVEL 33.90.00 IEF ENERGI 0,00 78.610,64
* Sobra de R$ 8.677,00 na SAPEV.

SMR

TOTAL SMR

STI

TOTAL STI
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DESPACHO

Maceió, 19 de agosto de 2021.
Ao Coordenador de Infraestrutura para

manifestação.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 19/08/2021, às 08:02, 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
0933088 e o código CRC 4F5FB1EB.

0006004-90.2016.6.02.8000 0933088v1

Despacho STI 0933088         SEI 0006004-90.2016.6.02.8000 / pg. 359
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DESPACHO

Maceió, 24 de agosto de 2021.
À SAD.
 
Senhor Secretário,
 
Em resposta ao Despacho GSAD 0932995, esta

setorial informa que o referido formulário foi elaborado e
juntado no evento 0935656 nos autos do P.A. nº 0005744-
37.2021.6.02.8000.

Sendo estas as informações a serem prestadas,
evoluo os autos para análise e deliberação.

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 24/08/2021, 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
0935685 e o código CRC 0273CBFE.

0006004-90.2016.6.02.8000 0935685v1

Despacho SMR 0935685         SEI 0006004-90.2016.6.02.8000 / pg. 360
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DESPACHO

Maceió, 25 de agosto de 2021.
Devolvo os autos à SMR e à COFIN, no sentido de

que sejam adotados os lineamentos do Despacho
GSAD 0935914, proferido no Processo SEI 0005744-
37.2021.6.02.8000, em estratégia similar à indicada no
Despacho GSAD 0935904, do Processo SEI 0005085-
28.2021.6.02.8000, destacando que a proposição não implica,
em nenhuma hipótese, decisão pelo cancelamento das ações
ora indicadas para oferecimento de fonte, pois, como dito,
estamos em processo de reavaliação da execução
orçamentária, o que viabilizará a recomposição dos refridos
saldos (Arapiraca e Projetos), desde que a Unidade
demandante conclua a instrução em tempo suficiente para a
instrução da contratação ainda no corrente exercício.

Por ter citado o Despacho GSAD 0935914,
direcionado à Diretoria-Geral, peço vênia para submeter a
presente orientação ao conhecimento superior do Sr. Diretor-
Geral.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 25/08/2021, 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
0935937 e o código CRC 4006BE00.

0006004-90.2016.6.02.8000 0935937v1

Despacho GSAD 0935937         SEI 0006004-90.2016.6.02.8000 / pg. 361
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DESPACHO

Maceió, 25 de agosto de 2021.
À SGO,
Para ciência do despacho GSAD (0935937) e

acompanhamento junto à gestão contratual.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 25/08/2021, às 14:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0936086 e o código CRC 2C905692.

0006004-90.2016.6.02.8000 0936086v1

Despacho COFIN 0936086         SEI 0006004-90.2016.6.02.8000 / pg. 362



E-mail - 0936148

Data de Envio: 
  25/08/2021 15:05:18

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para:
    dae-saa@pcdf.df.gov.br

Assunto: 
  Termo de Referência solicitado

Mensagem: 
  Boa Tarde!

Conforme solicitado, envio em anexo o Termo de Referência solicitado.

Atenciosamente,

Ingrid Pereira de Lima Araujo

Anexos:
    Anexo_0919586.html
    Termo_de_Referencia_0919186.html

E-mail SLC 0936148         SEI 0006004-90.2016.6.02.8000 / pg. 363
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DESPACHO

Maceió, 25 de agosto de 2021.
À SAD.
 
Senhor Secretário,
 
Em resposta ao Despacho GSAD 0935937, esta

setorial informa que o referido formulário foi elaborado e
juntado no evento 0936299 nos autos do P.A. nº 0005744-
37.2021.6.02.8000.

Sendo estas as informações a serem prestadas,
evoluo os autos para análise e deliberação.

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 25/08/2021, às 16:46, 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
0936324 e o código CRC A66FA2F3.

0006004-90.2016.6.02.8000 0936324v1

Despacho SMR 0936324         SEI 0006004-90.2016.6.02.8000 / pg. 364
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DESPACHO

Maceió, 26 de agosto de 2021.
À STI
 
Sr. Secretário,
 
Em atenção ao Despacho STI 0933088,

informo que, embora não identificado o valor exato a ser
eventualmente remanejado, está unidade vislumbra
possibilidade de liberação de créditos, notadamente liberação
parcial daqueles destinados e descritos no
evento 0933008 como "Serviços Técnicos Profinais de TIC",
atrelados à concretização de contratato pendente e objeto do
Proc SEI nº 0007953-81.2018.6.02.8000, ora aguardando
manifestação do integrante Administrativo designado.

 
Todavia, em função da competência estabelecida

pela Resolução TRE/AL nº  15.732/2016 (0237030), art. 10, VI,
VII, sugere-se a deliberação e decisão colegiada do Comitê de
Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação (CGTIC).

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 26/08/2021, às 12:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0936740 e o código CRC F5EF4853.

0006004-90.2016.6.02.8000 0936740v1

Despacho COINF 0936740         SEI 0006004-90.2016.6.02.8000 / pg. 365
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DESPACHO

Maceió, 26 de agosto de 2021.
 
Esta Diretoria se dá por ciente das informações prestadas pelo

sr. Secretário de Administração por meio do despacho GSAD 0935937, no qual
orienta suas unidades embasado nas diretivas acolhidas pelo sr. Presidente
no processo SEI 0005744-37.2021.6.02.8000.

Retornem os autos à Secretaria de Administração para
continuidade do feito.

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 26/08/2021, às 17:22, 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
0936839 e o código CRC 615F3630.

0006004-90.2016.6.02.8000 0936839v1

Despacho GDG 0936839         SEI 0006004-90.2016.6.02.8000 / pg. 366
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DESPACHO

Maceió, 31 de agosto de 2021.
À COMAP, informando que houve manifestação de

interesse na IRP nº 19/2021 pela Polícia Civil do Distrito
Federal, de acordo com o comprovante do Comprasnet
(0938250). Para demais providências.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 31/08/2021, às 10:39, 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
0938251 e o código CRC 1FEE393B.

0006004-90.2016.6.02.8000 0938251v1
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DESPACHO

Maceió, 31 de agosto de 2021.
À SAD (c/c para COFIN)
 
Senhor Secretário,
 
Para continuidade do feito, informamos que foi

enviado o pedido de crédito adicional, com oferta de fonte,
incluindo os itens de segurança orçados, de acordo com a
cópia do formulário e espelho do SIOP em anexo (0938269).
Demais informações podem ser consultadas no SEI 0005744-
37.2021.6.02.8000.

 
Por fim, informamos que o presente feito foi posto

em bloco interno da SGO, aguardando alteração e a
disponibilização do novo crédito, em investimento, pelo TSE.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 31/08/2021, 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
0938268 e o código CRC 2B05B8E4.

0006004-90.2016.6.02.8000 0938268v1
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Exercício: 2021

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Pedido/Momento:

SIOP - Alterações Orçamentárias

Ministério da Economia

257400/9100

Programática / P. O. Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário Natureza RP
RP
Lei

IUFte IDOCFunc
E
S
F

Data Publicação:Data Assinatura:Data Efetivação:Nº Doc:
Portaria/Ato/ResoluçãoTipo Doc:
403d - Suplementação de RP 2 para remanejamento entre GNDs 3, 4 e 5 do mesmo subtítulo (LOA-2021, art. 4º, caput, inciso III, alínea “c”)Tipo de Crédito:

Origem
Loc.

Suplem.
 por

 Cancel.
Cancel. Diferença

Suplem.
 por

 Excesso.

Suplem.
 por

 Superavit

Órgão: 14000- Justiça Eleitoral 912.919 912.919 0 0

Unidade: 14103- Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 912.919 912.919 0 0

0033 Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário 912.919 912.919 0 0

02- 1220033  20GP Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral 10
912.919 912.919 0 0

0033  20GP  0027 Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral - No
Estado de Alagoas

PLOA
912.919 912.919 0 0

0033  20GP  0027  0001 Julgamento de Causas e Gestão Administrativa 415.495 493.248 -77.753 0

3.3.90 2 20100 9999 0 493.248 -493.248 0

4.4.90 2 20100 9999 415.495 0 415.495 0

0033  20GP  0027  0002 Capacitação de Recursos Humanos 0 35.000 -35.000 0

3.3.90 2 20100 9999 0 35.000 -35.000 0

0033  20GP  0027  0006 Reforma da Antiga Sede do TRE-AL 497.424 384.671 112.753 0

3.3.90 2 20100 9999 0 384.671 -384.671 0

4.4.90 2 20100 9999 497.424 0 497.424 0

Total Geral 912.919 912.919 0 0

1

SIOP - http://www.siop.planejamento.gov.br 26/08/2021 18:48

1

SIOP - http://www.siop.planejamento.gov.br 26/08/2021 18:48

Anexo Formulário e Espelho SIOP (0938269)         SEI 0006004-90.2016.6.02.8000 / pg. 372



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

 

DESPACHO

Maceió, 31 de agosto de 2021.

 

 
À SEPAT, para consolição do Termo de Referência.
 
Após, à SEIC para fins do disposto no Art. 5º, inciso IV do

Decreto nº 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 8.250/2014.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 31/08/2021, às 14:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0938521 e o código CRC D852FBB5.

0006004-90.2016.6.02.8000 0938521v1
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E-mail - 0939328

Data de Envio: 
  01/09/2021 14:48:31

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE PATRIMÔNIO <patrimonio@tre-al.jus.br>

Para:
    thais.farias@pcdf.df.gov.br
    comap@tre-al.jus.br

Assunto: 
  Aquisição de detectores de metal TRE-AL

Mensagem: 
  Boa tarde Thais,

Por conta da intenção, dessa unidade, em registrar preço junto com o TRE-AL, o processo retornou à
Comissão para consolidar o nosso Termo de Referência, incluindo os quantitativos da PCDF.
Pelo exposto, solicito, com urgência, que vc nos envie os endereços completos do (s) locais para entrega
e montagem, especificando o local e seus respectivos itens/quantidades.

Att.
Antônio Rita dos Santos Neto
Seção de Patrimônio TRE-AL
(82) 2122-7787 Cel. (82) 99971-5767

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0919186.html
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E-mail - 0939545

Data de Envio: 
  01/09/2021 17:20:43

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE PATRIMÔNIO <patrimonio@tre-al.jus.br>

Para:
    thais.farias@pcdf.df.gov.br
    comap@tre-al.jus.br
    daeco-saa@pcdf.gov.br

Assunto: 
  Aquisição de detectores de metal TRE-AL

Mensagem: 
  Boa tarde Priscille,

Por conta da intenção, dessa unidade, em registrar preço junto com o TRE-AL, o processo retornou à
Comissão para consolidar o nosso Termo de Referência, incluindo os quantitativos da PCDF.
Pelo exposto, solicito, com urgência, que vc nos envie os endereços completos do (s) locais para entrega
e montagem, especificando o local e seus respectivos itens/quantidades.

Att.
Antônio Rita dos Santos Neto
Seção de Patrimônio TRE-AL
(82) 2122-7787 Cel. (82) 99971-5767

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0919186.html
    E_mail_0939328.html
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De: Thais Santos de Farias <thais.farias@pcdf.df.gov.br>
Para: "antoniorita" <antoniorita@tre-al.jus.br>
Data: 01/09/2021 06:37 PM
Assunto: [patrimonio] ENC: Aquisição de detectores de metal TRE-AL

Boa tarde Antonio, segue resposta da unidade solicitante.
 
 
Atenciosamente,
Thais Farias
Agente de Polícia
Diretora Adjunta - DRM/PCDF
(61) 3207-5675
 
 

POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
CNPJ 37.115.482/0001-35
DIVISÃO DE RECURSO MATERIAIS
SGON Quadra 05 Lotes 02/07 Asa Norte - Brasília/DF CEP 70.610-650
 
 
De: dae-saa <dae-saa@pcdf.df.gov.br> 

 Enviada em: quarta-feira, 1 de setembro de 2021 18:35
 Para: Thais Santos de Farias <thais.farias@pcdf.df.gov.br>

 Assunto: Re: Aquisição de detectores de metal TRE-AL
 

Boa tarde,

 

Em atenção à solicitação desta unidade gestora, encaminho planilha contendo
levantamento acerca dos locais de entrega e instalação dos equipamentos:

 

    

 Local Endereço Quantidade
 

  
DETECTOR METAIS

 Equipamentos
pórtico

DETECTOR METAIS
 Equipamentos

tipo manual
COFRE

 

Ed. Sede da PCDF

SPO, Lote 24,
Bloco A, Complexo

da PCDF,
Brasília/DF

06 02 03

 Departamento de
Polícia

Especializada -
DPE

SPO, Lote 23,
Bloco D, Complexo

da PCDF,
Brasília/DF

02 01 01

 
Centro

Tecnológico

SPO, Lote 23,
Bloco H, Complexo

da PCDF,
Brasília/DF

01 01 01

 Departamento de
Combate à

Corrupção e ao

SPO, Lote 23,
Bloco C, Complexo

01 01 01
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Crime Organizado
- DECOR

da PCDF,
Brasília/DF

 Policlínica da
PCDF

SGAS, 915, Lote A,
Asa Sul,

Brasília/DF
01 01 01

 
Escola Superior
de Polícia Civil

QN 17, Conjunto
01, Lote 01 e 02,
Riacho Fundo II,

Brasília/DF

01 01 01

 

 

Atenciosamente,
 
Priscille Assunção
Seção de Apoio Administra�vo - Divisão de Arquitetura e Engenharia
DAE/DAG/PCDF
(61) 3207-4702

De: Thais Santos de Farias
 Enviado: quarta-feira, 1 de setembro de 2021 17:23:47

 Para: dae-saa
 Assunto: ENC: Aquisição de detectores de metal TRE-AL

 

-----Mensagem original-----
 De: TRE-AL/SEÇÃO DE PATRIMÔNIO <patrimonio@tre-al.jus.br> 

 Enviada em: quarta-feira, 1 de setembro de 2021 17:21
 Para: Thais Santos de Farias <thais.farias@pcdf.df.gov.br>; comap@tre-al.jus.br; daeco-saa@pcdf.gov.br

 Assunto: Aquisição de detectores de metal TRE-AL
 

Boa tarde Priscille,
 

Por conta da intenção, dessa unidade, em registrar preço junto com o TRE-AL, o processo retornou à Comissão para consolidar o
nosso Termo de Referência, incluindo os quan�ta�vos da PCDF.

 Pelo exposto, solicito, com urgência, que vc nos envie os endereços completos do (s) locais para entrega e montagem,
especificando o local e seus respec�vos itens/quan�dades.

 
A�.

 Antônio Rita dos Santos Neto
 Seção de Patrimônio TRE-AL

 (82) 2122-7787 Cel. (82) 99971-5767
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TERMO DE REFERÊNCIA

 
1. OBJETO
 
1.1 - Registro de preços para o fornecimento de

equipamentos destinados a monitoramento, inspeção em objetos e a
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
técnicas e demais disposições deste Termo de Referência e seu anexo
01, que se compõe dos seguintes itens:

 
1. 1.1 - Equipamentos pórtico detector de metais, com

rodízios com travas;
1. 1.2 - Equipamentos detectores de metais, tipo manual

(raquetes);
1. 1.3 – Cofre de aço, com 10 gavetas internas, para

acautelamento de armas;
1.1.4 - Treinamento e as manutenções preventivas e

corretivas.
 
2. JUSTIFICATIVA
 
2. 1 - A contratação deste objeto, em conformidade com o

Planejamento Estratégico do TRE-AL, visa zelar pela segurança das
pessoas e do patrimônio do órgão, impedindo a entrada de objetos
potencialmente nocivos ao dotar o Tribunal Regional Eleitoral e o
Fórum Eleitoral de Maceió com equipamentos que reforcem as
medidas de segurança e preservação do patrimônio público;

2. 2 - Visando implementar as normas de segurança para
entrada no edifício sede do TRE-AL e do FEM, recomendadas pelo
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Conselho Nacional de Justiça, principalmente pelo disposto na
Resolução nº 291 (23/08/2019) daquele Conselho e da Instrução
Normativa TRE-AL nº 5 (160/06/2021), esta Comissão de
Planejamento, designada através da Portaria Presidência nº 53/2020,
propõe, conforme estudos preliminares, devidamente aprovados, a
aquisição de portais detectores de metais, detectores de metais
portáteis tipo raquete, e cofre de aço para acautelamento de armas,
que se mostram como importantes ferramentas na prevenção de
possíveis delitos, uma vez que inibem o acesso de pessoas armadas,
ou portando material potencialmente perigoso, às dependências
desta Justiça Especializada;

2. 3 - Portais Detectores de Metal permitirão ações
preventivas contra a entrada de objetos que ameacem o bom
funcionamento do TRE e FEM. Cofre de aço, tem a finalidade de
acondiconamento das armas devidamente acauteladas;

2. 4 - A existência desses equipamentos é considerada
pelo CNJ como um indicador estratégico que mede o índice de
unidades consideradas seguras. As unidades podem ser consideradas
seguras quando dispõem de segurança armada e/ou segurança
eletrônica, que compreende o controle de acesso com detector de
metais e/ou raios x e câmeras de vigilância nas áreas de circulação;

2. 5 - A implantação dos equipamentos não exclui a
necessidade da vigilância efetuada pela unidade responsável pela
segurança institucional e vigilantes terceirizados, mas garante uma
maior eficiência das ações de repressão, além de antecipar as ações
de prevenção. Os equipamentos serão implantados observando as
características peculiares das edificações;

2.6 – Ressalta-se que os equipamentos a serem
adquiridos não requerem a observância dos requisitos exigidos para
a aquisição de bens de tecnologia da informação. Isto se dá porque os
equipamentos relacionados não possuem características de bens e
serviços de Tecnologia da Informação, dado o caráter de seu
funcionamento, totalmente independente e com sistema próprio e
limitado, com objetivo de atender a detecção de metais e outros
materiais proibidos no ambiente institucional.

 
3. QUANTIDADE, ESPECIFICAÇÕES E VALOR

REFERENCIAL
 
3. 1 - A descrição detalhada de todos os itens, com suas

especificações técnicas, está elencada no ANEXO 01 deste Termo;
3. 2 - As quantidades a serem registradas são:
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ITEM DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO
QUANTIDADE

TRE-AL

QUANTIDADE

PCDF

01 Equipamentos pórtico detector de
metais, com rodízios 03 12

02 Equipamentos detectores de metais,
tipo manual (raquetes) 06 07

 

03
Cofre de aço, com 10 gavetas internas,
para acautelamento de armas

 

03

 

08

 
3. 3 – Conforme pesquisa de preços efetivada pela SEIC

(informação 4135 0930204), o valor estimado da contratação, para os
equipamentos que atenderão as necessidades do TRE-AL, é de R$
77.920,00 (setenta e sete mil e novecentos e vinte reais) e de R$ R$
276.639,29 (duzentos e setenta e seis mil, seiscentos e trinta e nove
reais e vinte e nove centavos, para atender a Polícia Civil do Distrito
Federal (PCDF), já inclusos os custos de treinamentos;

3.4 - O TRE-AL se compromete em adquirir, em até 60
(sessenta) dias contados a partir da assinatura da Ata de Registro de
Preços, os seguintes itens: 2 (duas) unidades do Item 1; 04 (quatro)
unidades do Item 2 e 2 (duas) unidades do item 3. O valor
estimado, para esta aquisição, neste exercício, de 02
Pórticos, 0 4 Detectores Portáteis e 02 Cofres, é de R$
51.947,10 (cinquenta e um mil, novecentos e quarenta e sete
reais e dez centavos), já inclusos os custos de treinamentos;

3.5 – Os valores unitários, estimados pela SEIC, estão
relacionados no quadro abaixo:

 
 

 

Item

 

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO

 

QTD

 

VALOR
ESTIMADO

 

 

Equipamentos pórtico detector de metais, com rodízios,
incluindo opcionais: treinamento.
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01

Marca/Modelo referencias:

 

a. Magnetec / MAG-600 HD-FS-Multi-Z

b. Detronix / METTUS HS+ (com acessórios).

 

 

01

 

 

R$
19.788,23

02

Equipamentos detectores de metais, tipo manual (raquetes),
incluindo opcionais:

Coldre, fone de ouvido, capa de proteção e carregador de
baterias.

Marca/Modelo referência

 

a. Magnetec / MAG-350-STX

b. Detronix / METTUS MNI

01 R$
1.144,67

03

Cofre de aço, com 10 gavetas internas, para acautelamento
de armas, incluindo opcional: a chave tetra.

 

Marca/Modelo referência

 

a. PM Cofres / EXECUTIVO 40

 

b. Fosrtsafe / MAGNUM 4001

01 R$
3.895,98

 

4. CONDIÇÕES PARA AQUISIÇÃO
 
4. 1 - Os equipamentos devem, obrigatoriamente, atender

a todos os requisitos e determinações estabelecidas neste Termo de
Referência e seu Anexo 01;

4. 2 - Os equipamentos devem ser de linha de produção
ativa, não se aceitando a participação, na licitação, de propostas que
ofertem protótipos, equipamentos reformados, equipamentos
descontinuados, equipamentos usados ou equipamentos em
desenvolvimento, por fim, não serão aceitos equipamentos em final
de ciclo de vida (end-of-life). A comprovação desta exigência poderá
ser feita em fábrica, a critério do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas e da Polícia Civil do Distrito Federal, por meio de diligência;
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4. 3 - Os equipamentos devem atender a todas as normas
vigentes, incluindo os dispositivos e acessórios integrantes,
expedidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e
outros órgãos certificadores, quando da aplicação do seguimento;

4. 4 - Os equipamentos devem ser entregues completos e
prontos para entrar em operação imediata, acrescido de todos os
dispositivos e acessórios, com acesso total a todas as funções
operacionais.

4. 5 - As etiquetas de identificação da marca do
equipamento devem se limitar somente à apresentação discreta de
identificação do fabricante e/ou modelo do equipamento;

4. 6 - Os manuais de instruções, manuais de operações,
manuais de manutenções e outros materiais impressos deverão ter
conteúdo na Língua Portuguesa do Brasil;

4. 7 - A(s) licitantes(s) deverá(ão) prever em seu
orçamento, todas as despesas diretas e indiretas, assim como
possíveis despesas eventuais que possam surgir, para completo
fornecimento dos itens do escopo.

 
5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO/BEM COMUM
 
5.1 - Cumpre ressaltar que, todos os bens acima

elencados, possuem características de bens comuns, cujos padrões
de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos neste
Termo de Referência, cujas especificações são usuais de mercado,
nos termos da Lei 10.520/2002 e no Decreto 3.555/2000. Conforme
estudos preliminares, foram identificados diversos fornecedores para
todos os equipamentos.

 
6. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS
 
6.1 - A modalidade desta licitação deverá ser Pregão na

forma Eletrônica, tendo como critério para definir a empresa
vencedora o menor preço por item, de acordo com as condições deste
Termo de Referência e do edital;

6. 2 - Apresentar proposta de preços e documentações de
forma clara e detalhada, contendo discriminação do produto, a
quantidade solicitada, o valor unitário e valor total, prazo de
vencimento da proposta e prazo para entrega dos materiais, número
da conta corrente, agência, nome do Banco do fornecedor, bem como
declaração de que todas as despesas serão por conta da empresa
fornecedora.
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6. 3 - Indicar que os preços unitários dos itens ofertados
no certame serão fixos e irreajustáveis;

6. 4 - Indicar o valor unitário e valor total de cada item
cotado e o valor total da proposta por extenso, já incluídas,
discriminadamente, todas e quaisquer despesas tais como frete,
taxas e impostos, dentre outras, observadas as isenções previstas na
legislação vigente, com cotações em moeda corrente nacional. O
custo do treinamento operacional, exclusivo para os itens 1 e
2, com carga horária mínima de 4h para uma clientela de 10
profissionais do TRE-AL e 10 profissionais da PCDF, deverá
estar incluído nos preços cotados para cada item ofertado;

6. 5 - Apresentar indicação detalhada das especificações
dos itens cotados indicando marca, modelo, tipo, fabricante, país de
procedência e outras características que permitam identificá-los,
anexando-se, inclusive, prospectos em Português do Brasil, sem
referência às expressões “similar” ou “compatível”, de acordo com os
requisitos indicados no Anexo I - Especificações Técnicas do Edital;

6. 6 - Indicar o prazo máximo no qual a empresa ficará
obrigada a entregar o(s) equipamento(s) cotado(s) na proposta,
prontos para uso, não podendo ser superior ao constante no item 08
deste Termo de Referência;

6.7 - Indicar o prazo de validade da proposta, que não
poderá ser inferior a noventa dias contados da data de sua
apresentação.

 
7. DO LOCAL, PRAZOS E CONDIÇÕES DE

ENTREGA/RECEBIMENTO
 
7.1 - Apresentar na proposta a garantia dos

equipamentos, nos termos do item 8, contra qualquer defeito de
fabricação, sob pena de constatada alguma imperfeição, ter os bens
devolvidos e a empresa fornecedora submetida às penalidades da Lei;

7. 2 - Cada tipo de equipamento deverá ser entregue,
devidamente acompanhados das Notas Fiscais/Faturas
correspondentes;

7. 3 - O prazo de entrega será de:
7. 3.1 – Até 60 (sessenta) dias corridos, a contar da

emissão da Ordem de Fornecimento para o equipamento detectores
de metais, tipo pórtico, com rodízios (Item 01);

7. 3.2 - Até 45 (quarenta e cinco) dias corridos, a contar
da emissão da Ordem de Fornecimento para os equipamentos
detectores de metais do tipo manual /raquetes (Item 02) e do cofre
de aço (Item 03);
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7. 4 - O TRE-AL e a PCDF designarão uma Comissão
Técnica de Recebimento composta de pelo menos 3 (três) membros
para receber os equipamentos e emissão do respectivo Termo de
Recebimento Provisório e Definitivo. O TRE-AL e a PCDF poderá
convocar servidor ou profissional (s) de outro órgão da Administração
Pública Direta ou Indireta, com conhecimento comprovado na
matéria, para auxiliar nos trabalhos de avaliação;

7. 5 – No caso do TRE-AL, os equipamentos serão
recebidos e/ou instalados:

 
7. 5.1 - 01 (um) pórtico detector de metais, 02 (dois)

detectores de metais portáteis e 01 (um) cofre de aço no edifício sede
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Rua Aristeu
de Andrade, 377, Farol, Cep. 57051-090, Maceió-AL, pela realização
do procedimento de verificação do equipamento em seu local de
instalação, para assegurar que o equipamento fornecido é idêntico ao
equipamento cotado, com todas as suas funcionalidades, e emissão
do Termo de Recebimento Definitivo;

7. 5.2 – 01 (um) pórtico detector de metais, 02 (dois)
detectores de metais portáteis e 01 (um) cofre de aço no edifício do
Fórum Eleitoral de Maceió, localizado na Av. Fernandes Lima, 3487,
Farol, Cep. 57057- 000, Maceió-AL, pela realização do procedimento
de verificação do equipamento em seu local de instalação, para
assegurar que o equipamento fornecido é idêntico ao equipamento
cotado, com todas as suas funcionalidades, e emissão do Termo de
Recebimento Definitivo;

7. 5.3 - As demais unidades, do TRE-AL, serão instaladas
em local a ser definido pela Secretaria de Administração, dentro do
Município de Maceió-AL;

7.6 - No caso da Polícia Civil do Distrito Federal
(PCDF), os equipamentos serão recebidos e/ou instalados,
conforme quadro abaixo:

 

Local Endereço
Item
01 -
Pórtico

Item 02 –
Detector
manual

Item
03 -
Cofre

Ed. Sede da PCDF
SPO, Lote 24, Bloco A,
Complexo da PCDF,
Brasília/DF

06 02 03

Departamento de Polícia
Especializada - DPE

SPO, Lote 23, Bloco D,
Complexo da PCDF,
Brasília/DF

02 01 01

Centro Tecnológico
SPO, Lote 23, Bloco H,
Complexo da PCDF,
Brasília/DF

01 01 01
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Departamento de combate à
Corrupção e ao crime
Organizado - DECOR

SPO, Lote 23, Bloco C,
Complexo da PCDF,
Brasília/DF

01 01 01

 
7. 7 - O recebimento provisório dos equipamentos

realizar-se-á após a entrega de todos equipamentos que compõem
cada item, e a realização de testes de aceitação que comprovem o
atendimento às especificações técnicas estabelecidas;

7. 8 - Para realização dos testes de aceitação, todos os
dispositivos de testes e instrumentos necessários na execução,
devem ser disponibilizados pela licitante e ficarão em poder da
Comissão Técnica até o término dos testes;

7. 9 - Existindo divergências, será emitido o Termo de
Recusa e notificada a Contratada, devendo a mesma às suas
expensas, providenciar sua substituição/correção no prazo máximo
de 30 (trinta) dias corridos;

7. 10 - Inexistindo divergências o equipamento será
aprovado e aceito;

7. 11 - A empresa vencedora deverá fornecer toda a
documentação técnica exigida neste Termo de Referência,
primordialmente os manuais de operações e de manutenção de cada
equipamento, seus dispositivos e acessórios;

7. 12 - Os manuais e mídias fornecidos para verificação
ficarão de posse da Comissão Técnica que poderá realizar anotações,
apontamentos e observações nestes, passando em seguida à Seção
Patrimônio;

7. 13 - Os testes de aceitação do(s) equipamento(s),
objeto deste Termo de Referência, serão realizado(s) nas
dependências do TRE-AL, do FEM e nas dependências da PCDF;

7. 14 - A Comissão Técnica do TRE-AL e da PCDF, farão
os testes em até 05 (cinco) dias corridos, para cada equipamento, já
devidamente instalado, consistindo na verificação das características
técnicas e exigências previstas neste Termo de Referência e em seu
Anexo 01;

7. 15 - Os testes de aceitação consistirão em verificar se
o(s) equipamento(s) atendem, primordialmente, aos requisitos
constantes do ANEXO 01 deste Termo de Referência. A comissão
técnica de recebimento fará uso de testes, com vistas a demonstrar a
eficiência do(s) equipamento(s), objeto deste certame, para que seja
verificado o atendimento das principais características funcionais
necessárias à segurança pública e das unidades do TRE-AL, do FEM
e da PCDF. Serão realizados por meio de aferição pontual de cada
item ou característica solicitada, conforme descrito neste Termo de
Referência;
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7. 16 - O recebimento definitivo se dará quando os
equipamentos estiverem devidamente instalados, em plena
capacidade de funcionamento e concluído o treinamento necessário
aos servidores/operadores do Contratante, para operacionalização,
pela Comissão Técnica de Recebimento, no prazo máximo de 10 (dez)
dias úteis após a conclusão dos treinamentos, se exigido;

7. 17- Considerar-se-á a “data de conclusão do
fornecimento”, para contagem do prazo de garantia contratual dos
equipamentos fornecidos, a data de emissão, pelo TRE-AL e PCDF, do
Termo de Recebimento Definitivo do(s) equipamento(s);

7. 18 - A CONTRATADA providenciará os trâmites
necessários, a seu cargo, para que sejam respeitadas todas as
imposições da legislação sobre transporte, seguro e desembaraço
aduaneiro para o percurso dos equipamentos até o local da entrega,
incluindo os requisitos da Legislação Fiscal/Tributária;

7. 19 - Todas as partes integrantes deste fornecimento
devem possuir embalagens adequadas à proteção efetiva do conteúdo
contra choques e intempéries ou quaisquer danos envolvendo o
embarque, transporte e o desembarque dos equipamentos até o local
de entrega e instalação;

7. 20 - Não serão admitidos equipamentos, dispositivos e
acessórios com sinais de avarias, mesmo que provocados por
transporte e movimentação inadequada;

7.21 - São de responsabilidade da Contratada a
embalagem, o transporte e o seguro de todos os equipamentos e
materiais integrantes do objeto do fornecimento. As despesas
decorrentes serão consideradas incluídas nos preços dos itens do
fornecimento.

 
8. GARANTIA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
 
8. 1 - O período de garantia, mínimo, deve ser de 60

(sessenta) meses para o item 01; 24 (vinte e quatro) meses
para o item 02 e 12 (doze) meses para o item 03, a contar da
data de recebimento, caracterizada pela data de emissão e
assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, conforme previsto
neste Termo de Referência, no qual a Contratada deve assegurar
assistência técnica, durante o período de garantia, sem ônus para o
TRE-AL e PCDF;

8. 2 - A Contratada responsabilizar-se-á pelo
funcionamento dos equipamentos, mantendo-o operacional
ininterruptamente durante o período de garantia;

8. 3 - A Contratada será responsável, durante o período
de garantia, pela atualização de software, e serviços de manutenção
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preventiva, nos prazos e especificações estabelecidos pelo
fabricante, e corretiva do hardware, sem custo adicional para o TRE-
AL e PCDF, incluindo todos os serviços, mão de obra, despesas com
deslocamento, hospedagens, peças e materiais substituídos;

8. 4 - Ocorrendo atualização de software, deve ser
disponibilizada uma cópia do mesmo para o TRE-AL e PCDF;

8. 5 - Todas as peças e materiais de reposição, durante o
período de garantia, devem ser novos, não sendo aceitos itens usados
ou recondicionados, inclusive os acessórios;

8. 6 - O período transcorrido a partir da constatação, pelo
TRE, de defeito nos equipamentos, dispositivos e acessórios até a sua
efetiva correção, será somado ao período de garantia;

8. 7 - Durante o período de garantia, a Contratada será a
responsável pela solução de quaisquer problemas provenientes de
erros e/ou omissões, mesmo aqueles decorrentes de falhas na
concepção do projeto, matéria prima, fabricação, inspeção, ensaios,
embalagens, transportes, manuseios e montagem. Excluir-se-ão,
entretanto, os danos ou defeitos decorrentes de uso inapropriado do
equipamento ou influências externas de terceiros, não imputáveis à
Contratada;

8. 8 - A Contratada deve emitir um Termo de Garantia de
fornecimento de Peças de Reposição por um período de 5 (cinco)
anos a contar do término do período de garantia;

8. 9 - No caso dos Detectores de Metais – Tipo
Pórtico, a Contratada deve apresentar, para o período de garantia,
um Plano de Manutenção Preventivo Gratuito, semestral, com
descritivos detalhados das rotinas a serem executadas, incluindo
procedimentos para execução de aferição e de calibragem dos
equipamentos e acessórios, visando garantir a conformidade com as
especificações do fabricante e, ainda, a afastar ou reduzir ao mínimo
a possibilidade de ocorrência de falhas ou deficiências operacionais,
devendo abranger:

8. 9.1 - Cronograma das realizações das atividades de
manutenções preventivas e testes de efetividade de funcionamento
do equipamento;

8. 9.2 - As manutenções preventivas devem ser
agendadas com o Gestor do Contrato, de acordo com o cronograma
apresentado no Plano de Manutenção Preventivo. O agendamento
deve ser feito com antecedência mínima de 15 dias da data da
realização das manutenções preventivas, informando a identificação
do técnico (nome e RG);

8. 9.3 - Relatório encaminhado ao TRE-AL com
periodicidade trimestral, referente às manutenções preventivas e/ou
corretivas, para cada equipamento, com análise das ocorrências de
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falhas e procedimentos efetuados na solução das ocorrências, dando
ênfase aos equipamentos e componentes que demonstrarem
reincidências de falhas;

8.9.4 - A Contratada deverá emitir Ordem de Serviço para
registro dos atendimentos das execuções das manutenções
preventivas, aferições e calibrações, contendo a identificação dos
responsáveis pela execução e pelo acompanhamento no local de
instalação do equipamento. Tal Ordem de Serviço deve conter todas
as rotinas de execução e registros de falhas, reparos e outras
ocorrências que existirem;

8.9.5 - A Contratada deverá manter registros de controle
de manutenção preventiva dos equipamentos, nos locais de
instalação dos mesmos.

 
9. VIGÊNCIA DO CONTRATO - PARA O ITEM 01
 
9. 1 - O prazo de vigência do Contrato deverá ser de:
9. 1.2 - 180 (cento e oitenta) dias para os serviços de

fornecimento, instalação, instrução técnica e operacional, pagamento
e recebimento, contados a partir da assinatura da emissão da Ordem
de Fornecimento;

9. 1.3 - 60 (sessenta) meses, contado do Termo de
Recebimento Definitivo, para os serviços de garantia e assistência
técnica.

 
10. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA

EXECUÇÃO CONTRATUAL
 
10. 1 - O acompanhamento e a fiscalização da execução

do Contrato consistem na verificação da conformidade da prestação
dos serviços e fornecimentos, bem como da alocação dos recursos
necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste,
devendo ser exercido por um ou mais representantes da Contratante,
(Gestor do Contrato designado por meio de Portaria), na forma dos
arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, e do art. 6º do Decreto nº
2.271, de 1997;

10. 2 - O representante do Contratante deverá ter a
experiência necessária para o acompanhamento e controle da
execução das obrigações assumidas pela contratadas;

10. 3 - A verificação da adequação das obrigações da
contratada deverá ser realizada com base nos critérios previstos
neste Termo de Referência;
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10. 4 - A conformidade do material a ser utilizado na
execução contratual deverá ser verificada juntamente com o
documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos
mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e
na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações
técnicas, tais como: marca, modelo, qualidade e forma de uso;

10. 5 - O representante do Contratante deverá promover
o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências
necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme
o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993;

10. 6 - A fiscalização, de que trata esta cláusula, não
exclui, nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não
implica em co-responsabilidade da Contratante ou de seus agentes e
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993;

10. 7 - Ao Gestor do Contrato compete, entre outras
atribuições:

10. 7.1 - Encaminhar à Administração o documento que
relacione as ocorrências que impliquem em multas ou outras
penalidades a serem aplicadas à CONTRATADA.

 
11. ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE O PERÍODO

DE GARANTIA
 
11. 1 - A Contratada deve dispor de canal de

comunicação direto ou eletrônico que permita a geração de número
de protocolo ou outra forma de registro individual para as aberturas
dos chamados de assistência técnica. Os custos com a garantia e
assistência técnica deverão estar embutidos no valor da aquisição;

11. 2 - Durante o período de garantia, a assistência
técnica dos equipamentos, terá atendimento “on- site”, após o
chamado de aberturas de assistência técnica em no máximo 05
(cinco) dias corridos para atendimento;

11. 3 - O prazo de recuperação será contado a partir da
abertura formal do chamado de assistência técnica, com solução
definitiva por prazo não superior a 07 (sete) dias úteis;

11. 4 - Não sendo possível a recuperação do equipamento
no prazo de 07 (sete) dias úteis, durante o período de garantia, deve
ser providenciada a substituição do mesmo por um equipamento
equivalente ou superior, em caráter provisório, no prazo de 15
(quinze) das úteis. Após a constatação de impossibilidade do reparo
em até 30 (trinta) dias corridos, a substituição passará a ser
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definitiva, desde que o equipamento seja novo;
11. 5 - As manutenções só poderão ser efetuadas por

agentes credenciados e qualificados pela Contratada ou fabricante;
11. 6 - As manutenções preventivas devem ocorrer em

horário administrativo, das 08 às 17hs, de segunda a sexta-feira,
explicitando dia e horário da execução das manutenções e partes dos
equipamentos a serem verificadas, para apreciação e autorização do
período de início e término da intervenção técnica, bem como
autorização de acesso pelo TRE e da PCDF;

11. 7 - Caso o equipamento não atenda às funcionalidades
constantes neste Termo de Referência após a manutenção, este
deverá ser substituído, sem custos para a Contratante;

11. 8 - Caso ocorram 3 (três) chamadas, devidamente
formalizadas, para problemas de mesma natureza e para um mesmo
equipamento, a Contratada deve substituir todas as partes
integrantes que apresentaram defeitos, falhas ou aquela unidade
(equipamento) defeituosa, às suas expensas, no prazo máximo de 60
(sessenta) dias após ser notificado. Equipamentos e acessórios
devem ser substituídos integralmente.

 
12. INSTRUÇÃO TÉCNICA E OPERACIONAL
 
12. 1 - Para os equipamentos detectores de metais – Tipo

Pórtico (item 01) e manual (item 02), haverá a necessidade de oferta
de instrução sistematizada, a ser ministrado na sede do TRE-AL, do
FEM e na sede da PCDF, conforme explicitado a seguir.

12. 2 - PROGRAMA DE INSTRUÇÃO TÉCNICA E
OPERACIONAL - EQUIPAMENTO DETECTORES DE METAIS -TIPO
PÓRTICO E TIPO MANUAL (RAQUETE):

12. 2.1 - A Contratada deverá arcar com o Programa de
Instrução Técnica e Operacional para Operação do Equipamento,
contemplando o conteúdo programático, bem como o material
didático, caso seja necessário (apostilas, livros, manuais,
transparências e demais recursos audiovisuais);

12. 2.2 - A instrução técnica e operacional deverá ocorrer
concomitantemente a entrega dos equipamentos e o Termo de
Recebimento Definitivo só deverá ser expedido após a realização das
respectivas instruções;

12. 2.3 - A duração do repasse de Instrução técnica e
operacional deve ter, no mínimo, 4 horas/aulas;

12. 2.4 - Os repasses de instrução técnica devem ser
divididos em aulas teóricas e práticas, visando melhor eficácia dos
assuntos ministrados;
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12. 2.5 - O repasse de instrução técnica de operação deve
ser realizado para até 10 (dez) profissionais, devendo habilitá-los
para, no mínimo, terem condições de:

12. 2.5.1 - Verificação e ajustes de parametrizações e
configurações;

12. 2.5.2 - Realizar verificação de autodiagnostico;
12. 2.5.3 - Verificar os ajustes e calibrações dos

equipamentos;
12. 2.5.4 - Configurar as variáveis de operação dos

equipamentos;
12. 2.5.5 - Operar plenamente todos os recursos dos

equipamentos e seus acessórios;
12. 3 - Todas as ferramentas, instrumentos, softwares e

material de consumo, necessário aos repasses de instrução técnica
de operação deverão ser realizados às custas da Contratada e o seu
custo deverá ser destacado dos preços cotados, NO CASO DOS
ITENS 1 E 2;

12. 4 - Depois de concluídos satisfatoriamente os
repasses de instrução técnica, a Contratada deve emitir, sem ônus
para o TRE e à PCDF, documento contendo, no mínimo, título do
repasse de instrução técnica, conteúdo, carga-horária, período de
realização e identificação dos servidores e prestadores de serviços
capacitados.

 
13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
 
13. 1 - Responder por todos os ônus referentes à

aquisição, tais como: fretes, impostos, seguros, taxas, encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, decorrentes da
execução do contrato;

13. 2 - Responder por si e por seus sucessores
integralmente, em qualquer caso, por todos os danos e prejuízos de
qualquer natureza causados ao TRE-AL e a PCDF ou a terceiros;

13. 3 - Indenizar os danos e prejuízos referidos no item
anterior na conformidade do estabelecido no contrato;

13. 4 - Responder exclusivamente e integralmente
perante o TRE-AL e à PCDF pela execução do objeto na forma
proposta no Contrato;

13. 5 - Acatar as determinações do TRE-AL e da PCDF, no
sentido de garantir a perfeita manutenção dos equipamentos em caso
de vícios e/ou defeitos;

13. 6 - Substituir as suas expensas e responsabilidade o
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objeto que não estiver de acordo com as especificações e, demais
situações peculiares ao objeto como: prazo para realização dos
serviços de assistência técnica dentro do prazo de garantia e a forma
de sua realização;

13. 7 - Manter durante toda a vigência do Contrato, as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação,
conforme preceitua o art. 55, inciso XIII, da lei 8666/1993.

 
14. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
 
14. 1 - Prestar as informações e esclarecimentos

atinentes ao objeto deste Termo de Referência, que venha a ser
solicitada pela empresa Contratada;

14. 2 - Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato
por intermédio do Gestor contratual.

14. 3 – Designar membros à Comissão Técnica de
Recebimento e Gestor Contratual, para acompanhamento de todas as
etapas do certame e Contrato;

14. 4 - Rejeitar no todo ou em parte, os equipamentos
entregues em desacordo com as obrigações assumidas pela empresa
e solicitar expressamente sua substituição;

14. 5 - O pagamento será efetuado por ordem bancária,
até o 10º dia útil, após o atesto firmado pelo Gestor do Contrato,
considerando-se como data de pagamento o dia da emissão da ordem
bancária, por meio de crédito em nome da CONTRATADA, no banco
indicado, conforme a seguir especificado:

14. 5.1 - O atesto, pelo Gestor do Contrato, ocorrerá em
até 05 (cinco) dias úteis contados a partir da emissão do Termo de
Recebimento Definitivo dos equipamentos, elaborado pela Comissão
Técnica de Recebimento.

 
15. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS/RESCISÃO

CONTRATUAL
 
15. 1- Pela inexecução total ou parcial do objeto, podem

ser aplicadas à empresa as seguintes sanções:
15. 1.1 - Advertência: poderão ser aplicadas sempre que

a Administração entender que a(s) justificativa(s) de defesa atenua a
responsabilidade da licitante e, desde que não tenha havido prejuízo
ao erário;

15. 1.2 - Multa Moratória de 0,05% (cinco centésimos por
cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor do contrato, na
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hipótese de atraso injustificado na entrega dos equipamentos, até o
máximo de trinta dias;

15. 1.3 - Multa Moratória de 0,003% (três centésimos por
cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor do Contrato, na
hipótese de atraso injustificado nos demais prazos, até o máximo de
trinta dias;

15. 1.4 - Suspensão temporária de participar de licitação
e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de, até
dois anos;

15. 1.5 - Declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

15. 1.6 - Independente da sanção aplicada, a inexecução
total ou parcial do contrato poderá ensejar, ainda, a rescisão
contratual, nos termos previstos na Lei nº. 8.666/93, bem como a
incidência das consequências legais cabíveis, inclusive indenização
por perdas e danos eventualmente causados ao Contratante.

15. 1.7 - A reabilitação será concedida sempre que a
licitante ressarcir a Administração os prejuízos resultantes, e depois
de decorrido o prazo da suspensão temporária, se aplicada.

15. 1.8 - Independente da sanção aplicada, a inexecução
total ou parcial do fornecimento poderá ensejar, ainda, na rescisão do
Ajuste, nos termos previstos na Lei n 8.666/1993, assim como a
incidência das consequências legais cabíveis.

 
16. DESENVOLVIMENTO NACIONAL

SUSTENTÁVEL
 
16. 1 - Considerando os riscos potenciais ao meio

ambiente e a saúde pública ocasionados pelos equipamentos, caberá
à Contratada observar as políticas socioambientais, principalmente o
correto descarte e o gerenciamento adequado de resíduos, no que
tange à coleta, reutilização, reciclagem, tratamento ou disposição
final, assumindo o compromisso de cumprir toda a legislação vigente;

 
16. 2 - Não obstante, sem prejuízo do indicativo no

presente Termo de Referência, a contratada, deverá, ainda, a
destinação adequada aos resíduos gerados durante suas atividades;

16. 3 - Respeitar a legislação e as Normas Técnicas
brasileiras – NBR publicadas pela ABNT sobre resíduos, bem como
as normas do INMETRO, a Lei n° 12.305/2010 – Política Nacional de
Resíduos Sólidos e o Decreto n° 7.404/2010;
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16. 4 - Descartar, em conformidade com diretrizes do
Contratante e da legislação ambiental e sanitária vigentes, todas as
embalagens, restos de materiais e produtos, sobras e entulhos,
incluindo componentes substituídos, cabos, restos de óleos e graxas.

 
 
Maceió, 02 de setembro de 2021.
 
Audeir Medeiros de Aguir Peixoto
Antônio Rita dos Santos Neto
Erivaldo José de Souza
 
Membros da Comissão de Planejamento, designados

através da Portaria Presidência nº 53/2020

Documento assinado eletronicamente por ERIVALDO JOSÉ DE SOUZA, Técnico
Judiciário, em 02/09/2021, às 18:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO,
Analista Judiciário, em 02/09/2021, às 18:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANTÔNIO RITA DOS SANTOS NETO,
Técnico Judiciário, em 02/09/2021, às 18:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0940207 e o código CRC 7D979C0D.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Anexo

 ANEXO        01

 

                                                                             ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS

 

ITEM 1.  – EQUIPAMENTOS DETECTORES DE METAIS – TIPO PÓRTICO, COM
RODÍZIOS COM TRAVAS (ADEGUADO A NORMA NIJ 0601-02):

 

1.1- CARACTERÍSTICAS ESTRUTURAIS:

1.1.1 -  A estrutura do pórtico deverá ser construída em material lavável, indeformável,
dotados de bordas a prova de impactos proporcionando uma eficiente proteção
mecânica e de umidade, a exemplo do Acrilonitrila butadieno estireno – ABS ou outro
material termoplástico rígido e leve, com características similares ao ABS. Processo
de fabricação certificado na NBR ISO 9001;

         Poderão ser aceitos outros materiais que atendam as exigências
acima. Não serão aceitos pórticos com madeira e derivados, tais como o
MDF -Medium-Density Fiberboard em seu acabamento exterior;

1.1.2 - A estrutura deverá atender, no mínimo, o padrão IP53 (norma ABNT NBR IEC
60529);

1.1.3 - O pórtico deverá ter proteção no painel;

1.1.4 - O pórtico, deve ser entregue completo, instalado, calibrado e pronto para entrar
em operação imediata;

1.1.5 - O compartimento destinado aos componentes elétricos/eletrônicos deverá ser
localizado na parte superior do pórtico, e deverá possuir vedação que impeça o acesso
involuntário e ainda ser resistente a intempéries;

1.1.6 - A estrutura deve ser suficientemente robusta e resistente a impactos
mecânicos como colisão, choque e pressões provocadas pela passagem de pessoas;

1.1.7 - Deve possuir invólucro protetor impermeável nas bases do portal, com altura
mínima de 50 mm;

1.1.8 - Possuir dispositivo para fixação no piso, caso necessite ser fixado, imune à
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penetração de água e oxidação;

1.1.9 - Não possuir cantos ou pontas angulosas, pontiagudas ou afiadas, que possam
causar danos em pessoas ou roupas;

1.1.10 – Possuir todos os componentes padronizados e intercambiáveis;

1.1.11 – Possuir altura interna (vão livre) de 2,0 m a 2,20 m;

1.1.12 – Possuir largura interna (vão livre) entre os painéis de 0,70 m a 0,85 m;

1.1.13 – Possuir profundidade de 0,45m a 0,70m;

1.1.14 – Possuir peso máximo de 100 Kg;

1.1.15 – A construção mecânica e rigidez do pórtico devem permitir a resistência, sem
sofrer danos, a impactos mecânicos como colisão, choque e também pressões
provocadas pelo tráfego normal de pessoas;

1.1.16 – Não ter qualquer rampa de passagens para pessoas através do portal, ou
estrutura similar com essa finalidade;

1.1.17 – Rodízios firmes, com travas suficinetes para uso do pórtico sem precisar fixá-
lo no piso, revestidos com material que não cause danos (riscos, arranhões, manchas)
no piso.

1.2. – CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS:

1.2.1- Ter, pelo menos, 10 (dez) programas de detecção pré-configurados para
detecção de diferentes tipos e tamanhos de objetos metálicos compatíveis com a
função da aplicação a que destina, do total, deve ter, no mínimo, 03 (três)
customizáveis no local;

1.2.2 - Empregar tecnologia de multizona verdadeira de detecção constituída por no
mínimo 8 (oito) zonas de detecção independentes (zonas essas constituídas por no
mínimo 08 (oito) bobinas receptoras, comprovando a independência da detecção),
distribuídas em altura ao longo do vão livre do pórtico, com indicação visual da zona
correspondente ao alarme mediante LED’s dispostos em barra luminosa (a precisão da
indicação das zonas deve ser mantida quando o pórtico for programado no nível de
sensibilidade desejado);

                     Led colorido, de alta intensidade, com pictograma indicativo Verde livre /
Vermelho detecção.

1.2.3 - Ter capacidade de detecção de alta sensibilidade de objetos metálicos ferrosos e
não ferrosos de pequenas dimensões em situações reais do ambiente do TRE e FEM.

1.2.4 - Possuir alta capacidade de discriminação nas inspeções que buscam,
principalmente, armas de fogo, ferramentas ou lâminas e, ao mesmo tempo, descartar
objetos de uso pessoal;

1.2.5 - A capacidade de detecção, verdadeira e independente, deverá ocorrer de forma
consistente e uniforme em toda área  interna (vão livre) do pórtico, proporcionando a
cobertura completa de inspeção da cabeça aos pés e deverá ser independente da
posição ou orientação do objeto transitando por ele;

Anexo Anexo 01 Consolidado - Detectores (0940281)         SEI 0006004-90.2016.6.02.8000 / pg. 396



1.2.6 - Será definido como nível de sensibilidade desejado para os testes de aceitação, o
nível que permite a detecção do corpo de prova ferroso em qualquer posição e
orientação dentro do vão livre do pórtico e que permita também a detecção do corpo
de prova não-ferroso quando passado isoladamente e simultaneamente com o corpo
de prova ferroso;

1.2.7 - A capacidade de detecção não deve mudar com o tempo e, tampouco, deve
haver necessidade de recalibração do equipamento;

1.2.8- O pórtico deve permitir ajustes da sensibilidade mínima de 70 (setenta) níveis
diferentes, oferecendo versatilidade para operação em locais diferentes e inspeção de
públicos diferentes. Todos os níveis de sensibilidade devem estar livres de alarmes
falsos;

1.2.9 - Quando configurado no nível de sensibilidade desejado, assim como em
qualquer outro nível inferior, o pórtico deve apresentar imunidade alta contra possíveis
interferências mecânicas, elétricas e magnéticas, tais como objetos estáticos (por
exemplo, grade metálica, piso reforçado de aço), objetos metálicos móveis (por
exemplo, porta metálica) na proximidade do pórtico, não requerendo intervenção de
recalibração na ocorrência de diferentes cenários de interferência, sendo auto-
calibrável;

                     Deve operar a uma distância de 30cm de um equipamento de raio X, sem
apresentar mudanças no hemogeneidade de detecção ou falso alarmes causados por
interferências eletromagnéticas;

1.2.10 – Quando configurado no nível de sensibilidade desejado, assim como em
qualquer outro nível inferior, o pórtico não pode sofrer interferência de corpo humano
(condutividade elétrica) e não pode gerar alarme falso quando uma pessoa totalmente
livre de objetos metálicos transitar por ele;

1.2.11 – A unidade de controle (eletrônica) do pórtico deve ser protegida contra atos
de vandalismo, mediante uso de carcaça metálica sólida, travada com chave e com
grau de proteção mínimo de IP 53;

1.2.12 – O pórtico deverá possuir sistema de auto diagnóstico, possibilitando a
verificação da performance e eficiência do mesmo;

1.2.13 – Sistema ethernet para comunicação PC;

1.2.14 - Capacidade de proceder a contagem de passagens de pessoas no detector e o
número de vezes e porcentagem em que o alarme foi acionado - deve ser fornecido
software para elaboração de relatórios para auditoria;

1.2.15 – A unidade eletrônica deve ser compacta sendo que o acesso à programação
local dever ser protegida com acesso restrito e por senha alfanumérica de 6 (seis)
dígitos. Sistema de programação local ou remota por meio de ligação a computadores
portáteis e à rede TCP-IP, de modo a permitir o controle e o monitoramento remoto e
integração à rede;

1.2.16 – A detecção deverá possibilitar a inspeção de, no mínimo, 10 pessoas por
minuto;

1.2.17 – Temperatura         operacional: Faixa mínima de –10 a +50 graus centígrados;
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1.2.18 – Umidade relativa (sem condensação): de 0 a 95%;

1.2.19 – Indicador sonoro, com alarme de alta intensidade com volume e tom do alarme
programável;

1.2.20 – A emissão eletromagnética do equipamento deve estar limitada a um nível
considerado inofensivo para seres humanos (portadores de marca-passo, sistemas de
apoio vital, mulheres grávidas, etc). A comprovação deste item se dará por certificado
ou laudo técnico de instituto ou laboratório, brasileiro ou estrangeiro, deve acompanhar
o equipamento.

1.2.21 – Funcionamento programável controlado por microprocessador.

1.2.22 – Possuir no mínimo 02 (dois) níveis de acesso, por meios de senhas
programáveis, para operacionalização do equipamento e suas funcionalidades, tanto
local como remoto:

              1.2.22.0.1 – Nível     OPERACIONAL para permitir que o operador visualize os
ajustes programados e as informações estatísticas;

              1.2.22.0.2 – Nível ADMINISTRADOR para permitir acesso a todos os ajustes e
parâmetros do equipamento, com privilégios para efetuar programações,
configurações, habilitar ou desabilitar funções e parâmetros programáveis, bem como
incluir e excluir novos usuários operacionais, habilitando ou desabilitando funções para
o nível operacional;

1.2.23 – As senhas devem possuir recursos de confirmação quando na inserção
destas, seja na inserção inicial, alteração ou exclusão;

1.2.24 – Possuir sistema para armazenamento de registros de programações e
configurações dos equipamentos;

1.2.25 – Possuir sistema de transferência de programação e configuração simultânea
para todos os equipamentos ou grupos de equipamentos instalados na dependência.

1.2.26 – Possuir registro dos eventos de configurações do equipamento indicando
minuto, hora, dia, mês e ano, para a rastreabilidade das mesmas. Este acesso somente
deverá ser realizado pelo nível  ADMINISTRADOR.

1.2.27 – Possuir controle remoto sem fio, com capacidade para:

              1.2.27.01 – Acessar todos os ajustes;

              1.2.27.02 – Operar um ou vários pórticos com a mesma senha ou senhas
diferentes;

1.2.28 – Atender a norma NIJ – 0601.02, do Instituto de Justiça dos Estados
Unidos;

1.2.29 – Ter processo de fabricação certificado NBR ISO 9001.

1.3 – CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS:

1.3.1 - Alimentação elétrica deve possuir tensão de 90 /100 a 240v Vca automática
(+10%/-15%; 50/60hz +/-3hz), para atender as redes padrões de 110/127v e 220v
sem a intervenção do operador;
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1.3.2 - A fonte de alimentação elétrica deve estar equipada com proteção contra curtos
circuitos e surtos de tensão;

1.3.3 - O sistema elétrico do pórtico deve possuir dispositivo estabilizador de
energia elétrica, contendo uma unidade de armazenamento de energia com
capacidade de manter a operação plena do mesmo por no mínimo 60
minutos após a queda de energia na rede de alimentação comercial,
podendo estar ou não integrada ao equipamento;

1.3.4 - Possuir cabo de alimentação elétrica, com plugue no padrão brasileiro
(ABNT/NBR 4136). Cabo elétrico com, no mínimo, 2 metros de comprimento.

1.4 – ASSESSÓRIOS INTEGRANTES:

1.4.1 – 01 (um) conjunto de ferramenta, por equipamento fornecido, para montagem e
desmontagem do pórtico;

1.4.2 – 01 (uma) chave para ativação e desativação do pórtico, por equipamneto
fornecidor, caso o fabricante utilize este recurso para ligar e desligar o pórtico;

1.4.3 – 01 (um) dispositivo de calibração, por equipamento fornecido, se recomendado
pelo fabricante;

1.4.4 – 01 (um) conjunto de simulacros, para que seja efetuado o teste do corpo de
provas, de acordo com a Norma NIJ 0601-02.

 

1.5 – GARANTIA: 60 meses.

 

ITEM 02: DETECTORES DE METAIS - TIPO MANUAL (RAQUETE):

 
2.1- CARACTERÍSTICAS ESTRUTURAIS E OPERACIONAIS:

 

2.1.1 - O detector manual deve ser fornecido com estrutura em material lavável,
indeformável, dotados de bordas a prova de impactos proporcionando uma eficiente
proteção mecânica e de umidade, a exemplo do Acrilonitrila butadieno estireno – ABS,
ou outro material termoplástico rígido e leve, com características similares ao ABS.
Poderão ser aceitos outros materiais que atendam às exigências acima, com
características similares ao ABS;

2.1.2 - O detector deve ter processo de fabricação certificado  NBR ISO 9001;

2.1.3 - O detector deve ter uma ou mais chave(s) para ligar/desligar e saída para fone
de ouvido;

2.1.4 - O detector deve ter uma ou mais chave(s) para a escolha e seleção do modo de
alarme;
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2.1.5 - Deverá utilizar bateria de 9v, recarregável, tipo;

2.1.6 - O detector deve ser fornecido com bateria recarregável, carregador de bateria,
 e fonte de 90 ou 100 a 240 ou 250Vca automática para atender as redes padrões de
110/127 e 220v sem a intervenção do operador;

2.1.7 - A duração típica da bateria deve ser de no mínimo 30 horas em modo de
operação normal (modo visual/sonoro), considerando operação em estado de alarme
de no máximo 10% do ciclo operacional;

2.1.8 - A empunhadura deverá ser ergonômica, de material à prova de umidade,
resistente ao suor e deverá integrar laço de pulso;

2.1.9 - O aparelho detector manual deverá ser resistente a impacto de altura mínima de
75 (setenta e cinco) centímetros, sendo que seus componentes internos devem
permanecer inalterados após a queda, nem seja necessária recalibração do aparelho. O
aparelho deverá manter suas características depois de no mínimo 3 (três) provas de
queda de 75 (setenta e cinco) centímetros em piso de concreto, em qualquer posição;

2.1.10 – Peso máximo do detector: 600 g (com bateria inclusa);

2.1.11 – Dimensões máximas do detector:

              2.1.11.1 - Largura: 1500mm, Espessura: 35mm, Comprimento: 420mm;

              2.1.11.2 - Comprimento da superfície de detecção: mínimo de 180mm e
máximo de 320mm.

2.1.12 – Deverá operar com umidade relativa de 0 a 95% sem condensação e faixa
mínima de temperatura de operação -15°C a + 50°C;

2.1.13 – O equipamento não deverá oferecer riscos a portadores de marca passos,
gestantes e sistemas de apoio vitais, comprovado através de laudo técnico;

2.1.14 – Deve ter eletrônica microprocessada, com auto calibração, evitando ajustes
periódicos de sensibilidade;

2.1.15 - Deve detectar metais magnétticos e não magnéticos, metais ferrosos e não-
ferrosos;

2.1.16 – Possuir capacidade de detecção conforme NIJ 0602-02, do
Departamento de Justiça dos Estados Unidos;  

2.1.17 – Possuir os seguintes tipos de indicação de alarme: sonoro, visual e por
vibração do punho;

2.1.18 – O alarme deverá ser continuo durante o tempo que o metal estiver
na presença do sensor sem a necessidade de movimentação para provocar
a detecção dos metais;

2.1.19 – Deve haver no mínimo 2 (dois) modos de operação dos alarmes. Por exemplo,
visual/vibração e visual/sonoro;

2.1.20 – Deve possui ajuste digital de sensibilidade  de 3 níveis (baixo, médio e alto),
sendo a detecção do nível alto a no mínimo 1cm.

Anexo Anexo 01 Consolidado - Detectores (0940281)         SEI 0006004-90.2016.6.02.8000 / pg. 400



2.1.21 – Dois aparelhos devem operar apropriadamente a uma distância de 60 cm ou
menos entre eles;

2.1.22 - O detector não pode produzir uma indicação positiva de alarme quando
operado a uma distância de maior que 35 cm de uma grade metálica usada na
construção de piso. A distância até a grade supracitada refere-se tanto àquela medida
a partir da ponta do detector como aquela medida a partir do lado do detector. As
dimensões mínimas da grade metálica: 15cm x 15cm de haste de metal ferroso com
diâmetro de 6mm;

2.1.23 – O aparelho deverá possuir indicação por LEDs coloridos, com as seguintes
funções, no mínimo:

              2.1.23.1 – LED vermelho representa indicação visual de alarme;

              2.1.23.2 – LED verde indica que o aparelho está ligado e pronto para operar;

              2.1.23.3 - LED indicador de nível baixo da carga de bateria.

2.1.24 - deverá ser fornecido com:

            2.1.24.1 -  Mídia contendo instruções em vídeo de operação do modelo de
detector fornecido, com instruções em Português do Brasil;

            2.1.24.2 – bateria recarregável, bivolt ou 220v;

            2.1.24.3 – carregador de bateria;

            2.1.24.4 – Capa de proteção;

            2.1.24.5 – Fone de ouvido;

            2.1.24.6 – Coldre para transporte, a ser preso em cinto.

 

2.1.25 – Garantia mínima: 24 meses

 

ITEM 3 - cofre em aço, com 10 gavetas internas independentes (com
chaves), mecanismo de abertura e fechamento digital e/ou chave tetra
(serve, inclusive, para desbloqueio em caso de travamento de senha).

 

3.1 - ESPECIFICAÇÕES GERAIS:

 

3.1.01 - Cofre digital com forração interna em carpete preto ou azul ou vermelho ou
cinza;

3.1.02 - Gabinete: Confeccionado em chapa de aço de espessura mínima de 2,5 mm;

3.1.03 - Porta: Confeccionada em chapa de aço de espessura mínima de 3,2 mm;
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3.1.04 - Contendo, internamente, 10 gavetas forradas, removíveis, independentes e
com 2 chaves tipo cilindro por gaveta. Obs: poderá ter 01 (um) vão além das 10
gavetas);

3.1.05 - Pintura total em epóxi-pó branco ou cinza;

3.1.06 - Assistência Técnica Permanente e própria;

3.1.07 - Garantia mínima de 2 anos;

3.1.08 - Sistema de travamento com, no mínimo, 3 (três) pinos (ferrolhos) horizontais;

3.1.09 - Display externo, discreto, com teclado emborrachado, funcionando com, no
máximo, 4 pilhas tamanho AA ou AAA (localizadas na parte externa do cofre);

3.1.10 - Senha programável de 3 a 6 dígitos;

3.1.11 - Função BEEP ON ou BEEP OFF: Liga ou desliga o som do beep ao digitar
qualquer tecla no painel do cofre;

3.1.12 - Abertura e fechamento automático e/ou com a chave tetra;

3.1.13 - Capacidade de armazenar, no mínimo, 4 senhas (programáveis pelos
usuários);

3.1.14 - Sistema eletrônico deverá se desligar, quando inativo, gerando economia de
pilhas;

3.1.15 - Bloqueio de, 30 a 60 minutos, após 3 a 5 tentativas com senhas incorretas;

3.1.16 - Senha para abertura de emergência, através do suporte técnico;

3.1.17 - Peso: de 55 a 101Kg;

3.1.18 - Medidas Externas do cofre:

             3.1.18.1 -  Altura: de 1000 a 1500 mm;

             3.1.18.2 - Largura: de 450 a 500 mm;

             3.1.18.3 - Profundidade: de 400 a 500 mm.

3.1.19 - Medidas das Gavetas Internas:

             3.1.19.1 - Altura: de 60 a 80 mm;

             3.1.19.2 - Largura: de 290 a 400 mm;

             3.1.19.3 - Profundidade: de 300 a 400 mm.

3.1.20 - Cubagem: de 100 a 140 litros.

3.1.21 - Itens inclusos:

             3.1.21.1 - 2 chaves tetra por cofre;

             3.1.21.2 - 2 chaves, tipo cilindro, por gaveta;
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             3.1.21.3 - Kit de fixação (2 a 4 parafusos sextavados e buchas 10);

             3.1.21.4 - Manual de instrução em português.

 

Maceió, 02 de setembro de 2021.

 

Audeir Medeiros de Aguir Peixoto

Antônio Rita dos Santos Neto

Erivaldo José de Souza

 

Membros da Comissão de Planejamento, designados através da Portaria Presidência nº
53/2020

 

 

Documento assinado eletronicamente por ERIVALDO JOSÉ DE SOUZA, Técnico
Judiciário, em 02/09/2021, às 18:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO,
Analista Judiciário, em 02/09/2021, às 18:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANTÔNIO RITA DOS SANTOS NETO,
Técnico Judiciário, em 02/09/2021, às 18:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0940281 e o código CRC 2ADD8492.

0006004-90.2016.6.02.8000 0940281v2
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DESPACHO

Maceió, 03 de setembro de 2021.
 
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se de aquisição de pórticos detectores de

metais, detectores de metais portáteis e cofre de aço para
acautelamento de armas.

Após apresentação da estimativa de preço,
Despacho SEIC - 0929781, retornam os autos a esta Seção
para consolidação da demanda anunciada pela Polícia Civil do
Distrito Federal, em manifestação de interesse de adesão ao
processo de contratação por Registro de Preço - 0939918,
resultando na tabela abaixo:

ITEM DESCRIÇÃO

TRE/AL PCDF TOTAL

QTDE
VALOR
MÉDIO

UNITÁRIO

VALOR
MÉDIO

GLOBAL
QTDE

VALOR
MÉDIO

GLOBAL
QTDE

VALOR
MÉDIO

GLOBAL

1

Equipamentos
pórtico

detector de
metais, com

rodízios

3 R$
19.788,23

R$
59.369,69 12 R$

237.458,76 15 R$
296.823,45

2

Equipamentos
detectores de
metais, tipo

manual
(raquetes)

6 R$
1.144,67

R$
6.868,02 7 R$

8.012,69 13 R$
14.880,71

3

Cofre de aço,
com 10
gavetas

internas, para
acautelamento

de armas

3 R$
3.895,98

R$
11.687,94 8 R$

31.167,84 11 R$
42.855,78

VALOR TOTAL ESTIMADO R$ 77.920,65 R$ 276.639,29 R$ 354.559,94

Desta forma, com base nos novos valores
estimados, retificamos nossa informação anterior, passando a
sugerir que a aquisição seja realizada por meio de
licitação, pregão eletrônico, com base na Lei nº 10.520/2002,
regulamentada pelo Decreto nº 10.024/2019, com restrição à
participação de micro e pequenas empresas para os itens "2" e
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"3" e ampla participação para o item "1".
 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 03/09/2021, às 09:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0940513 e o código CRC EAC09C6A.

0006004-90.2016.6.02.8000 0940513v1
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DESPACHO

Maceió, 08 de setembro de 2021.
Aos integrantes do Comitê de Gestão da Tecnologia

da Informação para manifestação sobre o que consta no
despacho 0936740.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 08/09/2021, 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
0942177 e o código CRC A213608F.

0006004-90.2016.6.02.8000 0942177v1
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DESPACHO

Maceió, 08 de setembro de 2021.

 

Após consolidação do Termo de Referência, 0940207,
Anexo Único, 0940281, pela Seção de Patrimônio, bem como a
consolidação da Pesquisa de Preços, Despacho SEIC 0940513, pela
Seção de Instrução de Contratações, encaminho os presentes autos
à SLC, para elaboração da minuta do instrumento convocatório,
em atendimento do artigo 4º, Inciso IX, da Resolução TRE/AL nº
15.787/2017.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 08/09/2021, às 14:47, 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
0942201 e o código CRC 9D390995.

0006004-90.2016.6.02.8000 0942201v1
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DESPACHO

Maceió, 08 de setembro de 2021.
Sr. Secretário de TI,
Em cumprimento ao Despacho de Vossa Senhoria,

manifesto minha concordância com a proposição
no Coordenador de infraestrutura, no documento
SEI 0936740.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por TALES DE AMORIM GAMELEIRA,
Coordenador, em 08/09/2021, 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
0942376 e o código CRC C6BE3222.

0006004-90.2016.6.02.8000 0942376v1

Despacho CSELE 0942376         SEI 0006004-90.2016.6.02.8000 / pg. 408



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

 

DESPACHO

Maceió, 09 de setembro de 2021.
Senhor Secretário de Tecnologia da Informação,
 
Em cumprimento ao Despacho STI 0942177, manifesto a

concordância deste membro do CGTIC com as proposições elencadas
pelo Coordenador de infraestrutura, no documento SEI 0936740.

 
Respeitosamente.
 
Luiz Araujo
Coordenador de Soluções Corporativas
 

Documento assinado eletronicamente por LUIZ BATISTA DE ARAÚJO NETO,
Coordenador, em 09/09/2021, às 09:02, 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
0942663 e o código CRC 1D8D61C3.

0006004-90.2016.6.02.8000 0942663v1
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DESPACHO

Maceió, 09 de setembro de 2021.
Senhor Secretário de Administração,
 
Segue manifestação que trata da possibilidade de

liberação parcial dos créditos destinados à contratação
de serviços técnicos de TI (doc. no 0936740), já do
conhecimento dos integrantes do Comitê de Gestão de
Tecnologia da Informação e Comunicação (CGTIC), sem
qualquer ressalva.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 09/09/2021, às 13:17, 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
0942896 e o código CRC 52C6F5DD.

0006004-90.2016.6.02.8000 0942896v1
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DESPACHO

Maceió, 09 de setembro de 2021.
À SGO, para emissão do pré-empenho,

considerando a liberação dos créditos adicionais e ciência da
informação prestada pela STI (doc. 0942896), para efeito de
consolidação do quadro de disponibilidades orçamentárias a
ser apresnetado, em apartado, à Diretoria-Geral.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 09/09/2021, às 15:39, 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
0943120 e o código CRC C532A0B6.

0006004-90.2016.6.02.8000 0943120v1
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SIAFI - PRÉ-EMPENHO

  __ SIAFI2021-DOCUMENTO-CONSULTA-CONND (CONSULTA NOTA DE
DOTACAO)______________
  13/09/21  15:27      NOTA DE DOTACAO                 USUARIO : ESMERALDO      
  DATA EMISSAO    : 13Set21                            NUMERO  : 2021ND000560   
  UG EMITENTE     : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS             
  GESTAO EMITENTE : 00001  - TESOURO NACIONAL                                   
  FAVORECIDO      :                                                             
  TAXA CAMBIAL    :                                                             
  OBSERVACAO                                                                    
  RESERVA DE CRÉDITO PARA COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
(PÓRTICO, COFRE,  
  RAQUETE)PARA O TRE-AL.                                                        
  PROC 0006004-90.2016.6.02.8000                                                
                                                                                
  EV.   ESF PTRES   FONTE      ND   SB  UGR       PI                   V A L O R
  200081 1 167674 0100000000 449052    070280 INV PERMAN               77.920,00
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
  LANCADO POR : 88946568453 -  ESMERALDO         UG : 070011   13Set21   15:23  
  PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA                                    
                                                                               

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES,
Técnico Judiciário, em 13/09/2021, 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
0944808 e o código CRC EEA34FB0.

0006004-90.2016.6.02.8000 0944808v2
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

ND 560/2021

Observação:

- Valor de créd adicional. (2ª fase) (0936849 - doc).
- Quando da emissão de NE sugerimos o subitem abaixo:
 
 __ SIAFI2021-TABORC-TABSOF-CONNATSOF (CONSULTA

NATUREZA SOF)__________________
  13/09/21  15:15                                      USUARIO : ESMERALDO      
                                                                     PAGINA: 001
  CODIGO: 44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E 
SOCORRO              
                                                                                
  FUNCAO                                                                        
  REGISTRA O VALOR DAS  DESPESAS  COM  TODOS  OS  MATERIAIS 
PERMANENTES        
  UTILIZADOS NA PROTECAO E SEGURANCA DE PESSOAS OU BENS 
PUBLICOS,  COMO        
  TAMBEM QUALQUER OUTRO UTILIZADO PARA SOCORRO DIVERSO, OU
SOBREVIVENCIA        
  EM QUALQUER ECOSSISTEMA.                                                      
  - ALARME - ALGEMA - ARMA PARA VIGILANTE - BARRACA PARA USO NAO
MILITAR        
  - BOIA SALVA-VIDA - CABINE PARA GUARDA (GUARITA) - COFRE - EXTINTOR
DE        
  INCENDIO - PARA-RAIO - SINALIZADOR DE GARAGEM - PORTA GIRATORIA -
CIR-        
  CUITO INTERNO DE TELEVISAO, CATRACAS E OUTROS.       

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 13/09/2021, às 17:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0944811 e o código CRC D34E38BF.
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DESPACHO

Maceió, 13 de setembro de 2021.
Retornem os autos à SLC, na forma do Despacho

COMAP 0942201.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 13/09/2021, às 22:12, 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
0945095 e o código CRC E649610B.

0006004-90.2016.6.02.8000 0945095v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

  
PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22002211  

  
MMIINNUUTTAA  

  
PROCESSO Nº 0006004-90.2016.6.02.8502 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: XX de XXXX de 2021 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: XX horas 

 
 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de 
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando o Registro 
de Preços para o fornecimento de equipamentos de segurança, com a participação da 
Polícia Civil do Distrito Federal, que atuará neste certame como Órgão Participante, em 
conformidade com o § 6º, do art. 4º do Decreto nº 7.892/2013. 

 
   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, de 06 de 
outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e com suas 
posteriores alterações, em consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 14.133/2021 
(Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao 
presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 
2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da 
Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de 
junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, 
no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste 
Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO 
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto o 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 deste edital. 
  
1.2.  A Polícia Civil do Distrito Federal atuará neste certame como Órgão Participante.  
 
2 – DO PRAZO DE ENTREGA  
 
2.1.  Os materiais deverão ser entregues nos prazos abaixo indicados: 

a) Até 60 (sessenta) dias corridos, a contar da emissão da Ordem de 
Fornecimento para os detectores de metais, tipo pórtico, com rodízios (Item 01); 

b) Até 45 (quarenta e cinco) dias corridos, a contar da emissão da Ordem 
de Fornecimento para os detectores de metais do tipo manual /raquetes (Item 02) e do 
cofre de aço (Item 03). 
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3 – DOS PRAZOS DE GARANTIA, E DE VIGÊNCIA E DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
 

3.1.   O período de garantia, mínimo, deve ser de 60 (sessenta) meses para o item 
01; 24 (vinte e quatro) meses para o item 02 e 12 (doze) meses para o item 03, a contar da 
data de recebimento, caracterizada pela data de emissão e assinatura do Termo de 
Recebimento Definitivo, conforme previsto neste Edital, no qual a Contratada deve 
assegurar assistência técnica, durante o período de garantia, sem ônus para o TRE-AL e 
para a PCDF. 

3.2.   A Contratada responsabilizar-se-á pelo funcionamento dos equipamentos, 
mantendo-o operacional ininterruptamente durante o período de garantia. 

3.3.   A Contratada será responsável, durante o período de garantia, pela 
atualização de software, e serviços de manutenção preventiva, nos prazos e 
especificações estabelecidos pelo fabricante, e corretiva do hardware, sem custo 
adicional para o TRE-AL e PCDF, incluindo todos os serviços, mão de obra, despesas com 
deslocamento, hospedagens, peças e materiais substituídos. 

3.4.  Ocorrendo atualização de software, deve ser disponibilizada uma cópia do 
mesmo para o TRE-AL e para a PCDF. 

3.5.   Todas as peças e materiais de reposição, durante o período de garantia, 
devem ser novos, não sendo aceitos itens usados ou recondicionados, inclusive os 
acessórios. 

3.6.  O período transcorrido a partir da constatação, pelo TRE, de defeito nos 
equipamentos, dispositivos e acessórios até a sua efetiva correção, será somado ao 
período de garantia. 

3.7.  Durante o período de garantia, a Contratada será a responsável pela solução 
de quaisquer problemas provenientes de erros e/ou omissões, mesmo aqueles 
decorrentes de falhas na concepção do projeto, matéria prima, fabricação, inspeção, 
ensaios, embalagens, transportes, manuseios e montagem. Excluir-se-ão, entretanto, os 
danos ou defeitos decorrentes de uso inapropriado do equipamento ou influências 
externas de terceiros, não imputáveis à Contratada. 

3.8.  A Contratada deve emitir um Termo de Garantia de fornecimento de Peças 
de Reposição por um período de 5 (cinco) anos a contar do término do período de 
garantia. 

3.9.  No caso dos Detectores de Metais – Tipo Pórtico, a Contratada deve 
apresentar, para o período de garantia, um Plano de Manutenção Preventivo Gratuito, 
semestral, com descritivos detalhados das rotinas a serem executadas, incluindo 
procedimentos para execução de aferição e de calibragem dos equipamentos e 
acessórios, visando garantir a conformidade com as especificações do fabricante e, ainda, 
a afastar ou reduzir ao mínimo a possibilidade de ocorrência de falhas ou deficiências 
operacionais, devendo abranger: 

a)       Cronograma das realizações das atividades de manutenções preventivas e 
testes de efetividade de funcionamento do equipamento; 

b)   As manutenções preventivas devem ser agendadas com o Gestor do 
Contrato, de acordo com o cronograma apresentado no Plano de Manutenção Preventivo. 
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O agendamento deve ser feito com antecedência mínima de 15 dias da data da 
realização das manutenções preventivas, informando a identificação do técnico (nome e 
RG); 

c)         Relatório encaminhado ao TRE-AL com periodicidade trimestral, referente às 
manutenções preventivas e/ou corretivas, para cada equipamento, com análise das 
ocorrências de falhas e procedimentos efetuados na solução das ocorrências, dando 
ênfase aos equipamentos e componentes que demonstrarem reincidências de falhas; 

d)   A Contratada deverá emitir Ordem de Serviço para registro dos atendimentos 
das execuções das manutenções preventivas, aferições e calibrações, contendo a 
identificação dos responsáveis pela execução e pelo acompanhamento no local de 
instalação do equipamento. Tal Ordem de Serviço deve conter todas as rotinas de 
execução e registros de falhas, reparos e outras ocorrências que existirem; 

e)       A Contratada deverá manter registros de controle de manutenção preventiva 
dos equipamentos, nos locais de instalação dos mesmos; 

3.15.  O prazo de vigência do contrato (apenas para o Item 01) será de 210 
(duzentos e dez) dias para os serviços de fornecimento, instalação, instrução técnica e 
operacional, pagamento e recebimento, contados a partir da assinatura do referido 
contrato. 

4 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
4.1.  Poderão participar deste pregão quanto ao Item 01, os interessados 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. Quanto aos itens 2 e 3, poderão participar 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. 

 

4.1.2. 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: 

a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 

legislação vigente; 

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

c) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos 

para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 
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d) que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

e)  que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de 

dissolução ou liquidação; 

f) 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, quanto aos itens 02 e 03, a assinalação do campo “não” impedirá o 

prosseguimento no certame; 

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

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

apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

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

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

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

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

termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

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

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

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

ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da 

Constituição Federal; 

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem cumprimento de 

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

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

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

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

às sanções previstas em lei e neste Edital. 
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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. 

5.2. 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.  
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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 de cada item ofertado, contendo as informações similares à 

especificação constante no Anexo I-A;  

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.  Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos desta 

licitação e as descrições constantes no Catálogo de Materiais do “SIASG”, prevalecerão, 

sempre, as descrições constantes neste edital. 

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

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

7.7.1. 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. 
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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 

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. O lance deverá ser ofertado 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 
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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. 

8.13.   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. 
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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 pais; 

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. 

8.23.  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. 
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9.3.1. Os preços máximos fixados para os materiais ora licitados estão disponíveis no 
Anexo I-A, que 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, doze 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. 

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. 
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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 

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; 
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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; 

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

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

registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 

comprobatório de seus administradores; 
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d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação 

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

agência; 

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

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

administradores; 

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

de autorização; 

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. 

10.10.2.1. O licitante que se enquadre como microempresa ou empresa de 

pequeno porte, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 

restrição, sob pena de inabilitação. 
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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 municipal 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. Em relação à licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, 

uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 

regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 2 

(dois) 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 microempresa ou empresa de pequeno porte 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 

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. 
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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: 

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

emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo ser assinada pelo licitante ou seu 

representante legal. 

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

fins de pagamento; 

i) conter a descrição de cada item ofertado; 

j) conter os preços 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. 

 

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. 
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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 

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. 
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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 01 (um) dia útil antes da data designada para a abertura da sessão pública, 

qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail slc@tre-
al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço discriminado no 
item 25.11 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 um dia útil contado 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 01 (um) dia útil anterior 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 um dia útil, 

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. 
 
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. 
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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 n. 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, 
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: 
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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. 

 

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. 
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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 serviço 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) Prestar as informações e esclarecimentos atinentes ao objeto deste Edital, que 
venham a ser solicitada pela empresa Contratada; 

b) Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do Gestor 
contratual; 

c) Designar membros à Comissão Técnica de Recebimento e Gestor Contratual, para 
acompanhamento de todas as etapas do certame e Contrato; 
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d) Rejeitar no todo ou em parte, os equipamentos entregues em desacordo com as 
obrigações assumidas pela empresa e solicitar expressamente sua substituição; 

e) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

 
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 serviço 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) Providenciar para que os equipamentos sejam de linha de produção ativa, não se 
aceitando a participação, na licitação, de propostas que ofertem protótipos, 
equipamentos reformados, equipamentos descontinuados, equipamentos usados ou 
equipamentos em desenvolvimento, por fim, não serão aceitos equipamentos em 
final de ciclo de vida (end-of-life). A comprovação desta exigência poderá ser feita 
em fábrica, a critério do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e da Polícia Civil do 
Distrito Federal, por meio de diligência; 

b) Providenciar para que os equipamentos atendam a todas as normas vigentes, 
incluindo os dispositivos e acessórios integrantes, expedidas pela Associação 
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e outros órgãos certificadores, quando da 
aplicação do seguimento; 

c) Entregar equipamentos completos e prontos para entrar em operação imediata, 
acrescido de todos os dispositivos e acessórios, com acesso total a todas as funções 
operacionais; 

d) Providenciar para que as etiquetas de identificação da marca do equipamento se 
limitem somente à apresentação discreta de identificação do fabricante e/ou modelo 
do equipamento; 

e) Providenciar para que os manuais de instruções, manuais de operações, manuais 
de manutenções e outros materiais impressos tenham conteúdo na Língua 
Portuguesa do Brasil; 
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f) Prever em seu orçamento, todas as despesas diretas e indiretas, assim como 
possíveis despesas eventuais que possam surgir, para completo fornecimento dos 
itens do escopo. 

g) Responder por todos os ônus referentes à aquisição, tais como: fretes, impostos, 
seguros, taxas, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 
decorrentes da execução do contrato; 

h) Responder por si e por seus sucessores integralmente, em qualquer caso, por 
todos os danos e prejuízos de qualquer natureza causados ao TRE-AL e a PCDF ou a 
terceiros; 

i) Indenizar os danos e prejuízos referidos no item anterior na conformidade do 
estabelecido no contrato; 

j) Responder exclusivamente e integralmente perante o TRE-AL e à PCDF pela 
execução do objeto na forma proposta no Contrato; 

k) Acatar as determinações do TRE-AL e da PCDF, no sentido de garantir a perfeita 
manutenção dos equipamentos em caso de vícios e/ou defeitos; 

l) Substituir as suas expensas e responsabilidade o objeto que não estiver de acordo 
com as especificações e, demais situações peculiares ao objeto como: prazo para 
realização dos serviços de assistência técnica dentro do prazo de garantia e a forma 
de sua realização; 

m) Manter durante toda a vigência do Contrato, as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação, conforme preceitua o art. 55, inciso XIII, da lei 
8666/1993. 

 
n) 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; 
 
o) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; 
 
p)  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, nos prazos estabelecidos no Item 2 deste Edital, 
no horário normal de expediente, de segunda a sexta-feira, no local a ser informado na 
ordem de fornecimento, num dos seguintes endereços: 
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a) na Seção de Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizada 
na Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Bairro: Serraria, Maceió/AL, CEP 57046–000. 
A entrega deverá ser agendada através do telefone (82) 3328-1947;  
 
b) no edifício do Fórum Eleitoral de Maceió, localizado na Av. Fernandes Lima, 
3487, Farol, CEP: 57057- 000, Maceió-AL,  
 
c) no Ed. Sede da PCDF, localizado na SPO, Lote 24, Bloco A, Complexo da PCDF, 
Brasília/DF; 
 
d) no Departamento de Polícia Especializada – DPE, localizado na SPO, Lote 23, 
Bloco D, Complexo da PCDF, Brasília/DF; 
 
e) no Centro Tecnológico, localizado no SPO, Lote 23, Bloco H, Complexo da PCDF, 
Brasília/DF; 
 
f) no Departamento de combate à Corrupção e ao crime Organizado – DECOR, 
localizado no SPO, Lote 23, Bloco C, Complexo da PCDF, Brasília/DF. 

 
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 nos termos 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 30 (trinta) 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; 
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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. 
 
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 Moratória de 0,05% (cinco centésimos por cento) por dia de atraso, calculada 
sobre o valor do contrato, na hipótese de atraso injustificado na entrega dos 
equipamentos, até o máximo de trinta dias; 

 

b) Multa Moratória de 0,03% (três centésimos por cento) por dia de atraso, calculada 
sobre o valor do Contrato, na hipótese de atraso injustificado nos demais prazos, até o 
máximo de trinta dias. 

 

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 
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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. 
 
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. 
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22- DO PAGAMENTO. 
 
22.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias úteis, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal 
devidamente atestada pela unidade competente de cada Órgão Contratante. 
 
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 - DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE  
 

23.1.   Considerando os riscos potenciais ao meio ambiente e a saúde pública 
ocasionados pelos equipamentos, caberá à Contratada observar as políticas 
socioambientais, principalmente o correto descarte e o gerenciamento adequado de 
resíduos, no que tange à coleta, reutilização, reciclagem, tratamento ou disposição final, 
assumindo o compromisso de cumprir toda a legislação vigente. 

23.2.  Não obstante, sem prejuízo do indicativo no Anexo I deste Edital (Termo de 
Referência), a contratada, deverá, ainda:  

a)  Dar destinação adequada aos resíduos gerados durante suas atividades; 

b)  Respeitar a legislação e as Normas Técnicas brasileiras – NBR publicadas pela 
ABNT sobre resíduos, bem como as normas do INMETRO, a Lei n° 12.305/2010 – 
Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Decreto n° 7.404/2010; 

c)  Descartar, em conformidade com diretrizes do Contratante e da legislação 
ambiental e sanitária vigentes, todas as embalagens, restos de materiais e produtos, 
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sobras e entulhos, incluindo componentes substituídos, cabos, restos de óleos e 
graxas. 

 
24 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
24.1.     As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2021, 
relativos ao PTRES nº 167674 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas) - Natureza 
da Despesa nº 44.90.52. (Equipamentos e Material Permanente), bem como à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual da Polícia Civil do Distrito Federal (Órgão 
Participante). 
 
24.2.      As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das 
dotações orçamentárias respectivas. 
 

25 – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 

 

25.1.  A gestão do contrato, bem como sua fiscalização e atesto das notas fiscais serão 

exercidos pelos servidores designados por cada órgão. 

25.2.  O gestor designado, quando do atesto, poderá ser auxiliado por outra unidade 

competente, se necessário. 

25.3.      No caso do TRE/AL, as decisões e providências que ultrapassarem a competência 
do Gestor designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração, tudo em 
tempo hábil à adoção das demais medidas necessárias. 

 
26 - DO ÓRGÃO GERENCIADOR E DO ÓRGÃO PARTICIPANTE. 
 
26.1. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas é o Órgão Gerenciador responsável pela 
condução do conjunto de procedimentos para registro de preços e gerenciamento da Ata de 
Registro de Preços dele decorrente. 
 
26.2. A Polícia Civil do Distrito Federal é Órgão Participante do Registro de Preços e 
integrará a Ata de Registro de Preços se houver êxito desta licitação. 
 
27 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 

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

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

observarão o horário de Brasília – DF. 

27.3.  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. 

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

27.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
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Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

27.6.  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. 

27.7.  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. 

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

peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
27.9. 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. 
 
27.10. 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. 
 
27.11.   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. 
 
27.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, do 
Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
27.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações e 
Contratos, no endereço especificado no item 27.11, no caso de ser retirado em Maceió, ou 
ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
27.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 
ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO I-A - Especificações dos Itens; 
ANEXO I-B - Valores Máximos Estimados para os itens; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços; 
ANEXO IV – Minuta de Contrato. 
 
27.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do Estado de 
Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não 
puderem ser solucionadas administrativamente. 

 
Maceió/AL, XX de XXXX de 2021. 

 
 

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

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO 

  

1.1 - Registro de preços para o fornecimento de equipamentos destinados 
a monitoramento, inspeção em objetos e a 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 técnicas e 
demais disposições deste Termo de Referência e do Anexo I-A, que se compõe dos 
seguintes itens: 

  

1. 1.1 - Equipamentos pórtico detector de metais, com rodízios com 
travas; 

1. 1.2 - Equipamentos detectores de metais, tipo manual (raquetes); 

1. 1.3 – Cofre de aço, com 10 gavetas internas, para acautelamento de 
armas; 

1.1.4 - Treinamento e as manutenções preventivas e corretivas. 

  

2. JUSTIFICATIVA 

  

2. 1 - A contratação deste objeto, em conformidade com o Planejamento 
Estratégico do TRE-AL, visa zelar pela segurança das pessoas e do patrimônio do órgão, 
impedindo a entrada de objetos potencialmente nocivos ao dotar o Tribunal Regional 
Eleitoral e o Fórum Eleitoral de Maceió com equipamentos que reforcem as medidas de 
segurança e preservação do patrimônio público; 

2. 2 - Visando implementar as normas de segurança para entrada no 
edifício sede do TRE-AL e do FEM, recomendadas pelo Conselho Nacional de Justiça, 
principalmente pelo disposto na Resolução nº 291 (23/08/2019) daquele Conselho e da 
Instrução Normativa TRE-AL nº 5 (160/06/2021), esta Comissão de Planejamento, 
designada através da Portaria Presidência nº 53/2020, propõe, conforme estudos 
preliminares, devidamente aprovados, a aquisição de portais detectores de metais, 
detectores de metais portáteis tipo raquete, e cofre de aço para acautelamento de 
armas, que se mostram como importantes ferramentas na prevenção de possíveis delitos, 
uma vez que inibem o acesso de pessoas armadas, ou portando material potencialmente 
perigoso, às dependências desta Justiça Especializada; 
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2. 3 - Portais Detectores de Metal permitirão ações preventivas contra a 
entrada de objetos que ameacem o bom funcionamento do TRE e FEM. Cofre de aço, tem 
a finalidade de acondiconamento das armas devidamente acauteladas; 

2. 4 - A existência desses equipamentos é considerada pelo CNJ como um 
indicador estratégico que mede o índice de unidades consideradas seguras. As unidades 
podem ser consideradas seguras quando dispõem de segurança armada e/ou segurança 
eletrônica, que compreende o controle de acesso com detector de metais e/ou raios x e 
câmeras de vigilância nas áreas de circulação; 

2. 5 - A implantação dos equipamentos não exclui a necessidade da 
vigilância efetuada pela unidade responsável pela segurança institucional e vigilantes 
terceirizados, mas garante uma maior eficiência das ações de repressão, além de 
antecipar as ações de prevenção. Os equipamentos serão implantados observando as 
características peculiares das edificações; 

2.6 – Ressalta-se que os equipamentos a serem adquiridos não requerem 
a observância dos requisitos exigidos para a aquisição de bens de tecnologia da 
informação. Isto se dá porque os equipamentos relacionados não possuem características 
de bens e serviços de Tecnologia da Informação, dado o caráter de seu funcionamento, 
totalmente independente e com sistema próprio e limitado, com objetivo de atender a 
detecção de metais e outros materiais proibidos no ambiente institucional. 

  

3. QUANTIDADE, ESPECIFICAÇÕES E VALOR REFERENCIAL 

  

3. 1 - A descrição detalhada de todos os itens, com suas especificações 
técnicas, está elencada no ANEXO 01 deste Termo; 

3. 2 - As quantidades a serem registradas são: 

  

ITEM DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO 

 

QUANTIDADE 

TRE-AL 

 

QUANTIDADE 

PCDF 

01 
Equipamentos pórtico detector de metais, com 

rodízios 
03 12 

02 
Equipamentos detectores de metais, tipo manual 

(raquetes) 
06 07 

 

03 

Cofre de aço, com 10 gavetas internas, para 
acautelamento de armas 

 

03 

 

08 
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 3. 3 – Conforme pesquisa de preços efetivada pela SEIC (Despacho 
0940513), o valor estimado da contratação, para os equipamentos que atenderão as 
necessidades do TRE-AL, é de R$ 77.920,65 (setenta e sete mil, novecentos e vinte reais 
e sessenta e cinco centavos) e de R$ R$ 276.639,29 (duzentos e setenta e seis mil, 
seiscentos e trinta e nove reais e vinte e nove centavos), para atender a Polícia Civil do 
Distrito Federal (PCDF), já inclusos os custos de treinamentos; 

3.4 - O TRE-AL se compromete em adquirir, em até 60 (sessenta) dias 
contados a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços, os seguintes itens: 2 (duas) 
unidades do Item 1; 04 (quatro) unidades do Item 2 e 2 (duas) unidades do item 3. O 
valor estimado, para esta aquisição, neste exercício, de 02 Pórticos, 04 Detectores 
Portáteis e 02 Cofres, é de R$ 51.947,10 (cinquenta e um mil, novecentos e quarenta e 
sete reais e dez centavos), já inclusos os custos de treinamentos; 

3.5 – Os valores unitários, estimados pela SEIC, estão relacionados no 
quadro abaixo: 

 

Item 

 

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO 

 

QTD 

 

VALOR 
ESTIMADO 

  

  

  

  

01 

Equipamentos pórtico detector de metais, com rodízios, incluindo 
opcionais: treinamento. 

  

Marca/Modelo referencias: 

  

a. Magnetec / MAG-600 HD-FS-Multi-Z 

b. Detronix / METTUS HS+ (com acessórios). 

  

  

  

  

01 

  

  

  

  

R$ 19.788,23 

02 

Equipamentos detectores de metais, tipo manual (raquetes), 
incluindo opcionais: 

Coldre, fone de ouvido, capa de proteção e carregador de baterias. 

Marca/Modelo referência 

  

a. Magnetec / MAG-350-STX 

b. Detronix / METTUS MNI 

01 R$ 1.144,67 

03 

Cofre de aço, com 10 gavetas internas, para acautelamento de 
armas, incluindo opcional: a chave tetra. 

  

Marca/Modelo referência 

01 R$ 3.895,98 
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4. CONDIÇÕES PARA AQUISIÇÃO 

  

4. 1 - Os equipamentos devem, obrigatoriamente, atender a todos os 
requisitos e determinações estabelecidas neste Termo de Referência e seu Anexo 01; 

4. 2 - Os equipamentos devem ser de linha de produção ativa, não se 
aceitando a participação, na licitação, de propostas que ofertem protótipos, 
equipamentos reformados, equipamentos descontinuados, equipamentos usados ou 
equipamentos em desenvolvimento, por fim, não serão aceitos equipamentos em final de 
ciclo de vida (end-of-life). A comprovação desta exigência poderá ser feita em fábrica, a 
critério do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e da Polícia Civil do Distrito Federal, por 
meio de diligência; 

4. 3 - Os equipamentos devem atender a todas as normas vigentes, 
incluindo os dispositivos e acessórios integrantes, expedidas pela Associação Brasileira de 
Normas Técnicas – ABNT e outros órgãos certificadores, quando da aplicação do 
seguimento; 

4. 4 - Os equipamentos devem ser entregues completos e prontos para 
entrar em operação imediata, acrescido de todos os dispositivos e acessórios, com acesso 
total a todas as funções operacionais. 

4. 5 - As etiquetas de identificação da marca do equipamento devem se 
limitar somente à apresentação discreta de identificação do fabricante e/ou modelo do 
equipamento; 

4. 6 - Os manuais de instruções, manuais de operações, manuais de 
manutenções e outros materiais impressos deverão ter conteúdo na Língua Portuguesa 
do Brasil; 

4. 7 - A(s) licitantes(s) deverá(ão) prever em seu orçamento, todas as 
despesas diretas e indiretas, assim como possíveis despesas eventuais que possam 
surgir, para completo fornecimento dos itens do escopo. 

  

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO/BEM COMUM 

  

5.1 - Cumpre ressaltar que, todos os bens acima elencados, possuem 
características de bens comuns, cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser 
objetivamente definidos neste Termo de Referência, cujas especificações são usuais de 

  

a. PM Cofres / EXECUTIVO 40 

  

b. Fosrtsafe / MAGNUM 4001 
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mercado, nos termos da Lei 10.520/2002 e no Decreto 3.555/2000. Conforme estudos 
preliminares, foram identificados diversos fornecedores para todos os equipamentos. 

  

6. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

  

6.1 - A modalidade desta licitação deverá ser Pregão na forma Eletrônica, 
tendo como critério para definir a empresa vencedora o menor preço por item, de acordo 
com as condições deste Termo de Referência e do edital; 

6. 2 - Apresentar proposta de preços e documentações de forma clara e 
detalhada, contendo discriminação do produto, a quantidade solicitada, o valor unitário e 
valor total, prazo de vencimento da proposta e prazo para entrega dos materiais, número 
da conta corrente, agência, nome do Banco do fornecedor, bem como declaração de que 
todas as despesas serão por conta da empresa fornecedora. 

6. 3 - Indicar que os preços unitários dos itens ofertados no certame 
serão fixos e irreajustáveis; 

6. 4 - Indicar o valor unitário e valor total de cada item cotado e o valor 
total da proposta por extenso, já incluídas, discriminadamente, todas e quaisquer 
despesas tais como frete, taxas e impostos, dentre outras, observadas as isenções 
previstas na legislação vigente, com cotações em moeda corrente nacional. O custo do 
treinamento operacional, exclusivo para os itens 1 e 2, com carga horária mínima de 4h 
para uma clientela de 10 profissionais do TRE-AL e 10 profissionais da PCDF, deverá estar 
incluído nos preços cotados para cada item ofertado; 

6. 5 - Apresentar indicação detalhada das especificações dos itens 
cotados indicando marca, modelo, tipo, fabricante, país de procedência e outras 
características que permitam identificá-los, anexando-se, inclusive, prospectos em 
Português do Brasil, sem referência às expressões “similar” ou “compatível”, de acordo 
com os requisitos indicados no Anexo I-A - Especificações Técnicas do Edital; 

6. 6 - Indicar o prazo máximo no qual a empresa ficará obrigada a 
entregar o(s) equipamento(s) cotado(s) na proposta, prontos para uso, não podendo ser 
superior ao constante no item 08 deste Termo de Referência; 

6.7 - Indicar o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior 
a noventa dias contados da data de sua apresentação. 

  

7. DO LOCAL, PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA/RECEBIMENTO 

  

7.1 - Apresentar na proposta a garantia dos equipamentos, nos termos do 
item 8, contra qualquer defeito de fabricação, sob pena de constatada alguma 
imperfeição, ter os bens devolvidos e a empresa fornecedora submetida às penalidades 
da Lei; 
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7. 2 - Cada tipo de equipamento deverá ser entregue, devidamente 
acompanhados das Notas Fiscais/Faturas correspondentes; 

7. 3 - O prazo de entrega será de: 

7. 3.1 – Até 60 (sessenta) dias corridos, a contar da emissão da Ordem de 
Fornecimento para o equipamento detectores de metais, tipo pórtico, com rodízios (Item 
01); 

7. 3.2 - Até 45 (quarenta e cinco) dias corridos, a contar da emissão da 
Ordem de Fornecimento para os equipamentos detectores de metais do tipo manual 
/raquetes (Item 02) e do cofre de aço (Item 03); 

7. 4 - O TRE-AL e a PCDF designarão uma Comissão Técnica de 
Recebimento composta de pelo menos 3 (três) membros para receber os equipamentos e 
emissão do respectivo Termo de Recebimento Provisório e Definitivo. O TRE-AL e a PCDF 
poderá convocar servidor ou profissional (s) de outro órgão da Administração Pública 
Direta ou Indireta, com conhecimento comprovado na matéria, para auxiliar nos trabalhos 
de avaliação; 

7. 5 – No caso do TRE-AL, os equipamentos serão recebidos e/ou 
instalados: 

  

7. 5.1 - 01 (um) pórtico detector de metais, 02 (dois) detectores de 
metais portáteis e 01 (um) cofre de aço no edifício sede do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, localizado na Rua Aristeu de Andrade, 377, Farol, Cep. 57051-090, Maceió-AL, 
pela realização do procedimento de verificação do equipamento em seu local de 
instalação, para assegurar que o equipamento fornecido é idêntico ao equipamento 
cotado, com todas as suas funcionalidades, e emissão do Termo de Recebimento 
Definitivo; 

7. 5.2 – 01 (um) pórtico detector de metais, 02 (dois) detectores de 
metais portáteis e 01 (um) cofre de aço no edifício do Fórum Eleitoral de Maceió, 
localizado na Av. Fernandes Lima, 3487, Farol, Cep. 57057- 000, Maceió-AL, pela 
realização do procedimento de verificação do equipamento em seu local de instalação, 
para assegurar que o equipamento fornecido é idêntico ao equipamento cotado, com 
todas as suas funcionalidades, e emissão do Termo de Recebimento Definitivo; 

7. 5.3 - As demais unidades, do TRE-AL, serão instaladas em local a ser 
definido pela Secretaria de Administração, dentro do Município de Maceió-AL; 

7.6 - No caso da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), os equipamentos 
serão recebidos e/ou instalados, conforme quadro abaixo: 

  

Local Endereço 
Item 01 - 
Pórtico 

Item 02 – 
Detector 
manual 

Item 03 
- Cofre 

Ed. Sede da PCDF 
SPO, Lote 24, Bloco A, 
Complexo da PCDF, 
Brasília/DF 

06 02 03 
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Departamento de Polícia 
Especializada - DPE 

SPO, Lote 23, Bloco D, 
Complexo da PCDF, 
Brasília/DF 

02 01 01 

Centro Tecnológico 
SPO, Lote 23, Bloco H, 
Complexo da PCDF, 
Brasília/DF 

01 01 01 

Departamento de combate à 
Corrupção e ao crime 
Organizado - DECOR 

SPO, Lote 23, Bloco C, 
Complexo da PCDF, 
Brasília/DF 

01 01 01 

  

7. 7 - O recebimento provisório dos equipamentos realizar-se-á após a 
entrega de todos equipamentos que compõem cada item, e a realização de testes de 
aceitação que comprovem o atendimento às especificações técnicas estabelecidas; 

7. 8 - Para realização dos testes de aceitação, todos os dispositivos de 
testes e instrumentos necessários na execução, devem ser disponibilizados pela licitante 
e ficarão em poder da Comissão Técnica até o término dos testes; 

7. 9 - Existindo divergências, será emitido o Termo de Recusa e notificada 
a Contratada, devendo a mesma às suas expensas, providenciar sua 
substituição/correção no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos; 

7. 10 - Inexistindo divergências o equipamento será aprovado e aceito; 

7. 11 - A empresa vencedora deverá fornecer toda a documentação 
técnica exigida neste Termo de Referência, primordialmente os manuais de operações e 
de manutenção de cada equipamento, seus dispositivos e acessórios; 

7. 12 - Os manuais e mídias fornecidos para verificação ficarão de posse 
da Comissão Técnica que poderá realizar anotações, apontamentos e observações 
nestes, passando em seguida à Seção Patrimônio; 

7. 13 - Os testes de aceitação do(s) equipamento(s), objeto deste Termo 
de Referência, serão realizado(s) nas dependências do TRE-AL, do FEM e nas 
dependências da PCDF; 

7. 14 - A Comissão Técnica do TRE-AL e da PCDF, farão os testes em até 
05 (cinco) dias corridos, para cada equipamento, já devidamente instalado, consistindo 
na verificação das características técnicas e exigências previstas neste Termo de 
Referência e em seu Anexo 01; 

7. 15 - Os testes de aceitação consistirão em verificar se o(s) 
equipamento(s) atendem, primordialmente, aos requisitos constantes do ANEXO 01 deste 
Termo de Referência. A comissão técnica de recebimento fará uso de testes, com vistas a 
demonstrar a eficiência do(s) equipamento(s), objeto deste certame, para que seja 
verificado o atendimento das principais características funcionais necessárias à 
segurança pública e das unidades do TRE-AL, do FEM e da PCDF. Serão realizados por 
meio de aferição pontual de cada item ou característica solicitada, conforme descrito 
neste Termo de Referência; 
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7. 16 - O recebimento definitivo se dará quando os equipamentos 
estiverem devidamente instalados, em plena capacidade de funcionamento e concluído o 
treinamento necessário aos servidores/operadores do Contratante, para 
operacionalização, pela Comissão Técnica de Recebimento, no prazo máximo de 10 
(dez) dias úteis após a conclusão dos treinamentos, se exigido; 

7. 17- Considerar-se-á a “data de conclusão do fornecimento”, para 
contagem do prazo de garantia contratual dos equipamentos fornecidos, a data de 
emissão, pelo TRE-AL e PCDF, do Termo de Recebimento Definitivo do(s) equipamento(s); 

7. 18 - A CONTRATADA providenciará os trâmites necessários, a seu 
cargo, para que sejam respeitadas todas as imposições da legislação sobre transporte, 
seguro e desembaraço aduaneiro para o percurso dos equipamentos até o local da 
entrega, incluindo os requisitos da Legislação Fiscal/Tributária; 

7. 19 - Todas as partes integrantes deste fornecimento devem possuir 
embalagens adequadas à proteção efetiva do conteúdo contra choques e intempéries ou 
quaisquer danos envolvendo o embarque, transporte e o desembarque dos equipamentos 
até o local de entrega e instalação; 

7. 20 - Não serão admitidos equipamentos, dispositivos e acessórios com 
sinais de avarias, mesmo que provocados por transporte e movimentação inadequada; 

7.21 - São de responsabilidade da Contratada a embalagem, o transporte 
e o seguro de todos os equipamentos e materiais integrantes do objeto do fornecimento. 
As despesas decorrentes serão consideradas incluídas nos preços dos itens do 
fornecimento. 

  

8. GARANTIA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 

  

8. 1 - O período de garantia, mínimo, deve ser de 60 (sessenta) meses 
para o item 01; 24 (vinte e quatro) meses para o item 02 e 12 (doze) meses para o item 03, 
a contar da data de recebimento, caracterizada pela data de emissão e assinatura do 
Termo de Recebimento Definitivo, conforme previsto neste Termo de Referência, no qual 
a Contratada deve assegurar assistência técnica, durante o período de garantia, sem 
ônus para o TRE-AL e PCDF; 

8. 2 - A Contratada responsabilizar-se-á pelo funcionamento dos 
equipamentos, mantendo-o operacional ininterruptamente durante o período de garantia; 

8. 3 - A Contratada será responsável, durante o período de garantia, pela 
atualização de software, e serviços de manutenção preventiva, nos prazos e 
especificações estabelecidos pelo fabricante, e corretiva do hardware, sem custo 
adicional para o TRE-AL e PCDF, incluindo todos os serviços, mão de obra, despesas com 
deslocamento, hospedagens, peças e materiais substituídos; 

8. 4 - Ocorrendo atualização de software, deve ser disponibilizada uma 
cópia do mesmo para o TRE-AL e PCDF; 
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8. 5 - Todas as peças e materiais de reposição, durante o período de 
garantia, devem ser novos, não sendo aceitos itens usados ou recondicionados, inclusive 
os acessórios; 

8. 6 - O período transcorrido a partir da constatação, pelo TRE, de defeito 
nos equipamentos, dispositivos e acessórios até a sua efetiva correção, será somado ao 
período de garantia; 

8. 7 - Durante o período de garantia, a Contratada será a responsável 
pela solução de quaisquer problemas provenientes de erros e/ou omissões, mesmo 
aqueles decorrentes de falhas na concepção do projeto, matéria prima, fabricação, 
inspeção, ensaios, embalagens, transportes, manuseios e montagem. Excluir-se-ão, 
entretanto, os danos ou defeitos decorrentes de uso inapropriado do equipamento ou 
influências externas de terceiros, não imputáveis à Contratada; 

8. 8 - A Contratada deve emitir um Termo de Garantia de fornecimento 
de Peças de Reposição por um período de 5 (cinco) anos a contar do término do período 
de garantia; 

8. 9 - No caso dos Detectores de Metais – Tipo Pórtico, a Contratada deve 
apresentar, para o período de garantia, um Plano de Manutenção Preventivo Gratuito, 
semestral, com descritivos detalhados das rotinas a serem executadas, incluindo 
procedimentos para execução de aferição e de calibragem dos equipamentos e 
acessórios, visando garantir a conformidade com as especificações do fabricante e, ainda, 
a afastar ou reduzir ao mínimo a possibilidade de ocorrência de falhas ou deficiências 
operacionais, devendo abranger: 

8. 9.1 - Cronograma das realizações das atividades de manutenções 
preventivas e testes de efetividade de funcionamento do equipamento; 

8. 9.2 - As manutenções preventivas devem ser agendadas com o Gestor 
do Contrato, de acordo com o cronograma apresentado no Plano de Manutenção 
Preventivo. O agendamento deve ser feito com antecedência mínima de 15 dias da data 
da realização das manutenções preventivas, informando a identificação do técnico (nome 
e RG); 

8. 9.3 - Relatório encaminhado ao TRE-AL com periodicidade trimestral, 
referente às manutenções preventivas e/ou corretivas, para cada equipamento, com 
análise das ocorrências de falhas e procedimentos efetuados na solução das ocorrências, 
dando ênfase aos equipamentos e componentes que demonstrarem reincidências de 
falhas; 

8.9.4 - A Contratada deverá emitir Ordem de Serviço para registro dos 
atendimentos das execuções das manutenções preventivas, aferições e calibrações, 
contendo a identificação dos responsáveis pela execução e pelo acompanhamento no 
local de instalação do equipamento. Tal Ordem de Serviço deve conter todas as rotinas 
de execução e registros de falhas, reparos e outras ocorrências que existirem; 

8.9.5 - A Contratada deverá manter registros de controle de manutenção 
preventiva dos equipamentos, nos locais de instalação dos mesmos. 

  

9. VIGÊNCIA DO CONTRATO – APENAS PARA O ITEM 01 
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9. 1 - O prazo de vigência do Contrato deverá ser de 210 (duzentos e dez) 
dias para os serviços de fornecimento, instalação, instrução técnica e operacional, 
pagamento e recebimento, contados a partir da assinatura do referido contrato. 

  

10. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL 

  

10.1 - O acompanhamento e a fiscalização da execução do Contrato 
consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços e fornecimentos, 
bem como da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito 
cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais representantes da 
Contratante, (Gestor do Contrato designado por meio de Portaria), na forma dos arts. 67 e 
73 da Lei nº 8.666, de 1993, e do art. 6º do Decreto nº 2.271, de 1997; 

10.2 - O representante do Contratante deverá ter a experiência 
necessária para o acompanhamento e controle da execução das obrigações assumidas 
pela contratadas; 

10.3 - A verificação da adequação das obrigações da contratada deverá 
ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referência; 

10.4 - A conformidade do material a ser utilizado na execução contratual 
deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a 
relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência 
e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais 
como: marca, modelo, qualidade e forma de uso; 

10.5 - O representante do Contratante deverá promover o registro das 
ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das 
cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 
1993; 

10.6 - A fiscalização, de que trata esta cláusula, não exclui, nem reduz a 
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, 
ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material 
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em co-
responsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o 
art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993; 

10. 7 - Ao Gestor do Contrato compete, entre outras atribuições: 

10.7.1 - Encaminhar à Administração o documento que relacione as 
ocorrências que impliquem em multas ou outras penalidades a serem aplicadas à 
CONTRATADA. 

  

11. ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA 
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11. 1 - A Contratada deve dispor de canal de comunicação direto ou 
eletrônico que permita a geração de número de protocolo ou outra forma de registro 
individual para as aberturas dos chamados de assistência técnica. Os custos com a 
garantia e assistência técnica deverão estar embutidos no valor da aquisição; 

11. 2 - Durante o período de garantia, a assistência técnica dos 
equipamentos, terá atendimento “on- site”, após o chamado de aberturas de assistência 
técnica em no máximo 05 (cinco) dias corridos para atendimento; 

11. 3 - O prazo de recuperação será contado a partir da abertura formal 
do chamado de assistência técnica, com solução definitiva por prazo não superior a 07 
(sete) dias úteis; 

11. 4 - Não sendo possível a recuperação do equipamento no prazo de 07 
(sete) dias úteis, durante o período de garantia, deve ser providenciada a substituição do 
mesmo por um equipamento equivalente ou superior, em caráter provisório, no prazo de 
15 (quinze) das úteis. Após a constatação de impossibilidade do reparo em até 30 (trinta) 
dias corridos, a substituição passará a ser definitiva, desde que o equipamento seja novo; 

11. 5 - As manutenções só poderão ser efetuadas por agentes 
credenciados e qualificados pela Contratada ou fabricante; 

11. 6 - As manutenções preventivas devem ocorrer em horário 
administrativo, das 08 às 17hs, de segunda a sexta-feira, explicitando dia e horário da 
execução das manutenções e partes dos equipamentos a serem verificadas, para 
apreciação e autorização do período de início e término da intervenção técnica, bem 
como autorização de acesso pelo TRE e da PCDF; 

11. 7 - Caso o equipamento não atenda às funcionalidades constantes 
neste Termo de Referência após a manutenção, este deverá ser substituído, sem custos 
para a Contratante; 

11. 8 - Caso ocorram 3 (três) chamadas, devidamente formalizadas, para 
problemas de mesma natureza e para um mesmo equipamento, a Contratada deve 
substituir todas as partes integrantes que apresentaram defeitos, falhas ou aquela 
unidade (equipamento) defeituosa, às suas expensas, no prazo máximo de 60 (sessenta) 
dias após ser notificado. Equipamentos e acessórios devem ser substituídos 
integralmente. 

  

12. INSTRUÇÃO TÉCNICA E OPERACIONAL 

  

12. 1 - Para os equipamentos detectores de metais – Tipo Pórtico (item 
01) e manual (item 02), haverá a necessidade de oferta de instrução sistematizada, a ser 
ministrado na sede do TRE-AL, do FEM e na sede da PCDF, conforme explicitado a seguir. 

12. 2 - PROGRAMA DE INSTRUÇÃO TÉCNICA E OPERACIONAL - 
EQUIPAMENTO DETECTORES DE METAIS -TIPO PÓRTICO E TIPO MANUAL (RAQUETE): 

12. 2.1 - A Contratada deverá arcar com o Programa de Instrução Técnica 
e Operacional para Operação do Equipamento, contemplando o conteúdo programático, 
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bem como o material didático, caso seja necessário (apostilas, livros, manuais, 
transparências e demais recursos audiovisuais); 

12. 2.2 - A instrução técnica e operacional deverá ocorrer 
concomitantemente a entrega dos equipamentos e o Termo de Recebimento Definitivo só 
deverá ser expedido após a realização das respectivas instruções; 

12. 2.3 - A duração do repasse de Instrução técnica e operacional deve 
ter, no mínimo, 4 horas/aulas; 

12. 2.4 - Os repasses de instrução técnica devem ser divididos em aulas 
teóricas e práticas, visando melhor eficácia dos assuntos ministrados; 

12. 2.5 - O repasse de instrução técnica de operação deve ser realizado 
para até 10 (dez) profissionais, devendo habilitá-los para, no mínimo, terem condições 
de: 

12. 2.5.1 - Verificação e ajustes de parametrizações e configurações; 

12. 2.5.2 - Realizar verificação de autodiagnostico; 

12. 2.5.3 - Verificar os ajustes e calibrações dos equipamentos; 

12. 2.5.4 - Configurar as variáveis de operação dos equipamentos; 

12. 2.5.5 - Operar plenamente todos os recursos dos equipamentos e 
seus acessórios; 

12. 3 - Todas as ferramentas, instrumentos, softwares e material de 
consumo, necessário aos repasses de instrução técnica de operação deverão ser 
realizados às custas da Contratada e o seu custo deverá ser destacado dos preços 
cotados, NO CASO DOS ITENS 1 E 2; 

12. 4 - Depois de concluídos satisfatoriamente os repasses de instrução 
técnica, a Contratada deve emitir, sem ônus para o TRE e à PCDF, documento contendo, 
no mínimo, título do repasse de instrução técnica, conteúdo, carga-horária, período de 
realização e identificação dos servidores e prestadores de serviços capacitados. 

  

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

  

13. 1 - Responder por todos os ônus referentes à aquisição, tais como: 
fretes, impostos, seguros, taxas, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais, decorrentes da execução do contrato; 

13. 2 - Responder por si e por seus sucessores integralmente, em 
qualquer caso, por todos os danos e prejuízos de qualquer natureza causados ao TRE-AL 
e a PCDF ou a terceiros; 

13. 3 - Indenizar os danos e prejuízos referidos no item anterior na 
conformidade do estabelecido no contrato; 
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13. 4 - Responder exclusivamente e integralmente perante o TRE-AL e à 
PCDF pela execução do objeto na forma proposta no Contrato; 

13. 5 - Acatar as determinações do TRE-AL e da PCDF, no sentido de 
garantir a perfeita manutenção dos equipamentos em caso de vícios e/ou defeitos; 

13. 6 - Substituir as suas expensas e responsabilidade o objeto que não 
estiver de acordo com as especificações e, demais situações peculiares ao objeto como: 
prazo para realização dos serviços de assistência técnica dentro do prazo de garantia e a 
forma de sua realização; 

13. 7 - Manter durante toda a vigência do Contrato, as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme preceitua o art. 55, inciso XIII, 
da lei 8666/1993. 

  

14. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

  

14. 1 - Prestar as informações e esclarecimentos atinentes ao objeto 
deste Termo de Referência, que venha a ser solicitada pela empresa Contratada; 

14. 2 - Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do 
Gestor contratual. 

14. 3 – Designar membros à Comissão Técnica de Recebimento e Gestor 
Contratual, para acompanhamento de todas as etapas do certame e Contrato; 

14. 4 - Rejeitar no todo ou em parte, os equipamentos entregues em 
desacordo com as obrigações assumidas pela empresa e solicitar expressamente sua 
substituição; 

14. 5 - O pagamento será efetuado por ordem bancária, até o 10º dia útil, 
após o atesto firmado pelo Gestor do Contrato, considerando-se como data de 
pagamento o dia da emissão da ordem bancária, por meio de crédito em nome da 
CONTRATADA, no banco indicado, conforme a seguir especificado: 

14. 5.1 - O atesto, pelo Gestor do Contrato, ocorrerá em até 05 (cinco) 
dias úteis contados a partir da emissão do Termo de Recebimento Definitivo dos 
equipamentos, elaborado pela Comissão Técnica de Recebimento. 

  

15. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS/RESCISÃO CONTRATUAL 

  

15. 1- Pela inexecução total ou parcial do objeto, podem ser aplicadas à 
empresa as seguintes sanções: 

15. 1.1 - Advertência: poderão ser aplicadas sempre que a Administração 
entender que a(s) justificativa(s) de defesa atenua a responsabilidade da licitante e, 
desde que não tenha havido prejuízo ao erário; 
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15. 1.2 - Multa Moratória de 0,05% (cinco centésimos por cento) por dia 
de atraso, calculada sobre o valor do contrato, na hipótese de atraso injustificado na 
entrega dos equipamentos, até o máximo de trinta dias; 

15. 1.3 - Multa Moratória de 0,003% (três centésimos por cento) por dia 
de atraso, calculada sobre o valor do Contrato, na hipótese de atraso injustificado nos 
demais prazos, até o máximo de trinta dias; 

15. 1.4 - Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento 
de contratar com a Administração, pelo prazo de, até dois anos; 

15. 1.5 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou 
até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade; 

15. 1.6 - Independente da sanção aplicada, a inexecução total ou parcial 
do contrato poderá ensejar, ainda, a rescisão contratual, nos termos previstos na Lei nº. 
8.666/93, bem como a incidência das consequências legais cabíveis, inclusive 
indenização por perdas e danos eventualmente causados ao Contratante. 

15. 1.7 - A reabilitação será concedida sempre que a licitante ressarcir a 
Administração os prejuízos resultantes, e depois de decorrido o prazo da suspensão 
temporária, se aplicada. 

15. 1.8 - Independente da sanção aplicada, a inexecução total ou parcial 
do fornecimento poderá ensejar, ainda, na rescisão do Ajuste, nos termos previstos na Lei 
n 8.666/1993, assim como a incidência das consequências legais cabíveis. 

  

16. DESENVOLVIMENTO NACIONAL SUSTENTÁVEL 

  

16. 1 - Considerando os riscos potenciais ao meio ambiente e a saúde 
pública ocasionados pelos equipamentos, caberá à Contratada observar as políticas 
socioambientais, principalmente o correto descarte e o gerenciamento adequado de 
resíduos, no que tange à coleta, reutilização, reciclagem, tratamento ou disposição final, 
assumindo o compromisso de cumprir toda a legislação vigente; 

  

16. 2 - Não obstante, sem prejuízo do indicativo no presente Termo de 
Referência, a contratada, deverá, ainda, a destinação adequada aos resíduos gerados 
durante suas atividades; 

16. 3 - Respeitar a legislação e as Normas Técnicas brasileiras – NBR 
publicadas pela ABNT sobre resíduos, bem como as normas do INMETRO, a Lei n° 
12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Decreto n° 7.404/2010; 

16. 4 - Descartar, em conformidade com diretrizes do Contratante e da 
legislação ambiental e sanitária vigentes, todas as embalagens, restos de materiais e 
produtos, sobras e entulhos, incluindo componentes substituídos, cabos, restos de óleos e 
graxas. 
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                       Maceió, 02 de setembro de 2021. 

 

                        Audeir Medeiros de Aguir Peixoto 

                            Antônio Rita dos Santos Neto 

                                  Erivaldo José de Souza 

  

Membros da Comissão de Planejamento, designados através da Portaria 
Presidência nº 53/2020. 
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ANEXO I-A 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS ITENS 

  

ITEM 1.  – EQUIPAMENTOS DETECTORES DE METAIS – TIPO PÓRTICO, COM RODÍZIOS COM 
TRAVAS (ADEGUADO A NORMA NIJ 0601-02): 

  

1.1- CARACTERÍSTICAS ESTRUTURAIS: 

1.1.1 -  A estrutura do pórtico deverá ser construída em material lavável, indeformável, 
dotados de bordas a prova de impactos proporcionando uma eficiente proteção mecânica e 
de umidade, a exemplo do Acrilonitrila butadieno estireno – ABS ou outro material 
termoplástico rígido e leve, com características similares ao ABS. Processo de fabricação 
certificado na NBR ISO 9001; 

         Poderão ser aceitos outros materiais que atendam as exigências acima. Não serão 
aceitos pórticos com madeira e derivados, tais como o MDF -Medium-Density Fiberboard em 
seu acabamento exterior; 

1.1.2 - A estrutura deverá atender, no mínimo, o padrão IP53 (norma ABNT NBR IEC 60529); 

1.1.3 - O pórtico deverá ter proteção no painel; 

1.1.4 - O pórtico, deve ser entregue completo, instalado, calibrado e pronto para entrar em 
operação imediata; 

1.1.5 - O compartimento destinado aos componentes elétricos/eletrônicos deverá ser 
localizado na parte superior do pórtico, e deverá possuir vedação que impeça o acesso 
involuntário e ainda ser resistente a intempéries; 

1.1.6 - A estrutura deve ser suficientemente robusta e resistente a impactos mecânicos 
como colisão, choque e pressões provocadas pela passagem de pessoas; 

1.1.7 - Deve possuir invólucro protetor impermeável nas bases do portal, com altura mínima 
de 50 mm; 

1.1.8 - Possuir dispositivo para fixação no piso, caso necessite ser fixado, imune à 
penetração de água e oxidação; 

1.1.9 - Não possuir cantos ou pontas angulosas, pontiagudas ou afiadas, que possam causar 
danos em pessoas ou roupas; 

1.1.10 – Possuir todos os componentes padronizados e intercambiáveis; 

1.1.11 – Possuir altura interna (vão livre) de 2,0 m a 2,20 m; 

1.1.12 – Possuir largura interna (vão livre) entre os painéis de 0,70 m a 0,85 m; 

1.1.13 – Possuir profundidade de 0,45m a 0,70m; 

1.1.14 – Possuir peso máximo de 100 Kg; 

1.1.15 – A construção mecânica e rigidez do pórtico devem permitir a resistência, sem 
sofrer danos, a impactos mecânicos como colisão, choque e também pressões provocadas 
pelo tráfego normal de pessoas; 
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1.1.16 – Não ter qualquer rampa de passagens para pessoas através do portal, ou estrutura 
similar com essa finalidade; 

1.1.17 – Rodízios firmes, com travas suficinetes para uso do pórtico sem precisar fixá-lo no 
piso, revestidos com material que não cause danos (riscos, arranhões, manchas) no piso. 

1.2. – CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS: 

1.2.1- Ter, pelo menos, 10 (dez) programas de detecção pré-configurados para detecção de 
diferentes tipos e tamanhos de objetos metálicos compatíveis com a função da aplicação a 
que destina, do total, deve ter, no mínimo, 03 (três) customizáveis no local; 

1.2.2 - Empregar tecnologia de multizona verdadeira de detecção constituída por no mínimo 
8 (oito) zonas de detecção independentes (zonas essas constituídas por no mínimo 08 (oito) 
bobinas receptoras, comprovando a independência da detecção), distribuídas em altura ao 
longo do vão livre do pórtico, com indicação visual da zona correspondente ao alarme 
mediante LED’s dispostos em barra luminosa (a precisão da indicação das zonas deve ser 
mantida quando o pórtico for programado no nível de sensibilidade desejado); 

                     Led colorido, de alta intensidade, com pictograma indicativo Verde livre / 
Vermelho detecção. 

1.2.3 - Ter capacidade de detecção de alta sensibilidade de objetos metálicos ferrosos e não 
ferrosos de pequenas dimensões em situações reais do ambiente do TRE e FEM. 

1.2.4 - Possuir alta capacidade de discriminação nas inspeções que buscam, principalmente, 
armas de fogo, ferramentas ou lâminas e, ao mesmo tempo, descartar objetos de uso 
pessoal; 

1.2.5 - A capacidade de detecção, verdadeira e independente, deverá ocorrer de forma 
consistente e uniforme em toda área  interna (vão livre) do pórtico, proporcionando a 
cobertura completa de inspeção da cabeça aos pés e deverá ser independente da posição 
ou orientação do objeto transitando por ele; 

1.2.6 - Será definido como nível de sensibilidade desejado para os testes de aceitação, o 
nível que permite a detecção do corpo de prova ferroso em qualquer posição e orientação 
dentro do vão livre do pórtico e que permita também a detecção do corpo de prova não-
ferroso quando passado isoladamente e simultaneamente com o corpo de prova ferroso; 

1.2.7 - A capacidade de detecção não deve mudar com o tempo e, tampouco, deve haver 
necessidade de recalibração do equipamento; 

1.2.8- O pórtico deve permitir ajustes da sensibilidade mínima de 70 (setenta) níveis 
diferentes, oferecendo versatilidade para operação em locais diferentes e inspeção de 
públicos diferentes. Todos os níveis de sensibilidade devem estar livres de alarmes falsos; 

1.2.9 - Quando configurado no nível de sensibilidade desejado, assim como em qualquer 
outro nível inferior, o pórtico deve apresentar imunidade alta contra possíveis interferências 
mecânicas, elétricas e magnéticas, tais como objetos estáticos (por exemplo, grade 
metálica, piso reforçado de aço), objetos metálicos móveis (por exemplo, porta metálica) na 
proximidade do pórtico, não requerendo intervenção de recalibração na ocorrência de 
diferentes cenários de interferência, sendo auto-calibrável; 

                     Deve operar a uma distância de 30cm de um equipamento de raio X, sem 
apresentar mudanças no hemogeneidade de detecção ou falso alarmes causados por 
interferências eletromagnéticas; 
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1.2.10 – Quando configurado no nível de sensibilidade desejado, assim como em qualquer 
outro nível inferior, o pórtico não pode sofrer interferência de corpo humano (condutividade 
elétrica) e não pode gerar alarme falso quando uma pessoa totalmente livre de objetos 
metálicos transitar por ele; 

1.2.11 – A unidade de controle (eletrônica) do pórtico deve ser protegida contra atos de 
vandalismo, mediante uso de carcaça metálica sólida, travada com chave e com grau de 
proteção mínimo de IP 53; 

1.2.12 – O pórtico deverá possuir sistema de auto diagnóstico, possibilitando a verificação 
da performance e eficiência do mesmo; 

1.2.13 – Sistema ethernet para comunicação PC; 

1.2.14 - Capacidade de proceder a contagem de passagens de pessoas no detector e o 
número de vezes e porcentagem em que o alarme foi acionado - deve ser fornecido 
software para elaboração de relatórios para auditoria; 

1.2.15 – A unidade eletrônica deve ser compacta sendo que o acesso à programação local 
dever ser protegida com acesso restrito e por senha alfanumérica de 6 (seis) dígitos. 
Sistema de programação local ou remota por meio de ligação a computadores portáteis e à 
rede TCP-IP, de modo a permitir o controle e o monitoramento remoto e integração à rede; 

1.2.16 – A detecção deverá possibilitar a inspeção de, no mínimo, 10 pessoas por minuto; 

1.2.17 – Temperatura         operacional: Faixa mínima de –10 a +50 graus centígrados; 

1.2.18 – Umidade relativa (sem condensação): de 0 a 95%; 

1.2.19 – Indicador sonoro, com alarme de alta intensidade com volume e tom do alarme 
programável; 

1.2.20 – A emissão eletromagnética do equipamento deve estar limitada a um nível 
considerado inofensivo para seres humanos (portadores de marca-passo, sistemas de apoio 
vital, mulheres grávidas, etc). A comprovação deste item se dará por certificado ou laudo 
técnico de instituto ou laboratório, brasileiro ou estrangeiro, deve acompanhar o 
equipamento. 

1.2.21 – Funcionamento programável controlado por microprocessador. 

1.2.22 – Possuir no mínimo 02 (dois) níveis de acesso, por meios de senhas programáveis, 
para operacionalização do equipamento e suas funcionalidades, tanto local como remoto: 

              1.2.22.0.1 – Nível     OPERACIONAL para permitir que o operador visualize os 
ajustes programados e as informações estatísticas; 

              1.2.22.0.2 – Nível ADMINISTRADOR para permitir acesso a todos os ajustes e 
parâmetros do equipamento, com privilégios para efetuar programações, configurações, 
habilitar ou desabilitar funções e parâmetros programáveis, bem como incluir e excluir 
novos usuários operacionais, habilitando ou desabilitando funções para o nível operacional; 

1.2.23 – As senhas devem possuir recursos de confirmação quando na inserção destas, seja 
na inserção inicial, alteração ou exclusão; 

1.2.24 – Possuir sistema para armazenamento de registros de programações e 
configurações dos equipamentos; 
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1.2.25 – Possuir sistema de transferência de programação e configuração simultânea para 
todos os equipamentos ou grupos de equipamentos instalados na dependência. 

1.2.26 – Possuir registro dos eventos de configurações do equipamento indicando minuto, 
hora, dia, mês e ano, para a rastreabilidade das mesmas. Este acesso somente deverá ser 
realizado pelo nível  ADMINISTRADOR. 

1.2.27 – Possuir controle remoto sem fio, com capacidade para: 

              1.2.27.01 – Acessar todos os ajustes; 

              1.2.27.02 – Operar um ou vários pórticos com a mesma senha ou senhas 
diferentes; 

1.2.28 – Atender a norma NIJ – 0601.02, do Instituto de Justiça dos Estados Unidos; 

1.2.29 – Ter processo de fabricação certificado NBR ISO 9001. 

1.3 – CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: 

1.3.1 - Alimentação elétrica deve possuir tensão de 90 /100 a 240v Vca automática (+10%/-
15%; 50/60hz +/-3hz), para atender as redes padrões de 110/127v e 220v sem a 
intervenção do operador; 

1.3.2 - A fonte de alimentação elétrica deve estar equipada com proteção contra curtos 
circuitos e surtos de tensão; 

1.3.3 - O sistema elétrico do pórtico deve possuir dispositivo estabilizador de energia elétrica, 
contendo uma unidade de armazenamento de energia com capacidade de manter a operação 
plena do mesmo por no mínimo 60 minutos após a queda de energia na rede de alimentação 
comercial, podendo estar ou não integrada ao equipamento; 

1.3.4 - Possuir cabo de alimentação elétrica, com plugue no padrão brasileiro (ABNT/NBR 
4136). Cabo elétrico com, no mínimo, 2 metros de comprimento. 

1.4 – ASSESSÓRIOS INTEGRANTES: 

1.4.1 – 01 (um) conjunto de ferramenta, por equipamento fornecido, para montagem e 
desmontagem do pórtico; 

1.4.2 – 01 (uma) chave para ativação e desativação do pórtico, por equipamneto fornecidor, 
caso o fabricante utilize este recurso para ligar e desligar o pórtico; 

1.4.3 – 01 (um) dispositivo de calibração, por equipamento fornecido, se recomendado pelo 
fabricante; 

1.4.4 – 01 (um) conjunto de simulacros, para que seja efetuado o teste do corpo de provas, 
de acordo com a Norma NIJ 0601-02. 

  

1.5 – GARANTIA: 60 meses. 

  

ITEM 02: DETECTORES DE METAIS - TIPO MANUAL (RAQUETE): 
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2.1- CARACTERÍSTICAS ESTRUTURAIS E OPERACIONAIS: 

  

2.1.1 - O detector manual deve ser fornecido com estrutura em material lavável, 
indeformável, dotados de bordas a prova de impactos proporcionando uma eficiente 
proteção mecânica e de umidade, a exemplo do Acrilonitrila butadieno estireno – ABS, ou 
outro material termoplástico rígido e leve, com características similares ao ABS. Poderão ser 
aceitos outros materiais que atendam às exigências acima, com características similares ao 
ABS; 

2.1.2 - O detector deve ter processo de fabricação certificado  NBR ISO 9001; 

2.1.3 - O detector deve ter uma ou mais chave(s) para ligar/desligar e saída para fone de 
ouvido; 

2.1.4 - O detector deve ter uma ou mais chave(s) para a escolha e seleção do modo de 
alarme; 

2.1.5 - Deverá utilizar bateria de 9v, recarregável, tipo; 

2.1.6 - O detector deve ser fornecido com bateria recarregável, carregador de bateria,  e 
fonte de 90 ou 100 a 240 ou 250Vca automática para atender as redes padrões de 110/127 
e 220v sem a intervenção do operador; 

2.1.7 - A duração típica da bateria deve ser de no mínimo 30 horas em modo de operação 
normal (modo visual/sonoro), considerando operação em estado de alarme de no máximo 
10% do ciclo operacional; 

2.1.8 - A empunhadura deverá ser ergonômica, de material à prova de umidade, resistente 
ao suor e deverá integrar laço de pulso; 

2.1.9 - O aparelho detector manual deverá ser resistente a impacto de altura mínima de 75 
(setenta e cinco) centímetros, sendo que seus componentes internos devem permanecer 
inalterados após a queda, nem seja necessária recalibração do aparelho. O aparelho deverá 
manter suas características depois de no mínimo 3 (três) provas de queda de 75 (setenta e 
cinco) centímetros em piso de concreto, em qualquer posição; 

2.1.10 – Peso máximo do detector: 600 g (com bateria inclusa); 

2.1.11 – Dimensões máximas do detector: 

              2.1.11.1 - Largura: 1500mm, Espessura: 35mm, Comprimento: 420mm; 

              2.1.11.2 - Comprimento da superfície de detecção: mínimo de 180mm e máximo 
de 320mm. 

2.1.12 – Deverá operar com umidade relativa de 0 a 95% sem condensação e faixa mínima 
de temperatura de operação -15°C a + 50°C; 

2.1.13 – O equipamento não deverá oferecer riscos a portadores de marca passos, 
gestantes e sistemas de apoio vitais, comprovado através de laudo técnico; 

2.1.14 – Deve ter eletrônica microprocessada, com auto calibração, evitando ajustes 
periódicos de sensibilidade; 
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2.1.15 - Deve detectar metais magnéticos e não magnéticos, metais ferrosos e não-
ferrosos; 

2.1.16 – Possuir capacidade de detecção conforme NIJ 0602-02, do Departamento de Justiça 
dos Estados Unidos;   

2.1.17 – Possuir os seguintes tipos de indicação de alarme: sonoro, visual e por vibração do 
punho; 

2.1.18 – O alarme deverá ser continuo durante o tempo que o metal estiver na presença do 
sensor sem a necessidade de movimentação para provocar a detecção dos metais; 

2.1.19 – Deve haver no mínimo 2 (dois) modos de operação dos alarmes. Por exemplo, 
visual/vibração e visual/sonoro; 

2.1.20 – Deve possui ajuste digital de sensibilidade  de 3 níveis (baixo, médio e alto), sendo 
a detecção do nível alto a no mínimo 1cm. 

2.1.21 – Dois aparelhos devem operar apropriadamente a uma distância de 60 cm ou 
menos entre eles; 

2.1.22 - O detector não pode produzir uma indicação positiva de alarme quando operado a 
uma distância de maior que 35 cm de uma grade metálica usada na construção de piso. A 
distância até a grade supracitada refere-se tanto àquela medida a partir da ponta do 
detector como aquela medida a partir do lado do detector. As dimensões mínimas da grade 
metálica: 15cm x 15cm de haste de metal ferroso com diâmetro de 6mm; 

2.1.23 – O aparelho deverá possuir indicação por LEDs coloridos, com as seguintes funções, 
no mínimo: 

              2.1.23.1 – LED vermelho representa indicação visual de alarme; 

              2.1.23.2 – LED verde indica que o aparelho está ligado e pronto para operar; 

              2.1.23.3 - LED indicador de nível baixo da carga de bateria. 

2.1.24 - deverá ser fornecido com: 

            2.1.24.1 -  Mídia contendo instruções em vídeo de operação do modelo de detector 
fornecido, com instruções em Português do Brasil; 

            2.1.24.2 – bateria recarregável, bivolt ou 220v; 

            2.1.24.3 – carregador de bateria; 

            2.1.24.4 – Capa de proteção; 

            2.1.24.5 – Fone de ouvido; 

            2.1.24.6 – Coldre para transporte, a ser preso em cinto. 

  

2.1.25 – Garantia mínima: 24 meses 
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ITEM 3 - cofre em aço, com 10 gavetas internas independentes (com chaves), mecanismo de 
abertura e fechamento digital e/ou chave tetra (serve, inclusive, para desbloqueio em caso de 
travamento de senha). 

  

3.1 - ESPECIFICAÇÕES GERAIS: 

  

3.1.01 - Cofre digital com forração interna em carpete preto ou azul ou vermelho ou cinza; 

3.1.02 - Gabinete: Confeccionado em chapa de aço de espessura mínima de 2,5 mm; 

3.1.03 - Porta: Confeccionada em chapa de aço de espessura mínima de 3,2 mm; 

3.1.04 - Contendo, internamente, 10 gavetas forradas, removíveis, independentes e com 2 
chaves tipo cilindro por gaveta. Obs: poderá ter 01 (um) vão além das 10 gavetas); 

3.1.05 - Pintura total em epóxi-pó branco ou cinza; 

3.1.06 - Assistência Técnica Permanente e própria; 

3.1.07 - Garantia mínima de 2 anos; 

3.1.08 - Sistema de travamento com, no mínimo, 3 (três) pinos (ferrolhos) horizontais; 

3.1.09 - Display externo, discreto, com teclado emborrachado, funcionando com, no 
máximo, 4 pilhas tamanho AA ou AAA (localizadas na parte externa do cofre); 

3.1.10 - Senha programável de 3 a 6 dígitos; 

3.1.11 - Função BEEP ON ou BEEP OFF: Liga ou desliga o som do beep ao digitar qualquer 
tecla no painel do cofre; 

3.1.12 - Abertura e fechamento automático e/ou com a chave tetra; 

3.1.13 - Capacidade de armazenar, no mínimo, 4 senhas (programáveis pelos usuários); 

3.1.14 - Sistema eletrônico deverá se desligar, quando inativo, gerando economia de pilhas; 

3.1.15 - Bloqueio de, 30 a 60 minutos, após 3 a 5 tentativas com senhas incorretas; 

3.1.16 - Senha para abertura de emergência, através do suporte técnico; 

3.1.17 - Peso: de 55 a 101Kg; 

3.1.18 - Medidas Externas do cofre: 

             3.1.18.1 -  Altura: de 1000 a 1500 mm; 

             3.1.18.2 - Largura: de 450 a 500 mm; 

             3.1.18.3 - Profundidade: de 400 a 500 mm. 

3.1.19 - Medidas das Gavetas Internas: 

             3.1.19.1 - Altura: de 60 a 80 mm; 

             3.1.19.2 - Largura: de 290 a 400 mm; 
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             3.1.19.3 - Profundidade: de 300 a 400 mm. 

3.1.20 - Cubagem: de 100 a 140 litros. 

3.1.21 - Itens inclusos: 

             3.1.21.1 - 2 chaves tetra por cofre; 

             3.1.21.2 - 2 chaves, tipo cilindro, por gaveta; 

             3.1.21.3 - Kit de fixação (2 a 4 parafusos sextavados e buchas 10); 

             3.1.21.4 - Manual de instrução em português. 

  

Maceió, 02 de setembro de 2021. 

 

Audeir Medeiros de Aguir Peixoto 

Antônio Rita dos Santos Neto 

Erivaldo José de Souza 

  

Membros da Comissão de Planejamento, designados através da Portaria Presidência nº 
53/2020 
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ANEXO I-B 

VALORES MÁXIMOS ESTIMADOS PARA OS ITENS 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 
TRE/AL 

QUANT 
PCDF 

  TOTAL 
ATA 

   VALOR 
MÁXIMO 

UNITÁRIO 

1 
Equipamento pórtico 

detector de metais, com 
rodízios. 

UNID. 3 12  15 
 

R$ 19.788,23 

 
2 

Equipamentos 
detectores de metais, 

tipo manual (raquetes). 

 
UNID. 

 
6 

  7  13 

 
 R$ 1.144,67 

 
3 

Cofre de aço, com 10 
gavetas internas, 

para acautelamento 
de armas. 

UNID. 3   8  11 

 
 
 R$ 3.895,98 
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ANEXO II 

 
PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO 

 
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 0006004-90.2016.6.02.8000 
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, 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, e a POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, localizada em SGON Quadra 05, Lotes 
02/07, asa Norte – Brasília/DF, CEP: 70610-650, fone: (61) 3207-4702, neste ato 
representada por sua Presidente, Desembargadora Anne Helena Fischer Inojosa, RG nº 
869.597 SSP/PE, CPF nº 094.014.824-20, doravante denominados Órgãos Participante, 
resolvem registrar os preços ofertados pela empresa ................................., (INFORMAR SE É 
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE) CNPJ …....................., sediada em 
…..................., representada por..........................................., para eventual fornecimento dos 
materiais abaixo relacionados, conforme condições descritas nos Anexos I e I-A 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, de 31 de maio de 2005, 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 é de 12 (doze) meses, 
contado da publicação do extrato desta ata. 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. 
QUANT. TOTAL 
REGISTRADA 

VALOR 
UNITÁRIO  

(R$) 

VALOR 
TOTAL (R$) 
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3 – DO PRAZO DE ENTREGA. 
 
3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de: 
 

a) Até 60 (sessenta) dias corridos, a contar da emissão da Ordem de 
Fornecimento para o equipamento detectores de metais, tipo pórtico, com rodízios (Item 
01); 

b) Até 45 (quarenta e cinco) dias corridos, a contar da emissão da Ordem 
de Fornecimento para os equipamentos detectores de metais do tipo manual /raquetes 
(Item 02) e do cofre de aço (Item 03). 

 
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 serviço 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) Prestar as informações e esclarecimentos atinentes ao objeto deste Edital, que 
venham a ser solicitada pela empresa Contratada; 

b) Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do Gestor 
contratual; 

c) Designar membros à Comissão Técnica de Recebimento e Gestor Contratual, para 
acompanhamento de todas as etapas do certame e Contrato; 

d) Rejeitar no todo ou em parte, os equipamentos entregues em desacordo com as 
obrigações assumidas pela empresa e solicitar expressamente sua substituição; 
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e) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

 
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 serviço 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) a) Providenciar para que os equipamentos sejam de linha de produção ativa, não 
se aceitando a participação, na licitação, de propostas que ofertem protótipos, 
equipamentos reformados, equipamentos descontinuados, equipamentos usados ou 
equipamentos em desenvolvimento, por fim, não serão aceitos equipamentos em 
final de ciclo de vida (end-of-life). A comprovação desta exigência poderá ser feita 
em fábrica, a critério do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e da Polícia Civil do 
Distrito Federal, por meio de diligência; 

b) Providenciar para que os equipamentos atendam a todas as normas vigentes, 
incluindo os dispositivos e acessórios integrantes, expedidas pela Associação 
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e outros órgãos certificadores, quando da 
aplicação do seguimento; 

c) Entregar equipamentos completos e prontos para entrar em operação imediata, 
acrescido de todos os dispositivos e acessórios, com acesso total a todas as funções 
operacionais; 

d) Providenciar para que as etiquetas de identificação da marca do equipamento se 
limitem somente à apresentação discreta de identificação do fabricante e/ou modelo 
do equipamento; 

e) Providenciar para que os manuais de instruções, manuais de operações, manuais 
de manutenções e outros materiais impressos tenham conteúdo na Língua 
Portuguesa do Brasil; 
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f) Prever em seu orçamento, todas as despesas diretas e indiretas, assim como 
possíveis despesas eventuais que possam surgir, para completo fornecimento dos 
itens do escopo. 

g) Responder por todos os ônus referentes à aquisição, tais como: fretes, impostos, 
seguros, taxas, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 
decorrentes da execução do contrato; 

h) Responder por si e por seus sucessores integralmente, em qualquer caso, por 
todos os danos e prejuízos de qualquer natureza causados ao TRE-AL e a PCDF ou a 
terceiros; 

i) Indenizar os danos e prejuízos referidos no item anterior na conformidade do 
estabelecido no contrato; 

j) Responder exclusivamente e integralmente perante o TRE-AL e à PCDF pela 
execução do objeto na forma proposta no Contrato; 

k) Acatar as determinações do TRE-AL e da PCDF, no sentido de garantir a perfeita 
manutenção dos equipamentos em caso de vícios e/ou defeitos; 

l) Substituir as suas expensas e responsabilidade o objeto que não estiver de acordo 
com as especificações e, demais situações peculiares ao objeto como: prazo para 
realização dos serviços de assistência técnica dentro do prazo de garantia e a forma 
de sua realização; 

m) Manter durante toda a vigência do Contrato, as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação, conforme preceitua o art. 55, inciso XIII, da lei 
8666/1993. 

 
n) 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; 
 
o) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; 
 
p)  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 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
6.1. 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; 
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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. 
 
6.2. 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. 
 
6.3. 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. 
 
6.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 
 

a) Multa Moratória de 0,05% (cinco centésimos por cento) por dia de atraso, calculada 
sobre o valor do contrato, na hipótese de atraso injustificado na entrega dos 
equipamentos, até o máximo de trinta dias; 

 

b) Multa Moratória de 0,03% (três centésimos por cento) por dia de atraso, calculada 
sobre o valor do Contrato, na hipótese de atraso injustificado nos demais prazos, até o 
máximo de trinta dias. 

6.4.1. 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. 

6.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com 
as demais. 
 
6.4.3. 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. 
 
6.4.4.  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. 
 
6.4.5.    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. 
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6.4.6.   As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à 
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 

 
6.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
6.6. 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. 
 
6.7. 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.  
 
6.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
6.9. 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. 
 
6.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
6.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
6.12. 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. 
 

6.12.1. 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. 

 
6.13. 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. 
 
6.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
7- DO PAGAMENTO. 
 
7.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias úteis, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal 
devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado. 
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7.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
7.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
7.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
7.5. 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. 
 
7.6. 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% 
 
 
8- DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE  
 

8.1. Considerando os riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública ocasionados 
pelos equipamentos, caberá à Contratada observar as políticas socioambientais, 
principalmente o correto descarte e o gerenciamento adequado de resíduos, no que tange 
à coleta, reutilização, reciclagem, tratamento ou disposição final, assumindo o 
compromisso de cumprir toda a legislação vigente. 

8.2.  Não obstante, sem prejuízo do indicativo no Anexo I do Edital (Termo de 
Referência), a contratada, deverá, ainda:  

a)  Dar destinação adequada aos resíduos gerados durante suas atividades; 

b)  Respeitar a legislação e as Normas Técnicas brasileiras – NBR publicadas pela 
ABNT sobre resíduos, bem como as normas do INMETRO, a Lei n° 12.305/2010 – 
Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Decreto n° 7.404/2010; 

c)  Descartar, em conformidade com diretrizes do Contratante e da legislação 
ambiental e sanitária vigentes, todas as embalagens, restos de materiais e produtos, 
sobras e entulhos, incluindo componentes substituídos, cabos, restos de óleos e 
graxas. 

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 

Minuta de edital (0945990)         SEI 0006004-90.2016.6.02.8000 / pg. 474

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


 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

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 PCDF:  
                                                 XXXXXXXX 
 
 
 
Pela Empresa: 
                                                  XXXXXXXX 
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                                                 ANEXO IV 

 
MINUTA DE CONTRATO (APENAS PARA O ITEM 01) 

 
CONTRATO Nº XX/2021 

Processo nº 0006004-90.2021.6.02.8000 
 

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, COM 
INSTALAÇÃO, CELEBRADO COM A EMPRESA 
_________.  
 

 Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão 
do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade nº 377 – 
Farol, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 06.015.041/0001-38, doravante denominado 
CONTRATANTE, neste ato representada 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, e a 
empresa XXXXXX, CNPJ nº : XXXXXX, situada XXXXXX, CEP: XXXXXX, Fone: XXXXXX, e-mail: 
XXXXXX, ou a POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, localizada em SGON, Quadra 05, Lotes 
02/07, asa Norte – Brasília/DF, CEP: 70610-650, fone: (61) 3207-4702, neste ato 
representada por sua Presidente, Desembargadora Anne Helena Fischer Inojosa, RG nº 
869.597 SSP/PE, CPF nº 094.014.824-20, daqui por diante denominada CONTRATADA, neste 
ato representada por XXXXXX, portador do RG nº XXXXXX, CPF nº XXXXXX, resolvem 
celebrar o presente contrato de fornecimento de equipamentos de segurança, com fulcro na 
Lei Federal n° 10.520/02, no Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 e no Edital do 
Pregão Eletrônico nº XX/2021, devendo ser observadas as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
 Este contrato será regido pelos mandamentos das Leis Federais 10.520/02 e 
8.666/93, conforme faculta  o art. 191 da Lei  nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos), e pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, ficando os 
contratantes inteiramente sujeitos às regras de tais diplomas normativos. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, a Resolução nº 15.559/2014 (Código de Ética) do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, e, no que couber, os demais preceitos de direito 
público e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, as disposições da Lei Federal n° 
8.078, de 11 de setembro de 1990, os princípios da teoria geral dos contratos e as normas 
de direito privado, bem como a Resolução do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas nº 
15.787, de 15/02/2017, disponível no site www.tre-al.gov.br. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO E DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
 Este contrato tem por objeto o fornecimento de equipamentos destinados a 
monitoramento, inspeção em objetos e detecção da existência de materiais que possam 
apresentar risco a segurança pessoal e às instalações do TRE-AL, do FEM-AL ou 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 as exigências contidas neste contrato e 
nos Anexos do Edital do Pregão Eletrônico nº XX/2021. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – No caso do TRE/AL, todos os serviços serão prestados na Sede do 
referido tribunal, situado na Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol, Maceió-AL, CEP: 
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57051-090. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO – No caso da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), os equipamentos 
serão recebidos e/ou instalados, conforme quadro abaixo: 

 Local Endereço 
Item 01 - 
Pórtico 

Item 02 – 
Detector 
manual 

Item 03 - 
Cofre 

Ed. Sede da PCDF 

SPO, Lote 24, 
Bloco A, 
Complexo da 
PCDF, Brasília/DF 

06 02 03 

Departamento de Polícia 
Especializada - DPE 

SPO, Lote 23, 
Bloco D, 
Complexo da 
PCDF, Brasília/DF 

02 01 01 

Centro Tecnológico 

SPO, Lote 23, 
Bloco H, 
Complexo da 
PCDF, Brasília/DF 

01 01 01 

Departamento de 
combate à Corrupção e 
ao crime Organizado - 
DECOR 

SPO, Lote 23, 
Bloco C, 
Complexo da 
PCDF, Brasília/DF 

01 01 01 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Os serviços deverão ser realizados em horário comercial, salvo 
orientação divergente do TRE/AL ou da PCDF formalizada mediante prévio aviso. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PRAZOS 
 
 Os materiais deverão ser entregues nos prazos abaixo indicados: 

a) Até 60 (sessenta) dias corridos, a contar da emissão da Ordem de 
Fornecimento para os detectores de metais, tipo pórtico, com rodízios (Item 01); 

b) Até 45 (quarenta e cinco) dias corridos, a contar da emissão da Ordem 
de Fornecimento para os detectores de metais do tipo manual /raquetes (Item 02) e do 
cofre de aço (Item 03). 

 
PARÁGRAFO ÚNICO - O prazo de garantia dos equipamentos e dos serviços é de, no mínimo, 
60 (sessenta) meses. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO 
 
   Pela execução do objeto deste Contrato, o Contratante pagará à Contratada, o 
valor mensal de R$ XXX, sendo o valor total deste contrato de R$ XX (XXXX), considerando 
a vigência contratual de 210 (duzentos e dez) dias. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Além dos ganhos, já compõem os preços acima todas as despesas 
necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais da Contratada, como tributos, 
encargos sociais e trabalhistas, insumos, despesas operacionais e outras. 
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CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 
 
  O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias úteis, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal 
devidamente atestada pela unidade competente de cada Órgão Contratante. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação 
tributária vigente. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à Nota Fiscal o 
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejadas. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - 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% 
 
CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
 As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta dos 
recursos orçamentários aprovados para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, 
consignados no Programa de Trabalho – Julgamento de Causas e Gestão Administrativa do 
Programa Nacional - PTRES nº 167674, Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica), compromissados pela Nota de Empenho nº 2021NE000XXX, de 
XX de XXXX de 2021, no valor R$ XXXX (XXXX), OU à conta dos recursos lançados na 
Proposta Orçamentária Anual da Polícia Civil do Distrito Federal. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 
 
 São obrigações da Contratada: 
 

a) a) Providenciar para que os equipamentos sejam de linha de produção ativa, não 
se aceitando a participação, na licitação, de propostas que ofertem protótipos, 
equipamentos reformados, equipamentos descontinuados, equipamentos usados ou 
equipamentos em desenvolvimento, por fim, não serão aceitos equipamentos em 

Minuta de edital (0945990)         SEI 0006004-90.2016.6.02.8000 / pg. 478



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

final de ciclo de vida (end-of-life). A comprovação desta exigência poderá ser feita 
em fábrica, a critério do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e da Polícia Civil do 
Distrito Federal, por meio de diligência; 

b) Providenciar para que os equipamentos atendam a todas as normas vigentes, 
incluindo os dispositivos e acessórios integrantes, expedidas pela Associação 
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e outros órgãos certificadores, quando da 
aplicação do seguimento; 

c) Entregar equipamentos completos e prontos para entrar em operação imediata, 
acrescido de todos os dispositivos e acessórios, com acesso total a todas as funções 
operacionais; 

d) Providenciar para que as etiquetas de identificação da marca do equipamento se 
limitem somente à apresentação discreta de identificação do fabricante e/ou modelo 
do equipamento; 

e) Providenciar para que os manuais de instruções, manuais de operações, manuais 
de manutenções e outros materiais impressos tenham conteúdo na Língua 
Portuguesa do Brasil; 

f) Prever em seu orçamento, todas as despesas diretas e indiretas, assim como 
possíveis despesas eventuais que possam surgir, para completo fornecimento dos 
itens do escopo. 

g) Responder por todos os ônus referentes à aquisição, tais como: fretes, impostos, 
seguros, taxas, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 
decorrentes da execução do contrato; 

h) Responder por si e por seus sucessores integralmente, em qualquer caso, por 
todos os danos e prejuízos de qualquer natureza causados ao TRE-AL e a PCDF ou a 
terceiros; 

i) Indenizar os danos e prejuízos referidos no item anterior na conformidade do 
estabelecido no contrato; 

j) Responder exclusivamente e integralmente perante o TRE-AL e à PCDF pela 
execução do objeto na forma proposta no Contrato; 

k) Acatar as determinações do TRE-AL e da PCDF, no sentido de garantir a perfeita 
manutenção dos equipamentos em caso de vícios e/ou defeitos; 

l) Substituir as suas expensas e responsabilidade o objeto que não estiver de acordo 
com as especificações e, demais situações peculiares ao objeto como: prazo para 
realização dos serviços de assistência técnica dentro do prazo de garantia e a forma 
de sua realização; 

m) Manter durante toda a vigência do Contrato, as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação, conforme preceitua o art. 55, inciso XIII, da lei 
8666/1993. 

 
n) 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 
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regular; 
 
o) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; 
 
p)  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. 
 

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE 
 

 O prazo de vigência será de 210 (duzentos e dez) dias, contados da data da 
assinatura contratual, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial 
da União. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO - Os preços dos serviços serão fixos e irreajustáveis. 

 
CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
 Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no 
SICAF, pelo prazo de até 05 (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 o contrato ou 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. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - 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. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do 
contrato, conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 24 
(vinte e quatro) horas do início do cumprimento das obrigações contratuais.  
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PARÁGRAFO TERCEIRO - 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. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes 
sanções administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas 
cumulativamente: 
  

a) Multa Moratória de 0,05% (cinco centésimos por cento) por dia de atraso, calculada 
sobre o valor do contrato, na hipótese de atraso injustificado na entrega dos 
equipamentos, até o máximo de trinta dias; 

 

b) Multa Moratória de 0,03% (três centésimos por cento) por dia de atraso, calculada 
sobre o valor do Contrato, na hipótese de atraso injustificado nos demais prazos, até o 
máximo de trinta dias. 

 

PARÁGRAFO QUINTO - 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. 

 
PARÁGRAFO SEXTO - Na hipótese de prestação parcial dos serviços, o valor da(s) multa(s) 
será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - 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. 
 
PARÁGRAFO OITAVO - 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.  
 
PARÁGRAFO NONO - O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, 
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
 
PARÁGRAFO DEZ - 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. 
 
PARÁGRAFO ONZE - O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados 
para a prestação dos serviços, 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.  
 
PARÁGRAFO DOZE - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 
da Lei nº 8.666/1993. 
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PARÁGRAFO TREZE - 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. 
 
PARÁGRAFO QUATORZE - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta ao licitante contratado. 
 
PARÁGRAFO QUINZE - O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
PARÁGRAFO DEZESSEIS - 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. 
 
PARÁGRAFO DEZESSETE - 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. 
 
PARÁGRAFO DEZOITO - 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. 
 
PARÁGRAFO DEZENOVE - Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
CLÁUSULA DEZ – DA GESTÃO CONTRATUAL E DA FISCALIZAÇÃO 
 
               A Gestão será realizada pela Seção de Gestão de Contratos (SEGEC) e a 
Fiscalização pela Seção de Manutenção e Reparos (SMR), no caso do TRE/AL. 

 
CLÁUSULA ONZE – DA RESCISÃO 
 
 Este contrato poderá ser rescindido em virtude dos motivos estabelecidos nos 
art. 78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com o objeto do mesmo, assegurado o contraditório 
e a ampla defesa. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da Contratada, fica o 
Contratante autorizado a reter os créditos que aquela tem direito, até o limite do valor dos 
prejuízos comprovados, sem prejuízo das penalidades aplicáveis. 
 
CLÁUSULA DOZE - DAS ALTERAÇÕES 
 
 Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas 
justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
 
CLÁUSULA TREZE - DA VINCULAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO E À PROPOSTA DE PREÇOS DA 
CONTRATADA 
 
 Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, aos mandamentos do Edital 
do Pregão Eletrônico n° XX/2021 e às estipulações da proposta de preços da Contratada, 
evento SEI nº XXXX. 
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CLÁUSULA QUATORZE - DA PUBLICAÇÃO 
 
 O extrato do presente Contrato será publicado no Diário Oficial da União, na 
forma prevista no art. 61, Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA QUINZE - DO FORO 
 
 Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal de Alagoas, para dirimir as 
questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja. 
 
 E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente 
contrato lavrado em duas cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes abaixo: 
 

Maceió, XX de XXXX de 2021. 
 
Pelo TRE/AL 
 

DESEMBARGADOR OTÁVIO LEÃO PRAXEDES 
Presidente 

  
Pela PCDF: 
 

XXXXXXXXXXXX 
 

 
Pela Empresa 

                                                         XXXXXXXXXXXXX 
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INFORMAÇÃO Nº 4705 - 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 o fornecimento de equipamentos destinados a monitoramento,
com a participação da Polícia Civil do Distrito Federal, que atuará no certame
como Órgão Participante, em conformidade com o § 6º, do art. 4º do Decreto nº
7.892/2013.
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 da contratação.
Outrossim, informo que houve manifestação de interesse da Polícia Civil do
Distrito Federal na IRP nº 19/2021, de acordo com o comprovante do
Comprasnet (0938250).
 
Foi alterado o prazo de vigência do contrato no Termo de Referência anexo à
minuta de edital para 210 (duzentos e dez) dias, carecendo, tal prazo, de
ratificação.
 
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
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do intervalo.
 
Ressaltamos, ainda, que foram divulgados no edital os preços orçados
pela administração, como já foi devidamente fundamentado em outros
procedimentos que seguiram a mesma sorte que este, ancorado no
entendimento do TCU, exarado Acórdão 2.166/2014 – Plenário:
“(...) Na modalidade pregão, o orçamento estimado não constitui elemento
obrigatório do edital, devendo, contudo, estar inserido no processo relativo ao
certame. Todavia, sempre que o preço de referência for utilizado como critério
de aceitabilidade da proposta, a sua divulgação no edital é obrigatória, nos
termos do art. 40, inciso X da Lei 8666/93.”
 
Diante do exposto, encaminho os autos para que, havendo concordância com
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 15/09/2021, às 13:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 15/09/2021, às 14:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 17/09/2021, às 16:52, 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
0946020 e o código CRC BB013138.
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 16 de setembro de 2021.
Em face da Informação 4705, da SLC

(doc. 0946020), devolvo os autos à Unidade para que inclua
na minuta do edital, quanto aos critérios de habilitação
técnica, regramento semelhante ao contido no Edital do
Pregão Eletrônico nº 010/2018, do TCU (doc. 0920692), a
seguir transcrito:

36. Para fins de qualificação técnico-operacional:
36.1. Um ou mais atestado(s) e/ou declaração(ões) de
capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s)
jurídica(s) de direito público ou privado, em nome da
licitante, que comprove(m):
36.1.1. Aptidão para desempenho de atividade
pertinente e compatível em características, com
quantidades de no mínimo 50% do estipulado nesta
licitação, para serviços de fornecimento, de
instalação e de manutenção preventiva e corretiva
dos equipamentos, na forma especificada no termo
de referência.
(...)
37. Será aceito o somatório de atestados e/ou
declarações de períodos concomitantes para
comprovar a capacidade técnica.
38. O(s) atestado(s) ou declaração(ões) de
capacidade técnica deverá(ão) se referir a serviços
prestados, no âmbito de sua atividade econômica
principal e/ou secundária, especificada no contrato
social, devidamente registrado na junta comercial
competente, bem como no cadastro de Pessoas
Jurídicas da Receita Federal do Brasil – RFB.
39. As licitantes deverão disponibilizar, quando
solicitadas, todas as informações necessárias à
comprovação da legitimidade dos atestados de
capacidade técnica apresentados, por meio de cópia
do instrumento que deu suporte à contratação,
endereço atual da contratante e local em que foram
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prestados os serviços, dentre outros documentos.
40. Somente serão aceitos atestados de capacidade
técnica expedidos após a conclusão do respectivo
contrato ou decorrido no mínimo um ano do início de
sua execução, exceto se houver sido firmado para ser
executado em prazo inferior
 

Nesse sentido, solicito à Comissão responsável pela
elaboração do TR (SMR e SEPAT), que indiquem, se assim
entenderem, os parâmetros prévios para aferição, por parte do
pregoeiro, do percentual mínimo acima indicado para efeito
de habilitação técnica ou, se for o caso, programar
acompanhamento do certame no sentido de aferir, de acordo
com a demanda do pregoeiro, os referidos parâmetros.

Por outro lado, solicito à SLC esclarecimentos
adicionais quanto à indicação do prazo de 210 dias para
vigência da contratação.

Por fim, ratifico os itens abaixo, em atenção ao que
solicitado pela SLC na antedita Informação: 

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).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 16/09/2021, às 02:14, 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
0946523 e o código CRC F21F6A65.
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INFORMAÇÃO Nº 4743 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEPAT

 
Senhor Secretário de Administração,
Tendo em vista as questões técnicas e tecnológicas envolvidas na

contratação, principalmente em relação aos padrões de segurança definidos
nas especificações dos Pórticos Detectores de Metal (item 01), bem como
na execução dos serviços de intalação, manutenção preventiva e corretiva
destes pórticos, deverão ser exigidos, para efeito de habilitação técnica,
atestados com fornecimento e instalaçao e manutenção preventiva de, no
mínimo, 50 % (cinquenta pontos percentuais) do total a ser registrado,
apenas para o item 01, para os demais itens, s.m.j., entendemos não ser
necessário exigências de habilitação técnica.

Só deverão ser aceitos atestados que comprovem que a licitante
forneceu pórtico detector de metais com instalação e manutenção
preventiva por, no mínimo, 12 (doze) meses . No atestado deverá conter o
nome, o endereço, o telefone dos atestadores, ou qualquer outra forma que o
TRE-AL possa valer-se para manter contato com os declarantes.

Esta Comissão se coloca a disposição do pregoeiro para auxiliar
nos trabalhos de aferição dos atestados de habilitação técnica, fornecidos
pelos licitantes.

Documento assinado eletronicamente por ANTÔNIO RITA DOS SANTOS NETO,
Técnico Judiciário, em 20/09/2021, às 17:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ERIVALDO JOSÉ DE SOUZA, Técnico
Judiciário, em 20/09/2021, às 17:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO,
Analista Judiciário, em 20/09/2021, às 17:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0946897 e o código CRC 55533E81.
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22002211  

  
MMIINNUUTTAA  

  
PROCESSO Nº 0006004-90.2016.6.02.8502 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: XX de XXXX de 2021 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: XX horas 

 
 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de 
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando o Registro 
de Preços para o fornecimento de equipamentos de segurança, com a participação da 
Polícia Civil do Distrito Federal, que atuará neste certame como Órgão Participante, em 
conformidade com o § 6º, do art. 4º do Decreto nº 7.892/2013. 

 
   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, de 06 de 
outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e com suas 
posteriores alterações, em consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 14.133/2021 
(Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao 
presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 
2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da 
Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de 
junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, 
no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste 
Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO 
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto o 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 deste edital. 
  
1.2.  A Polícia Civil do Distrito Federal atuará neste certame como Órgão Participante.  
 
2 – DO PRAZO DE ENTREGA  
 
2.1.  Os materiais deverão ser entregues nos prazos abaixo indicados: 

a) Até 60 (sessenta) dias corridos, a contar da emissão da Ordem de 
Fornecimento para os detectores de metais, tipo pórtico, com rodízios (Item 01); 

b) Até 45 (quarenta e cinco) dias corridos, a contar da emissão da Ordem 
de Fornecimento para os detectores de metais do tipo manual /raquetes (Item 02) e do 
cofre de aço (Item 03). 
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3 – DOS PRAZOS DE GARANTIA, E DE VIGÊNCIA E DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
 

3.1.   O período de garantia, mínimo, deve ser de 60 (sessenta) meses para o item 
01; 24 (vinte e quatro) meses para o item 02 e 12 (doze) meses para o item 03, a contar da 
data de recebimento, caracterizada pela data de emissão e assinatura do Termo de 
Recebimento Definitivo, conforme previsto neste Edital, no qual a Contratada deve 
assegurar assistência técnica, durante o período de garantia, sem ônus para o TRE-AL e 
para a PCDF. 

3.2.   A Contratada responsabilizar-se-á pelo funcionamento dos equipamentos, 
mantendo-o operacional ininterruptamente durante o período de garantia. 

3.3.   A Contratada será responsável, durante o período de garantia, pela 
atualização de software, e serviços de manutenção preventiva, nos prazos e 
especificações estabelecidos pelo fabricante, e corretiva do hardware, sem custo 
adicional para o TRE-AL e PCDF, incluindo todos os serviços, mão de obra, despesas com 
deslocamento, hospedagens, peças e materiais substituídos. 

3.4.  Ocorrendo atualização de software, deve ser disponibilizada uma cópia do 
mesmo para o TRE-AL e para a PCDF. 

3.5.   Todas as peças e materiais de reposição, durante o período de garantia, 
devem ser novos, não sendo aceitos itens usados ou recondicionados, inclusive os 
acessórios. 

3.6.  O período transcorrido a partir da constatação, pelo TRE, de defeito nos 
equipamentos, dispositivos e acessórios até a sua efetiva correção, será somado ao 
período de garantia. 

3.7.  Durante o período de garantia, a Contratada será a responsável pela solução 
de quaisquer problemas provenientes de erros e/ou omissões, mesmo aqueles 
decorrentes de falhas na concepção do projeto, matéria prima, fabricação, inspeção, 
ensaios, embalagens, transportes, manuseios e montagem. Excluir-se-ão, entretanto, os 
danos ou defeitos decorrentes de uso inapropriado do equipamento ou influências 
externas de terceiros, não imputáveis à Contratada. 

3.8.  A Contratada deve emitir um Termo de Garantia de fornecimento de Peças 
de Reposição por um período de 5 (cinco) anos a contar do término do período de 
garantia. 

3.9.  No caso dos Detectores de Metais – Tipo Pórtico, a Contratada deve 
apresentar, para o período de garantia, um Plano de Manutenção Preventivo Gratuito, 
semestral, com descritivos detalhados das rotinas a serem executadas, incluindo 
procedimentos para execução de aferição e de calibragem dos equipamentos e 
acessórios, visando garantir a conformidade com as especificações do fabricante e, ainda, 
a afastar ou reduzir ao mínimo a possibilidade de ocorrência de falhas ou deficiências 
operacionais, devendo abranger: 

a)       Cronograma das realizações das atividades de manutenções preventivas e 
testes de efetividade de funcionamento do equipamento; 

b)   As manutenções preventivas devem ser agendadas com o Gestor do 
Contrato, de acordo com o cronograma apresentado no Plano de Manutenção Preventivo. 
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O agendamento deve ser feito com antecedência mínima de 15 dias da data da 
realização das manutenções preventivas, informando a identificação do técnico (nome e 
RG); 

c)         Relatório encaminhado ao TRE-AL com periodicidade trimestral, referente às 
manutenções preventivas e/ou corretivas, para cada equipamento, com análise das 
ocorrências de falhas e procedimentos efetuados na solução das ocorrências, dando 
ênfase aos equipamentos e componentes que demonstrarem reincidências de falhas; 

d)   A Contratada deverá emitir Ordem de Serviço para registro dos atendimentos 
das execuções das manutenções preventivas, aferições e calibrações, contendo a 
identificação dos responsáveis pela execução e pelo acompanhamento no local de 
instalação do equipamento. Tal Ordem de Serviço deve conter todas as rotinas de 
execução e registros de falhas, reparos e outras ocorrências que existirem; 

e)       A Contratada deverá manter registros de controle de manutenção preventiva 
dos equipamentos, nos locais de instalação dos mesmos; 

3.15.  O prazo de vigência do contrato (apenas para o Item 01) será de 180 (cento e 
oitenta) dias para os serviços de fornecimento, instalação, instrução técnica e operacional, 
pagamento e recebimento, contados a partir da assinatura do referido contrato. 

4 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
4.1.  Poderão participar deste pregão quanto ao Item 01, os interessados 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. Quanto aos itens 2 e 3, poderão participar 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. 

 

4.1.2. 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: 

a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 

legislação vigente; 

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

c) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos 

para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

d) que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 
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e)  que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de 

dissolução ou liquidação; 

f) 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, quanto aos itens 02 e 03, a assinalação do campo “não” impedirá o 

prosseguimento no certame; 

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

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

apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

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

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

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

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

termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

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

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

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

ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da 

Constituição Federal; 

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem cumprimento de 

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

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

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

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. 
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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. 

5.2. 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 
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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 de cada item ofertado, contendo as informações similares à 

especificação constante no Anexo I-A;  

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.  Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos desta 

licitação e as descrições constantes no Catálogo de Materiais do “SIASG”, prevalecerão, 

sempre, as descrições constantes neste edital. 

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

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

7.7.1. 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. 
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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 

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. O lance deverá ser ofertado 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 
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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. 

8.13.   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. 
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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 pais; 

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. 

8.23.  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. 
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9.3.1. Os preços máximos fixados para os materiais ora licitados estão disponíveis no 
Anexo I-A, que 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, doze 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. 

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. 
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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 

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; 
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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; 

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

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

registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 

comprobatório de seus administradores; 
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d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação 

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

agência; 

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

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

administradores; 

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

de autorização; 

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. 

10.10.2.1. O licitante que se enquadre como microempresa ou empresa de 

pequeno porte, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 

restrição, sob pena de inabilitação. 
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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 municipal 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. Em relação à licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, 

uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 

regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 2 

(dois) 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 microempresa ou empresa de pequeno porte 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 

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. 
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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. 

10.10.3. Qualificação técnico-operacional: 

10.10.3.1. Será(ão) exigido(s) um ou mais atestado(s) e/ou declaração(ões) 
de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público 
ou privado, em nome da licitante, que comprove(m): 

10.10.3.1.1.  Aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível 
em características, com quantidades de no mínimo 50% do estipulado nesta 
licitação, para serviços de fornecimento, de instalação e de manutenção 
preventiva e corretiva dos equipamentos, na forma especificada no termo de 
referência. 

10.10.3.2. Será aceito o somatório de atestados e/ou declarações de 
períodos concomitantes para comprovar a capacidade técnica. 

10.10.3.3. O(s) atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnica 
deverá(ão) se referir a serviços prestados, no âmbito de sua atividade 
econômica principal e/ou secundária, especificada no contrato social, 
devidamente registrado na junta comercial competente, bem como no cadastro 
de Pessoas Jurídicas da Receita Federal do Brasil – RFB. 

10.10.3.4. As licitantes deverão disponibilizar, quando solicitadas, todas as 
informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados de 
capacidade técnica apresentados, por meio de cópia do instrumento que deu 
suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram 
prestados os serviços, dentre outros documentos. 

10.10.3.5. Somente serão aceitos atestados de capacidade técnica 
expedidos após a conclusão do respectivo contrato ou decorrido no mínimo um 
ano do início de sua execução, exceto se houver sido firmado para ser 
executado em prazo inferior. 

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: 

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

emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo ser assinada pelo licitante ou seu 

representante legal. 

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

fins de pagamento; 
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i) conter a descrição de cada item ofertado; 

j) conter os preços 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. 

 

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 
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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 

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 01 (um) dia útil antes da data designada para a abertura da sessão pública, 

qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail slc@tre-
al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço discriminado no 
item 25.11 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 um dia útil contado da data de 

recebimento da impugnação. 
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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 01 (um) dia útil anterior 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 um dia útil, 

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. 
 
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 
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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 n. 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, 
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 
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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. 
 
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 
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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 serviço 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) Prestar as informações e esclarecimentos atinentes ao objeto deste Edital, que 
venham a ser solicitada pela empresa Contratada; 

b) Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do Gestor 
contratual; 

c) Designar membros à Comissão Técnica de Recebimento e Gestor Contratual, para 
acompanhamento de todas as etapas do certame e Contrato; 

d) Rejeitar no todo ou em parte, os equipamentos entregues em desacordo com as 
obrigações assumidas pela empresa e solicitar expressamente sua substituição; 

e) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

 
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; 

Minuta de edital retificada (0946927)         SEI 0006004-90.2016.6.02.8000 / pg. 509



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do serviço 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) Providenciar para que os equipamentos sejam de linha de produção ativa, não se 
aceitando a participação, na licitação, de propostas que ofertem protótipos, 
equipamentos reformados, equipamentos descontinuados, equipamentos usados ou 
equipamentos em desenvolvimento, por fim, não serão aceitos equipamentos em 
final de ciclo de vida (end-of-life). A comprovação desta exigência poderá ser feita 
em fábrica, a critério do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e da Polícia Civil do 
Distrito Federal, por meio de diligência; 

b) Providenciar para que os equipamentos atendam a todas as normas vigentes, 
incluindo os dispositivos e acessórios integrantes, expedidas pela Associação 
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e outros órgãos certificadores, quando da 
aplicação do seguimento; 

c) Entregar equipamentos completos e prontos para entrar em operação imediata, 
acrescido de todos os dispositivos e acessórios, com acesso total a todas as funções 
operacionais; 

d) Providenciar para que as etiquetas de identificação da marca do equipamento se 
limitem somente à apresentação discreta de identificação do fabricante e/ou modelo 
do equipamento; 

e) Providenciar para que os manuais de instruções, manuais de operações, manuais 
de manutenções e outros materiais impressos tenham conteúdo na Língua 
Portuguesa do Brasil; 

f) Prever em seu orçamento, todas as despesas diretas e indiretas, assim como 
possíveis despesas eventuais que possam surgir, para completo fornecimento dos 
itens do escopo. 

g) Responder por todos os ônus referentes à aquisição, tais como: fretes, impostos, 
seguros, taxas, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 
decorrentes da execução do contrato; 

h) Responder por si e por seus sucessores integralmente, em qualquer caso, por 
todos os danos e prejuízos de qualquer natureza causados ao TRE-AL e a PCDF ou a 
terceiros; 

i) Indenizar os danos e prejuízos referidos no item anterior na conformidade do 
estabelecido no contrato; 

j) Responder exclusivamente e integralmente perante o TRE-AL e à PCDF pela 
execução do objeto na forma proposta no Contrato; 

k) Acatar as determinações do TRE-AL e da PCDF, no sentido de garantir a perfeita 
manutenção dos equipamentos em caso de vícios e/ou defeitos; 
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l) Substituir as suas expensas e responsabilidade o objeto que não estiver de acordo 
com as especificações e, demais situações peculiares ao objeto como: prazo para 
realização dos serviços de assistência técnica dentro do prazo de garantia e a forma 
de sua realização; 

m) Manter durante toda a vigência do Contrato, as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação, conforme preceitua o art. 55, inciso XIII, da lei 
8666/1993. 

 
n) 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; 
 
o) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; 
 
p)  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, nos prazos estabelecidos no Item 2 deste Edital, 
no horário normal de expediente, de segunda a sexta-feira, no local a ser informado na 
ordem de fornecimento, num dos seguintes endereços: 
 

a) na Seção de Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizada 
na Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Bairro: Serraria, Maceió/AL, CEP 57046–000. 
A entrega deverá ser agendada através do telefone (82) 3328-1947;  
 
b) no edifício do Fórum Eleitoral de Maceió, localizado na Av. Fernandes Lima, 
3487, Farol, CEP: 57057- 000, Maceió-AL,  
 
c) no Ed. Sede da PCDF, localizado na SPO, Lote 24, Bloco A, Complexo da PCDF, 
Brasília/DF; 
 
d) no Departamento de Polícia Especializada – DPE, localizado na SPO, Lote 23, 
Bloco D, Complexo da PCDF, Brasília/DF; 
 
e) no Centro Tecnológico, localizado no SPO, Lote 23, Bloco H, Complexo da PCDF, 
Brasília/DF; 
 
f) no Departamento de combate à Corrupção e ao crime Organizado – DECOR, 
localizado no SPO, Lote 23, Bloco C, Complexo da PCDF, Brasília/DF. 

 
20.2.   Os materiais serão recebidos: 
 

Minuta de edital retificada (0946927)         SEI 0006004-90.2016.6.02.8000 / pg. 511



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

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

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 
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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 Moratória de 0,05% (cinco centésimos por cento) por dia de atraso, calculada 
sobre o valor do contrato, na hipótese de atraso injustificado na entrega dos 
equipamentos, até o máximo de trinta dias; 

 

b) Multa Moratória de 0,03% (três centésimos por cento) por dia de atraso, calculada 
sobre o valor do Contrato, na hipótese de atraso injustificado nos demais prazos, até o 
máximo de trinta dias. 

 

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. 
 
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, 
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acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  
 
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. 
 
22.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias úteis, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal 
devidamente atestada pela unidade competente de cada Órgão Contratante. 
 
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 
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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 - DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE  
 

23.1.   Considerando os riscos potenciais ao meio ambiente e a saúde pública 
ocasionados pelos equipamentos, caberá à Contratada observar as políticas 
socioambientais, principalmente o correto descarte e o gerenciamento adequado de 
resíduos, no que tange à coleta, reutilização, reciclagem, tratamento ou disposição final, 
assumindo o compromisso de cumprir toda a legislação vigente. 

23.2.  Não obstante, sem prejuízo do indicativo no Anexo I deste Edital (Termo de 
Referência), a contratada, deverá, ainda:  

a)  Dar destinação adequada aos resíduos gerados durante suas atividades; 

b)  Respeitar a legislação e as Normas Técnicas brasileiras – NBR publicadas pela 
ABNT sobre resíduos, bem como as normas do INMETRO, a Lei n° 12.305/2010 – 
Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Decreto n° 7.404/2010; 

c)  Descartar, em conformidade com diretrizes do Contratante e da legislação 
ambiental e sanitária vigentes, todas as embalagens, restos de materiais e produtos, 
sobras e entulhos, incluindo componentes substituídos, cabos, restos de óleos e 
graxas. 

 
24 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
24.1.     As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2021, 
relativos ao PTRES nº 167674 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas) - Natureza 
da Despesa nº 44.90.52. (Equipamentos e Material Permanente), bem como à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual da Polícia Civil do Distrito Federal (Órgão 
Participante). 
 
24.2.      As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das 
dotações orçamentárias respectivas. 
 

25 – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 

 

25.1.  A gestão do contrato, bem como sua fiscalização e atesto das notas fiscais serão 

exercidos pelos servidores designados por cada órgão. 

25.2.  O gestor designado, quando do atesto, poderá ser auxiliado por outra unidade 
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competente, se necessário. 

25.3.      No caso do TRE/AL, as decisões e providências que ultrapassarem a competência 
do Gestor designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração, tudo em 
tempo hábil à adoção das demais medidas necessárias. 

 
26 - DO ÓRGÃO GERENCIADOR E DO ÓRGÃO PARTICIPANTE. 
 
26.1. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas é o Órgão Gerenciador responsável pela 
condução do conjunto de procedimentos para registro de preços e gerenciamento da Ata de 
Registro de Preços dele decorrente. 
 
26.2. A Polícia Civil do Distrito Federal é Órgão Participante do Registro de Preços e 
integrará a Ata de Registro de Preços se houver êxito desta licitação. 
 
27 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 

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

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

observarão o horário de Brasília – DF. 

27.3.  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. 

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

27.5.  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.  

27.6.  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. 

27.7.  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. 

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

peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
27.9. 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. 
 
27.10. 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. 
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27.11.   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. 
 
27.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, do 
Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
27.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações e 
Contratos, no endereço especificado no item 27.11, no caso de ser retirado em Maceió, ou 
ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
27.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 
ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO I-A - Especificações dos Itens; 
ANEXO I-B - Valores Máximos Estimados para os itens; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços; 
ANEXO IV – Minuta de Contrato. 
 
27.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do Estado de 
Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não 
puderem ser solucionadas administrativamente. 

 
Maceió/AL, XX de XXXX de 2021. 

 
 

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

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO 

  

1.1 - Registro de preços para o fornecimento de equipamentos destinados 
a monitoramento, inspeção em objetos e a 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 técnicas e 
demais disposições deste Termo de Referência e do Anexo I-A, que se compõe dos 
seguintes itens: 

  

1. 1.1 - Equipamentos pórtico detector de metais, com rodízios com 
travas; 

1. 1.2 - Equipamentos detectores de metais, tipo manual (raquetes); 

1. 1.3 – Cofre de aço, com 10 gavetas internas, para acautelamento de 
armas; 

1.1.4 - Treinamento e as manutenções preventivas e corretivas. 

  

2. JUSTIFICATIVA 

  

2. 1 - A contratação deste objeto, em conformidade com o Planejamento 
Estratégico do TRE-AL, visa zelar pela segurança das pessoas e do patrimônio do órgão, 
impedindo a entrada de objetos potencialmente nocivos ao dotar o Tribunal Regional 
Eleitoral e o Fórum Eleitoral de Maceió com equipamentos que reforcem as medidas de 
segurança e preservação do patrimônio público; 

2. 2 - Visando implementar as normas de segurança para entrada no 
edifício sede do TRE-AL e do FEM, recomendadas pelo Conselho Nacional de Justiça, 
principalmente pelo disposto na Resolução nº 291 (23/08/2019) daquele Conselho e da 
Instrução Normativa TRE-AL nº 5 (160/06/2021), esta Comissão de Planejamento, 
designada através da Portaria Presidência nº 53/2020, propõe, conforme estudos 
preliminares, devidamente aprovados, a aquisição de portais detectores de metais, 
detectores de metais portáteis tipo raquete, e cofre de aço para acautelamento de 
armas, que se mostram como importantes ferramentas na prevenção de possíveis delitos, 
uma vez que inibem o acesso de pessoas armadas, ou portando material potencialmente 
perigoso, às dependências desta Justiça Especializada; 
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2. 3 - Portais Detectores de Metal permitirão ações preventivas contra a 
entrada de objetos que ameacem o bom funcionamento do TRE e FEM. Cofre de aço, tem 
a finalidade de acondiconamento das armas devidamente acauteladas; 

2. 4 - A existência desses equipamentos é considerada pelo CNJ como um 
indicador estratégico que mede o índice de unidades consideradas seguras. As unidades 
podem ser consideradas seguras quando dispõem de segurança armada e/ou segurança 
eletrônica, que compreende o controle de acesso com detector de metais e/ou raios x e 
câmeras de vigilância nas áreas de circulação; 

2. 5 - A implantação dos equipamentos não exclui a necessidade da 
vigilância efetuada pela unidade responsável pela segurança institucional e vigilantes 
terceirizados, mas garante uma maior eficiência das ações de repressão, além de 
antecipar as ações de prevenção. Os equipamentos serão implantados observando as 
características peculiares das edificações; 

2.6 – Ressalta-se que os equipamentos a serem adquiridos não requerem 
a observância dos requisitos exigidos para a aquisição de bens de tecnologia da 
informação. Isto se dá porque os equipamentos relacionados não possuem características 
de bens e serviços de Tecnologia da Informação, dado o caráter de seu funcionamento, 
totalmente independente e com sistema próprio e limitado, com objetivo de atender a 
detecção de metais e outros materiais proibidos no ambiente institucional. 

  

3. QUANTIDADE, ESPECIFICAÇÕES E VALOR REFERENCIAL 

  

3. 1 - A descrição detalhada de todos os itens, com suas especificações 
técnicas, está elencada no ANEXO 01 deste Termo; 

3. 2 - As quantidades a serem registradas são: 

  

ITEM DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO 

 

QUANTIDADE 

TRE-AL 

 

QUANTIDADE 

PCDF 

01 
Equipamentos pórtico detector de metais, com 

rodízios 
03 12 

02 
Equipamentos detectores de metais, tipo manual 

(raquetes) 
06 07 

 

03 

Cofre de aço, com 10 gavetas internas, para 
acautelamento de armas 

 

03 

 

08 
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 3. 3 – Conforme pesquisa de preços efetivada pela SEIC (Despacho 
0940513), o valor estimado da contratação, para os equipamentos que atenderão as 
necessidades do TRE-AL, é de R$ 77.920,65 (setenta e sete mil, novecentos e vinte reais 
e sessenta e cinco centavos) e de R$ R$ 276.639,29 (duzentos e setenta e seis mil, 
seiscentos e trinta e nove reais e vinte e nove centavos), para atender a Polícia Civil do 
Distrito Federal (PCDF), já inclusos os custos de treinamentos; 

3.4 - O TRE-AL se compromete em adquirir, em até 60 (sessenta) dias 
contados a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços, os seguintes itens: 2 (duas) 
unidades do Item 1; 04 (quatro) unidades do Item 2 e 2 (duas) unidades do item 3. O 
valor estimado, para esta aquisição, neste exercício, de 02 Pórticos, 04 Detectores 
Portáteis e 02 Cofres, é de R$ 51.947,10 (cinquenta e um mil, novecentos e quarenta e 
sete reais e dez centavos), já inclusos os custos de treinamentos; 

3.5 – Os valores unitários, estimados pela SEIC, estão relacionados no 
quadro abaixo: 

 

Item 

 

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO 

 

QTD 

 

VALOR 
ESTIMADO 

  

  

  

  

01 

Equipamentos pórtico detector de metais, com rodízios, incluindo 
opcionais: treinamento. 

  

Marca/Modelo referencias: 

  

a. Magnetec / MAG-600 HD-FS-Multi-Z 

b. Detronix / METTUS HS+ (com acessórios). 

  

  

  

  

01 

  

  

  

  

R$ 19.788,23 

02 

Equipamentos detectores de metais, tipo manual (raquetes), 
incluindo opcionais: 

Coldre, fone de ouvido, capa de proteção e carregador de baterias. 

Marca/Modelo referência 

  

a. Magnetec / MAG-350-STX 

b. Detronix / METTUS MNI 

01 R$ 1.144,67 

03 

Cofre de aço, com 10 gavetas internas, para acautelamento de 
armas, incluindo opcional: a chave tetra. 

  

Marca/Modelo referência 

01 R$ 3.895,98 
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4. CONDIÇÕES PARA AQUISIÇÃO 

  

4. 1 - Os equipamentos devem, obrigatoriamente, atender a todos os 
requisitos e determinações estabelecidas neste Termo de Referência e seu Anexo 01; 

4. 2 - Os equipamentos devem ser de linha de produção ativa, não se 
aceitando a participação, na licitação, de propostas que ofertem protótipos, 
equipamentos reformados, equipamentos descontinuados, equipamentos usados ou 
equipamentos em desenvolvimento, por fim, não serão aceitos equipamentos em final de 
ciclo de vida (end-of-life). A comprovação desta exigência poderá ser feita em fábrica, a 
critério do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e da Polícia Civil do Distrito Federal, por 
meio de diligência; 

4. 3 - Os equipamentos devem atender a todas as normas vigentes, 
incluindo os dispositivos e acessórios integrantes, expedidas pela Associação Brasileira de 
Normas Técnicas – ABNT e outros órgãos certificadores, quando da aplicação do 
seguimento; 

4. 4 - Os equipamentos devem ser entregues completos e prontos para 
entrar em operação imediata, acrescido de todos os dispositivos e acessórios, com acesso 
total a todas as funções operacionais. 

4. 5 - As etiquetas de identificação da marca do equipamento devem se 
limitar somente à apresentação discreta de identificação do fabricante e/ou modelo do 
equipamento; 

4. 6 - Os manuais de instruções, manuais de operações, manuais de 
manutenções e outros materiais impressos deverão ter conteúdo na Língua Portuguesa 
do Brasil; 

4. 7 - A(s) licitantes(s) deverá(ão) prever em seu orçamento, todas as 
despesas diretas e indiretas, assim como possíveis despesas eventuais que possam 
surgir, para completo fornecimento dos itens do escopo. 

  

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO/BEM COMUM 

  

5.1 - Cumpre ressaltar que, todos os bens acima elencados, possuem 
características de bens comuns, cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser 
objetivamente definidos neste Termo de Referência, cujas especificações são usuais de 

  

a. PM Cofres / EXECUTIVO 40 

  

b. Fosrtsafe / MAGNUM 4001 
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mercado, nos termos da Lei 10.520/2002 e no Decreto 3.555/2000. Conforme estudos 
preliminares, foram identificados diversos fornecedores para todos os equipamentos. 

  

6. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

  

6.1 - A modalidade desta licitação deverá ser Pregão na forma Eletrônica, 
tendo como critério para definir a empresa vencedora o menor preço por item, de acordo 
com as condições deste Termo de Referência e do edital; 

6. 2 - Apresentar proposta de preços e documentações de forma clara e 
detalhada, contendo discriminação do produto, a quantidade solicitada, o valor unitário e 
valor total, prazo de vencimento da proposta e prazo para entrega dos materiais, número 
da conta corrente, agência, nome do Banco do fornecedor, bem como declaração de que 
todas as despesas serão por conta da empresa fornecedora. 

6. 3 - Indicar que os preços unitários dos itens ofertados no certame 
serão fixos e irreajustáveis; 

6. 4 - Indicar o valor unitário e valor total de cada item cotado e o valor 
total da proposta por extenso, já incluídas, discriminadamente, todas e quaisquer 
despesas tais como frete, taxas e impostos, dentre outras, observadas as isenções 
previstas na legislação vigente, com cotações em moeda corrente nacional. O custo do 
treinamento operacional, exclusivo para os itens 1 e 2, com carga horária mínima de 4h 
para uma clientela de 10 profissionais do TRE-AL e 10 profissionais da PCDF, deverá estar 
incluído nos preços cotados para cada item ofertado; 

6. 5 - Apresentar indicação detalhada das especificações dos itens 
cotados indicando marca, modelo, tipo, fabricante, país de procedência e outras 
características que permitam identificá-los, anexando-se, inclusive, prospectos em 
Português do Brasil, sem referência às expressões “similar” ou “compatível”, de acordo 
com os requisitos indicados no Anexo I-A - Especificações Técnicas do Edital; 

6. 6 - Indicar o prazo máximo no qual a empresa ficará obrigada a 
entregar o(s) equipamento(s) cotado(s) na proposta, prontos para uso, não podendo ser 
superior ao constante no item 08 deste Termo de Referência; 

6.7 - Indicar o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior 
a noventa dias contados da data de sua apresentação. 

  

7. DO LOCAL, PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA/RECEBIMENTO 

  

7.1 - Apresentar na proposta a garantia dos equipamentos, nos termos do 
item 8, contra qualquer defeito de fabricação, sob pena de constatada alguma 
imperfeição, ter os bens devolvidos e a empresa fornecedora submetida às penalidades 
da Lei; 
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7. 2 - Cada tipo de equipamento deverá ser entregue, devidamente 
acompanhados das Notas Fiscais/Faturas correspondentes; 

7. 3 - O prazo de entrega será de: 

7. 3.1 – Até 60 (sessenta) dias corridos, a contar da emissão da Ordem de 
Fornecimento para o equipamento detectores de metais, tipo pórtico, com rodízios (Item 
01); 

7. 3.2 - Até 45 (quarenta e cinco) dias corridos, a contar da emissão da 
Ordem de Fornecimento para os equipamentos detectores de metais do tipo manual 
/raquetes (Item 02) e do cofre de aço (Item 03); 

7. 4 - O TRE-AL e a PCDF designarão uma Comissão Técnica de 
Recebimento composta de pelo menos 3 (três) membros para receber os equipamentos e 
emissão do respectivo Termo de Recebimento Provisório e Definitivo. O TRE-AL e a PCDF 
poderá convocar servidor ou profissional (s) de outro órgão da Administração Pública 
Direta ou Indireta, com conhecimento comprovado na matéria, para auxiliar nos trabalhos 
de avaliação; 

7. 5 – No caso do TRE-AL, os equipamentos serão recebidos e/ou 
instalados: 

  

7. 5.1 - 01 (um) pórtico detector de metais, 02 (dois) detectores de 
metais portáteis e 01 (um) cofre de aço no edifício sede do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, localizado na Rua Aristeu de Andrade, 377, Farol, Cep. 57051-090, Maceió-AL, 
pela realização do procedimento de verificação do equipamento em seu local de 
instalação, para assegurar que o equipamento fornecido é idêntico ao equipamento 
cotado, com todas as suas funcionalidades, e emissão do Termo de Recebimento 
Definitivo; 

7. 5.2 – 01 (um) pórtico detector de metais, 02 (dois) detectores de 
metais portáteis e 01 (um) cofre de aço no edifício do Fórum Eleitoral de Maceió, 
localizado na Av. Fernandes Lima, 3487, Farol, Cep. 57057- 000, Maceió-AL, pela 
realização do procedimento de verificação do equipamento em seu local de instalação, 
para assegurar que o equipamento fornecido é idêntico ao equipamento cotado, com 
todas as suas funcionalidades, e emissão do Termo de Recebimento Definitivo; 

7. 5.3 - As demais unidades, do TRE-AL, serão instaladas em local a ser 
definido pela Secretaria de Administração, dentro do Município de Maceió-AL; 

7.6 - No caso da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), os equipamentos 
serão recebidos e/ou instalados, conforme quadro abaixo: 

  

Local Endereço 
Item 01 - 
Pórtico 

Item 02 – 
Detector 
manual 

Item 03 
- Cofre 

Ed. Sede da PCDF 
SPO, Lote 24, Bloco A, 
Complexo da PCDF, 
Brasília/DF 

06 02 03 
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Departamento de Polícia 
Especializada - DPE 

SPO, Lote 23, Bloco D, 
Complexo da PCDF, 
Brasília/DF 

02 01 01 

Centro Tecnológico 
SPO, Lote 23, Bloco H, 
Complexo da PCDF, 
Brasília/DF 

01 01 01 

Departamento de combate à 
Corrupção e ao crime 
Organizado - DECOR 

SPO, Lote 23, Bloco C, 
Complexo da PCDF, 
Brasília/DF 

01 01 01 

  

7. 7 - O recebimento provisório dos equipamentos realizar-se-á após a 
entrega de todos equipamentos que compõem cada item, e a realização de testes de 
aceitação que comprovem o atendimento às especificações técnicas estabelecidas; 

7. 8 - Para realização dos testes de aceitação, todos os dispositivos de 
testes e instrumentos necessários na execução, devem ser disponibilizados pela licitante 
e ficarão em poder da Comissão Técnica até o término dos testes; 

7. 9 - Existindo divergências, será emitido o Termo de Recusa e notificada 
a Contratada, devendo a mesma às suas expensas, providenciar sua 
substituição/correção no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos; 

7. 10 - Inexistindo divergências o equipamento será aprovado e aceito; 

7. 11 - A empresa vencedora deverá fornecer toda a documentação 
técnica exigida neste Termo de Referência, primordialmente os manuais de operações e 
de manutenção de cada equipamento, seus dispositivos e acessórios; 

7. 12 - Os manuais e mídias fornecidos para verificação ficarão de posse 
da Comissão Técnica que poderá realizar anotações, apontamentos e observações 
nestes, passando em seguida à Seção Patrimônio; 

7. 13 - Os testes de aceitação do(s) equipamento(s), objeto deste Termo 
de Referência, serão realizado(s) nas dependências do TRE-AL, do FEM e nas 
dependências da PCDF; 

7. 14 - A Comissão Técnica do TRE-AL e da PCDF, farão os testes em até 
05 (cinco) dias corridos, para cada equipamento, já devidamente instalado, consistindo 
na verificação das características técnicas e exigências previstas neste Termo de 
Referência e em seu Anexo 01; 

7. 15 - Os testes de aceitação consistirão em verificar se o(s) 
equipamento(s) atendem, primordialmente, aos requisitos constantes do ANEXO 01 deste 
Termo de Referência. A comissão técnica de recebimento fará uso de testes, com vistas a 
demonstrar a eficiência do(s) equipamento(s), objeto deste certame, para que seja 
verificado o atendimento das principais características funcionais necessárias à 
segurança pública e das unidades do TRE-AL, do FEM e da PCDF. Serão realizados por 
meio de aferição pontual de cada item ou característica solicitada, conforme descrito 
neste Termo de Referência; 
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7. 16 - O recebimento definitivo se dará quando os equipamentos 
estiverem devidamente instalados, em plena capacidade de funcionamento e concluído o 
treinamento necessário aos servidores/operadores do Contratante, para 
operacionalização, pela Comissão Técnica de Recebimento, no prazo máximo de 10 
(dez) dias úteis após a conclusão dos treinamentos, se exigido; 

7. 17- Considerar-se-á a “data de conclusão do fornecimento”, para 
contagem do prazo de garantia contratual dos equipamentos fornecidos, a data de 
emissão, pelo TRE-AL e PCDF, do Termo de Recebimento Definitivo do(s) equipamento(s); 

7. 18 - A CONTRATADA providenciará os trâmites necessários, a seu 
cargo, para que sejam respeitadas todas as imposições da legislação sobre transporte, 
seguro e desembaraço aduaneiro para o percurso dos equipamentos até o local da 
entrega, incluindo os requisitos da Legislação Fiscal/Tributária; 

7. 19 - Todas as partes integrantes deste fornecimento devem possuir 
embalagens adequadas à proteção efetiva do conteúdo contra choques e intempéries ou 
quaisquer danos envolvendo o embarque, transporte e o desembarque dos equipamentos 
até o local de entrega e instalação; 

7. 20 - Não serão admitidos equipamentos, dispositivos e acessórios com 
sinais de avarias, mesmo que provocados por transporte e movimentação inadequada; 

7.21 - São de responsabilidade da Contratada a embalagem, o transporte 
e o seguro de todos os equipamentos e materiais integrantes do objeto do fornecimento. 
As despesas decorrentes serão consideradas incluídas nos preços dos itens do 
fornecimento. 

  

8. GARANTIA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 

  

8. 1 - O período de garantia, mínimo, deve ser de 60 (sessenta) meses 
para o item 01; 24 (vinte e quatro) meses para o item 02 e 12 (doze) meses para o item 03, 
a contar da data de recebimento, caracterizada pela data de emissão e assinatura do 
Termo de Recebimento Definitivo, conforme previsto neste Termo de Referência, no qual 
a Contratada deve assegurar assistência técnica, durante o período de garantia, sem 
ônus para o TRE-AL e PCDF; 

8. 2 - A Contratada responsabilizar-se-á pelo funcionamento dos 
equipamentos, mantendo-o operacional ininterruptamente durante o período de garantia; 

8. 3 - A Contratada será responsável, durante o período de garantia, pela 
atualização de software, e serviços de manutenção preventiva, nos prazos e 
especificações estabelecidos pelo fabricante, e corretiva do hardware, sem custo 
adicional para o TRE-AL e PCDF, incluindo todos os serviços, mão de obra, despesas com 
deslocamento, hospedagens, peças e materiais substituídos; 

8. 4 - Ocorrendo atualização de software, deve ser disponibilizada uma 
cópia do mesmo para o TRE-AL e PCDF; 
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8. 5 - Todas as peças e materiais de reposição, durante o período de 
garantia, devem ser novos, não sendo aceitos itens usados ou recondicionados, inclusive 
os acessórios; 

8. 6 - O período transcorrido a partir da constatação, pelo TRE, de defeito 
nos equipamentos, dispositivos e acessórios até a sua efetiva correção, será somado ao 
período de garantia; 

8. 7 - Durante o período de garantia, a Contratada será a responsável 
pela solução de quaisquer problemas provenientes de erros e/ou omissões, mesmo 
aqueles decorrentes de falhas na concepção do projeto, matéria prima, fabricação, 
inspeção, ensaios, embalagens, transportes, manuseios e montagem. Excluir-se-ão, 
entretanto, os danos ou defeitos decorrentes de uso inapropriado do equipamento ou 
influências externas de terceiros, não imputáveis à Contratada; 

8. 8 - A Contratada deve emitir um Termo de Garantia de fornecimento 
de Peças de Reposição por um período de 5 (cinco) anos a contar do término do período 
de garantia; 

8. 9 - No caso dos Detectores de Metais – Tipo Pórtico, a Contratada deve 
apresentar, para o período de garantia, um Plano de Manutenção Preventivo Gratuito, 
semestral, com descritivos detalhados das rotinas a serem executadas, incluindo 
procedimentos para execução de aferição e de calibragem dos equipamentos e 
acessórios, visando garantir a conformidade com as especificações do fabricante e, ainda, 
a afastar ou reduzir ao mínimo a possibilidade de ocorrência de falhas ou deficiências 
operacionais, devendo abranger: 

8. 9.1 - Cronograma das realizações das atividades de manutenções 
preventivas e testes de efetividade de funcionamento do equipamento; 

8. 9.2 - As manutenções preventivas devem ser agendadas com o Gestor 
do Contrato, de acordo com o cronograma apresentado no Plano de Manutenção 
Preventivo. O agendamento deve ser feito com antecedência mínima de 15 dias da data 
da realização das manutenções preventivas, informando a identificação do técnico (nome 
e RG); 

8. 9.3 - Relatório encaminhado ao TRE-AL com periodicidade trimestral, 
referente às manutenções preventivas e/ou corretivas, para cada equipamento, com 
análise das ocorrências de falhas e procedimentos efetuados na solução das ocorrências, 
dando ênfase aos equipamentos e componentes que demonstrarem reincidências de 
falhas; 

8.9.4 - A Contratada deverá emitir Ordem de Serviço para registro dos 
atendimentos das execuções das manutenções preventivas, aferições e calibrações, 
contendo a identificação dos responsáveis pela execução e pelo acompanhamento no 
local de instalação do equipamento. Tal Ordem de Serviço deve conter todas as rotinas 
de execução e registros de falhas, reparos e outras ocorrências que existirem; 

8.9.5 - A Contratada deverá manter registros de controle de manutenção 
preventiva dos equipamentos, nos locais de instalação dos mesmos. 

  

9. VIGÊNCIA DO CONTRATO – APENAS PARA O ITEM 01 
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9. 1 - O prazo de vigência do Contrato deverá ser de 180 (cento e oitenta) 
dias para os serviços de fornecimento, instalação, instrução técnica e operacional, 
pagamento e recebimento, contados a partir da assinatura do referido contrato. 

  

10. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL 

  

10.1 - O acompanhamento e a fiscalização da execução do Contrato 
consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços e fornecimentos, 
bem como da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito 
cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais representantes da 
Contratante, (Gestor do Contrato designado por meio de Portaria), na forma dos arts. 67 e 
73 da Lei nº 8.666, de 1993, e do art. 6º do Decreto nº 2.271, de 1997; 

10.2 - O representante do Contratante deverá ter a experiência 
necessária para o acompanhamento e controle da execução das obrigações assumidas 
pela contratadas; 

10.3 - A verificação da adequação das obrigações da contratada deverá 
ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referência; 

10.4 - A conformidade do material a ser utilizado na execução contratual 
deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a 
relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência 
e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais 
como: marca, modelo, qualidade e forma de uso; 

10.5 - O representante do Contratante deverá promover o registro das 
ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das 
cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 
1993; 

10.6 - A fiscalização, de que trata esta cláusula, não exclui, nem reduz a 
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, 
ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material 
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em co-
responsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o 
art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993; 

10. 7 - Ao Gestor do Contrato compete, entre outras atribuições: 

10.7.1 - Encaminhar à Administração o documento que relacione as 
ocorrências que impliquem em multas ou outras penalidades a serem aplicadas à 
CONTRATADA. 

  

11. ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA 
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11. 1 - A Contratada deve dispor de canal de comunicação direto ou 
eletrônico que permita a geração de número de protocolo ou outra forma de registro 
individual para as aberturas dos chamados de assistência técnica. Os custos com a 
garantia e assistência técnica deverão estar embutidos no valor da aquisição; 

11. 2 - Durante o período de garantia, a assistência técnica dos 
equipamentos, terá atendimento “on- site”, após o chamado de aberturas de assistência 
técnica em no máximo 05 (cinco) dias corridos para atendimento; 

11. 3 - O prazo de recuperação será contado a partir da abertura formal 
do chamado de assistência técnica, com solução definitiva por prazo não superior a 07 
(sete) dias úteis; 

11. 4 - Não sendo possível a recuperação do equipamento no prazo de 07 
(sete) dias úteis, durante o período de garantia, deve ser providenciada a substituição do 
mesmo por um equipamento equivalente ou superior, em caráter provisório, no prazo de 
15 (quinze) das úteis. Após a constatação de impossibilidade do reparo em até 30 (trinta) 
dias corridos, a substituição passará a ser definitiva, desde que o equipamento seja novo; 

11. 5 - As manutenções só poderão ser efetuadas por agentes 
credenciados e qualificados pela Contratada ou fabricante; 

11. 6 - As manutenções preventivas devem ocorrer em horário 
administrativo, das 08 às 17hs, de segunda a sexta-feira, explicitando dia e horário da 
execução das manutenções e partes dos equipamentos a serem verificadas, para 
apreciação e autorização do período de início e término da intervenção técnica, bem 
como autorização de acesso pelo TRE e da PCDF; 

11. 7 - Caso o equipamento não atenda às funcionalidades constantes 
neste Termo de Referência após a manutenção, este deverá ser substituído, sem custos 
para a Contratante; 

11. 8 - Caso ocorram 3 (três) chamadas, devidamente formalizadas, para 
problemas de mesma natureza e para um mesmo equipamento, a Contratada deve 
substituir todas as partes integrantes que apresentaram defeitos, falhas ou aquela 
unidade (equipamento) defeituosa, às suas expensas, no prazo máximo de 60 (sessenta) 
dias após ser notificado. Equipamentos e acessórios devem ser substituídos 
integralmente. 

  

12. INSTRUÇÃO TÉCNICA E OPERACIONAL 

  

12. 1 - Para os equipamentos detectores de metais – Tipo Pórtico (item 
01) e manual (item 02), haverá a necessidade de oferta de instrução sistematizada, a ser 
ministrado na sede do TRE-AL, do FEM e na sede da PCDF, conforme explicitado a seguir. 

12. 2 - PROGRAMA DE INSTRUÇÃO TÉCNICA E OPERACIONAL - 
EQUIPAMENTO DETECTORES DE METAIS -TIPO PÓRTICO E TIPO MANUAL (RAQUETE): 

12. 2.1 - A Contratada deverá arcar com o Programa de Instrução Técnica 
e Operacional para Operação do Equipamento, contemplando o conteúdo programático, 
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bem como o material didático, caso seja necessário (apostilas, livros, manuais, 
transparências e demais recursos audiovisuais); 

12. 2.2 - A instrução técnica e operacional deverá ocorrer 
concomitantemente a entrega dos equipamentos e o Termo de Recebimento Definitivo só 
deverá ser expedido após a realização das respectivas instruções; 

12. 2.3 - A duração do repasse de Instrução técnica e operacional deve 
ter, no mínimo, 4 horas/aulas; 

12. 2.4 - Os repasses de instrução técnica devem ser divididos em aulas 
teóricas e práticas, visando melhor eficácia dos assuntos ministrados; 

12. 2.5 - O repasse de instrução técnica de operação deve ser realizado 
para até 10 (dez) profissionais, devendo habilitá-los para, no mínimo, terem condições 
de: 

12. 2.5.1 - Verificação e ajustes de parametrizações e configurações; 

12. 2.5.2 - Realizar verificação de autodiagnostico; 

12. 2.5.3 - Verificar os ajustes e calibrações dos equipamentos; 

12. 2.5.4 - Configurar as variáveis de operação dos equipamentos; 

12. 2.5.5 - Operar plenamente todos os recursos dos equipamentos e 
seus acessórios; 

12. 3 - Todas as ferramentas, instrumentos, softwares e material de 
consumo, necessário aos repasses de instrução técnica de operação deverão ser 
realizados às custas da Contratada e o seu custo deverá ser destacado dos preços 
cotados, NO CASO DOS ITENS 1 E 2; 

12. 4 - Depois de concluídos satisfatoriamente os repasses de instrução 
técnica, a Contratada deve emitir, sem ônus para o TRE e à PCDF, documento contendo, 
no mínimo, título do repasse de instrução técnica, conteúdo, carga-horária, período de 
realização e identificação dos servidores e prestadores de serviços capacitados. 

  

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

  

13. 1 - Responder por todos os ônus referentes à aquisição, tais como: 
fretes, impostos, seguros, taxas, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais, decorrentes da execução do contrato; 

13. 2 - Responder por si e por seus sucessores integralmente, em 
qualquer caso, por todos os danos e prejuízos de qualquer natureza causados ao TRE-AL 
e a PCDF ou a terceiros; 

13. 3 - Indenizar os danos e prejuízos referidos no item anterior na 
conformidade do estabelecido no contrato; 
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13. 4 - Responder exclusivamente e integralmente perante o TRE-AL e à 
PCDF pela execução do objeto na forma proposta no Contrato; 

13. 5 - Acatar as determinações do TRE-AL e da PCDF, no sentido de 
garantir a perfeita manutenção dos equipamentos em caso de vícios e/ou defeitos; 

13. 6 - Substituir as suas expensas e responsabilidade o objeto que não 
estiver de acordo com as especificações e, demais situações peculiares ao objeto como: 
prazo para realização dos serviços de assistência técnica dentro do prazo de garantia e a 
forma de sua realização; 

13. 7 - Manter durante toda a vigência do Contrato, as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme preceitua o art. 55, inciso XIII, 
da lei 8666/1993. 

  

14. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

  

14. 1 - Prestar as informações e esclarecimentos atinentes ao objeto 
deste Termo de Referência, que venha a ser solicitada pela empresa Contratada; 

14. 2 - Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do 
Gestor contratual. 

14. 3 – Designar membros à Comissão Técnica de Recebimento e Gestor 
Contratual, para acompanhamento de todas as etapas do certame e Contrato; 

14. 4 - Rejeitar no todo ou em parte, os equipamentos entregues em 
desacordo com as obrigações assumidas pela empresa e solicitar expressamente sua 
substituição; 

14. 5 - O pagamento será efetuado por ordem bancária, até o 10º dia útil, 
após o atesto firmado pelo Gestor do Contrato, considerando-se como data de 
pagamento o dia da emissão da ordem bancária, por meio de crédito em nome da 
CONTRATADA, no banco indicado, conforme a seguir especificado: 

14. 5.1 - O atesto, pelo Gestor do Contrato, ocorrerá em até 05 (cinco) 
dias úteis contados a partir da emissão do Termo de Recebimento Definitivo dos 
equipamentos, elaborado pela Comissão Técnica de Recebimento. 

  

15. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS/RESCISÃO CONTRATUAL 

  

15. 1- Pela inexecução total ou parcial do objeto, podem ser aplicadas à 
empresa as seguintes sanções: 

15. 1.1 - Advertência: poderão ser aplicadas sempre que a Administração 
entender que a(s) justificativa(s) de defesa atenua a responsabilidade da licitante e, 
desde que não tenha havido prejuízo ao erário; 
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15. 1.2 - Multa Moratória de 0,05% (cinco centésimos por cento) por dia 
de atraso, calculada sobre o valor do contrato, na hipótese de atraso injustificado na 
entrega dos equipamentos, até o máximo de trinta dias; 

15. 1.3 - Multa Moratória de 0,003% (três centésimos por cento) por dia 
de atraso, calculada sobre o valor do Contrato, na hipótese de atraso injustificado nos 
demais prazos, até o máximo de trinta dias; 

15. 1.4 - Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento 
de contratar com a Administração, pelo prazo de, até dois anos; 

15. 1.5 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou 
até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade; 

15. 1.6 - Independente da sanção aplicada, a inexecução total ou parcial 
do contrato poderá ensejar, ainda, a rescisão contratual, nos termos previstos na Lei nº. 
8.666/93, bem como a incidência das consequências legais cabíveis, inclusive 
indenização por perdas e danos eventualmente causados ao Contratante. 

15. 1.7 - A reabilitação será concedida sempre que a licitante ressarcir a 
Administração os prejuízos resultantes, e depois de decorrido o prazo da suspensão 
temporária, se aplicada. 

15. 1.8 - Independente da sanção aplicada, a inexecução total ou parcial 
do fornecimento poderá ensejar, ainda, na rescisão do Ajuste, nos termos previstos na Lei 
n 8.666/1993, assim como a incidência das consequências legais cabíveis. 

  

16. DESENVOLVIMENTO NACIONAL SUSTENTÁVEL 

  

16. 1 - Considerando os riscos potenciais ao meio ambiente e a saúde 
pública ocasionados pelos equipamentos, caberá à Contratada observar as políticas 
socioambientais, principalmente o correto descarte e o gerenciamento adequado de 
resíduos, no que tange à coleta, reutilização, reciclagem, tratamento ou disposição final, 
assumindo o compromisso de cumprir toda a legislação vigente; 

  

16. 2 - Não obstante, sem prejuízo do indicativo no presente Termo de 
Referência, a contratada, deverá, ainda, a destinação adequada aos resíduos gerados 
durante suas atividades; 

16. 3 - Respeitar a legislação e as Normas Técnicas brasileiras – NBR 
publicadas pela ABNT sobre resíduos, bem como as normas do INMETRO, a Lei n° 
12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Decreto n° 7.404/2010; 

16. 4 - Descartar, em conformidade com diretrizes do Contratante e da 
legislação ambiental e sanitária vigentes, todas as embalagens, restos de materiais e 
produtos, sobras e entulhos, incluindo componentes substituídos, cabos, restos de óleos e 
graxas. 
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                       Maceió, 02 de setembro de 2021. 

 

                        Audeir Medeiros de Aguir Peixoto 

                            Antônio Rita dos Santos Neto 

                                  Erivaldo José de Souza 

  

Membros da Comissão de Planejamento, designados através da Portaria 
Presidência nº 53/2020. 
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ANEXO I-A 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS ITENS 

  

ITEM 1.  – EQUIPAMENTOS DETECTORES DE METAIS – TIPO PÓRTICO, COM RODÍZIOS COM 
TRAVAS (ADEGUADO A NORMA NIJ 0601-02): 

  

1.1- CARACTERÍSTICAS ESTRUTURAIS: 

1.1.1 -  A estrutura do pórtico deverá ser construída em material lavável, indeformável, 
dotados de bordas a prova de impactos proporcionando uma eficiente proteção mecânica e 
de umidade, a exemplo do Acrilonitrila butadieno estireno – ABS ou outro material 
termoplástico rígido e leve, com características similares ao ABS. Processo de fabricação 
certificado na NBR ISO 9001; 

         Poderão ser aceitos outros materiais que atendam as exigências acima. Não serão 
aceitos pórticos com madeira e derivados, tais como o MDF -Medium-Density Fiberboard em 
seu acabamento exterior; 

1.1.2 - A estrutura deverá atender, no mínimo, o padrão IP53 (norma ABNT NBR IEC 60529); 

1.1.3 - O pórtico deverá ter proteção no painel; 

1.1.4 - O pórtico, deve ser entregue completo, instalado, calibrado e pronto para entrar em 
operação imediata; 

1.1.5 - O compartimento destinado aos componentes elétricos/eletrônicos deverá ser 
localizado na parte superior do pórtico, e deverá possuir vedação que impeça o acesso 
involuntário e ainda ser resistente a intempéries; 

1.1.6 - A estrutura deve ser suficientemente robusta e resistente a impactos mecânicos 
como colisão, choque e pressões provocadas pela passagem de pessoas; 

1.1.7 - Deve possuir invólucro protetor impermeável nas bases do portal, com altura mínima 
de 50 mm; 

1.1.8 - Possuir dispositivo para fixação no piso, caso necessite ser fixado, imune à 
penetração de água e oxidação; 

1.1.9 - Não possuir cantos ou pontas angulosas, pontiagudas ou afiadas, que possam causar 
danos em pessoas ou roupas; 

1.1.10 – Possuir todos os componentes padronizados e intercambiáveis; 

1.1.11 – Possuir altura interna (vão livre) de 2,0 m a 2,20 m; 

1.1.12 – Possuir largura interna (vão livre) entre os painéis de 0,70 m a 0,85 m; 

1.1.13 – Possuir profundidade de 0,45m a 0,70m; 

1.1.14 – Possuir peso máximo de 100 Kg; 

1.1.15 – A construção mecânica e rigidez do pórtico devem permitir a resistência, sem 
sofrer danos, a impactos mecânicos como colisão, choque e também pressões provocadas 
pelo tráfego normal de pessoas; 
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1.1.16 – Não ter qualquer rampa de passagens para pessoas através do portal, ou estrutura 
similar com essa finalidade; 

1.1.17 – Rodízios firmes, com travas suficinetes para uso do pórtico sem precisar fixá-lo no 
piso, revestidos com material que não cause danos (riscos, arranhões, manchas) no piso. 

1.2. – CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS: 

1.2.1- Ter, pelo menos, 10 (dez) programas de detecção pré-configurados para detecção de 
diferentes tipos e tamanhos de objetos metálicos compatíveis com a função da aplicação a 
que destina, do total, deve ter, no mínimo, 03 (três) customizáveis no local; 

1.2.2 - Empregar tecnologia de multizona verdadeira de detecção constituída por no mínimo 
8 (oito) zonas de detecção independentes (zonas essas constituídas por no mínimo 08 (oito) 
bobinas receptoras, comprovando a independência da detecção), distribuídas em altura ao 
longo do vão livre do pórtico, com indicação visual da zona correspondente ao alarme 
mediante LED’s dispostos em barra luminosa (a precisão da indicação das zonas deve ser 
mantida quando o pórtico for programado no nível de sensibilidade desejado); 

                     Led colorido, de alta intensidade, com pictograma indicativo Verde livre / 
Vermelho detecção. 

1.2.3 - Ter capacidade de detecção de alta sensibilidade de objetos metálicos ferrosos e não 
ferrosos de pequenas dimensões em situações reais do ambiente do TRE e FEM. 

1.2.4 - Possuir alta capacidade de discriminação nas inspeções que buscam, principalmente, 
armas de fogo, ferramentas ou lâminas e, ao mesmo tempo, descartar objetos de uso 
pessoal; 

1.2.5 - A capacidade de detecção, verdadeira e independente, deverá ocorrer de forma 
consistente e uniforme em toda área  interna (vão livre) do pórtico, proporcionando a 
cobertura completa de inspeção da cabeça aos pés e deverá ser independente da posição 
ou orientação do objeto transitando por ele; 

1.2.6 - Será definido como nível de sensibilidade desejado para os testes de aceitação, o 
nível que permite a detecção do corpo de prova ferroso em qualquer posição e orientação 
dentro do vão livre do pórtico e que permita também a detecção do corpo de prova não-
ferroso quando passado isoladamente e simultaneamente com o corpo de prova ferroso; 

1.2.7 - A capacidade de detecção não deve mudar com o tempo e, tampouco, deve haver 
necessidade de recalibração do equipamento; 

1.2.8- O pórtico deve permitir ajustes da sensibilidade mínima de 70 (setenta) níveis 
diferentes, oferecendo versatilidade para operação em locais diferentes e inspeção de 
públicos diferentes. Todos os níveis de sensibilidade devem estar livres de alarmes falsos; 

1.2.9 - Quando configurado no nível de sensibilidade desejado, assim como em qualquer 
outro nível inferior, o pórtico deve apresentar imunidade alta contra possíveis interferências 
mecânicas, elétricas e magnéticas, tais como objetos estáticos (por exemplo, grade 
metálica, piso reforçado de aço), objetos metálicos móveis (por exemplo, porta metálica) na 
proximidade do pórtico, não requerendo intervenção de recalibração na ocorrência de 
diferentes cenários de interferência, sendo auto-calibrável; 

                     Deve operar a uma distância de 30cm de um equipamento de raio X, sem 
apresentar mudanças no hemogeneidade de detecção ou falso alarmes causados por 
interferências eletromagnéticas; 
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1.2.10 – Quando configurado no nível de sensibilidade desejado, assim como em qualquer 
outro nível inferior, o pórtico não pode sofrer interferência de corpo humano (condutividade 
elétrica) e não pode gerar alarme falso quando uma pessoa totalmente livre de objetos 
metálicos transitar por ele; 

1.2.11 – A unidade de controle (eletrônica) do pórtico deve ser protegida contra atos de 
vandalismo, mediante uso de carcaça metálica sólida, travada com chave e com grau de 
proteção mínimo de IP 53; 

1.2.12 – O pórtico deverá possuir sistema de auto diagnóstico, possibilitando a verificação 
da performance e eficiência do mesmo; 

1.2.13 – Sistema ethernet para comunicação PC; 

1.2.14 - Capacidade de proceder a contagem de passagens de pessoas no detector e o 
número de vezes e porcentagem em que o alarme foi acionado - deve ser fornecido 
software para elaboração de relatórios para auditoria; 

1.2.15 – A unidade eletrônica deve ser compacta sendo que o acesso à programação local 
dever ser protegida com acesso restrito e por senha alfanumérica de 6 (seis) dígitos. 
Sistema de programação local ou remota por meio de ligação a computadores portáteis e à 
rede TCP-IP, de modo a permitir o controle e o monitoramento remoto e integração à rede; 

1.2.16 – A detecção deverá possibilitar a inspeção de, no mínimo, 10 pessoas por minuto; 

1.2.17 – Temperatura         operacional: Faixa mínima de –10 a +50 graus centígrados; 

1.2.18 – Umidade relativa (sem condensação): de 0 a 95%; 

1.2.19 – Indicador sonoro, com alarme de alta intensidade com volume e tom do alarme 
programável; 

1.2.20 – A emissão eletromagnética do equipamento deve estar limitada a um nível 
considerado inofensivo para seres humanos (portadores de marca-passo, sistemas de apoio 
vital, mulheres grávidas, etc). A comprovação deste item se dará por certificado ou laudo 
técnico de instituto ou laboratório, brasileiro ou estrangeiro, deve acompanhar o 
equipamento. 

1.2.21 – Funcionamento programável controlado por microprocessador. 

1.2.22 – Possuir no mínimo 02 (dois) níveis de acesso, por meios de senhas programáveis, 
para operacionalização do equipamento e suas funcionalidades, tanto local como remoto: 

              1.2.22.0.1 – Nível     OPERACIONAL para permitir que o operador visualize os 
ajustes programados e as informações estatísticas; 

              1.2.22.0.2 – Nível ADMINISTRADOR para permitir acesso a todos os ajustes e 
parâmetros do equipamento, com privilégios para efetuar programações, configurações, 
habilitar ou desabilitar funções e parâmetros programáveis, bem como incluir e excluir 
novos usuários operacionais, habilitando ou desabilitando funções para o nível operacional; 

1.2.23 – As senhas devem possuir recursos de confirmação quando na inserção destas, seja 
na inserção inicial, alteração ou exclusão; 

1.2.24 – Possuir sistema para armazenamento de registros de programações e 
configurações dos equipamentos; 
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1.2.25 – Possuir sistema de transferência de programação e configuração simultânea para 
todos os equipamentos ou grupos de equipamentos instalados na dependência. 

1.2.26 – Possuir registro dos eventos de configurações do equipamento indicando minuto, 
hora, dia, mês e ano, para a rastreabilidade das mesmas. Este acesso somente deverá ser 
realizado pelo nível  ADMINISTRADOR. 

1.2.27 – Possuir controle remoto sem fio, com capacidade para: 

              1.2.27.01 – Acessar todos os ajustes; 

              1.2.27.02 – Operar um ou vários pórticos com a mesma senha ou senhas 
diferentes; 

1.2.28 – Atender a norma NIJ – 0601.02, do Instituto de Justiça dos Estados Unidos; 

1.2.29 – Ter processo de fabricação certificado NBR ISO 9001. 

1.3 – CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: 

1.3.1 - Alimentação elétrica deve possuir tensão de 90 /100 a 240v Vca automática (+10%/-
15%; 50/60hz +/-3hz), para atender as redes padrões de 110/127v e 220v sem a 
intervenção do operador; 

1.3.2 - A fonte de alimentação elétrica deve estar equipada com proteção contra curtos 
circuitos e surtos de tensão; 

1.3.3 - O sistema elétrico do pórtico deve possuir dispositivo estabilizador de energia elétrica, 
contendo uma unidade de armazenamento de energia com capacidade de manter a operação 
plena do mesmo por no mínimo 60 minutos após a queda de energia na rede de alimentação 
comercial, podendo estar ou não integrada ao equipamento; 

1.3.4 - Possuir cabo de alimentação elétrica, com plugue no padrão brasileiro (ABNT/NBR 
4136). Cabo elétrico com, no mínimo, 2 metros de comprimento. 

1.4 – ASSESSÓRIOS INTEGRANTES: 

1.4.1 – 01 (um) conjunto de ferramenta, por equipamento fornecido, para montagem e 
desmontagem do pórtico; 

1.4.2 – 01 (uma) chave para ativação e desativação do pórtico, por equipamneto fornecidor, 
caso o fabricante utilize este recurso para ligar e desligar o pórtico; 

1.4.3 – 01 (um) dispositivo de calibração, por equipamento fornecido, se recomendado pelo 
fabricante; 

1.4.4 – 01 (um) conjunto de simulacros, para que seja efetuado o teste do corpo de provas, 
de acordo com a Norma NIJ 0601-02. 

  

1.5 – GARANTIA: 60 meses. 

  

ITEM 02: DETECTORES DE METAIS - TIPO MANUAL (RAQUETE): 
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2.1- CARACTERÍSTICAS ESTRUTURAIS E OPERACIONAIS: 

  

2.1.1 - O detector manual deve ser fornecido com estrutura em material lavável, 
indeformável, dotados de bordas a prova de impactos proporcionando uma eficiente 
proteção mecânica e de umidade, a exemplo do Acrilonitrila butadieno estireno – ABS, ou 
outro material termoplástico rígido e leve, com características similares ao ABS. Poderão ser 
aceitos outros materiais que atendam às exigências acima, com características similares ao 
ABS; 

2.1.2 - O detector deve ter processo de fabricação certificado  NBR ISO 9001; 

2.1.3 - O detector deve ter uma ou mais chave(s) para ligar/desligar e saída para fone de 
ouvido; 

2.1.4 - O detector deve ter uma ou mais chave(s) para a escolha e seleção do modo de 
alarme; 

2.1.5 - Deverá utilizar bateria de 9v, recarregável, tipo; 

2.1.6 - O detector deve ser fornecido com bateria recarregável, carregador de bateria,  e 
fonte de 90 ou 100 a 240 ou 250Vca automática para atender as redes padrões de 110/127 
e 220v sem a intervenção do operador; 

2.1.7 - A duração típica da bateria deve ser de no mínimo 30 horas em modo de operação 
normal (modo visual/sonoro), considerando operação em estado de alarme de no máximo 
10% do ciclo operacional; 

2.1.8 - A empunhadura deverá ser ergonômica, de material à prova de umidade, resistente 
ao suor e deverá integrar laço de pulso; 

2.1.9 - O aparelho detector manual deverá ser resistente a impacto de altura mínima de 75 
(setenta e cinco) centímetros, sendo que seus componentes internos devem permanecer 
inalterados após a queda, nem seja necessária recalibração do aparelho. O aparelho deverá 
manter suas características depois de no mínimo 3 (três) provas de queda de 75 (setenta e 
cinco) centímetros em piso de concreto, em qualquer posição; 

2.1.10 – Peso máximo do detector: 600 g (com bateria inclusa); 

2.1.11 – Dimensões máximas do detector: 

              2.1.11.1 - Largura: 1500mm, Espessura: 35mm, Comprimento: 420mm; 

              2.1.11.2 - Comprimento da superfície de detecção: mínimo de 180mm e máximo 
de 320mm. 

2.1.12 – Deverá operar com umidade relativa de 0 a 95% sem condensação e faixa mínima 
de temperatura de operação -15°C a + 50°C; 

2.1.13 – O equipamento não deverá oferecer riscos a portadores de marca passos, 
gestantes e sistemas de apoio vitais, comprovado através de laudo técnico; 

2.1.14 – Deve ter eletrônica microprocessada, com auto calibração, evitando ajustes 
periódicos de sensibilidade; 
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2.1.15 - Deve detectar metais magnéticos e não magnéticos, metais ferrosos e não-
ferrosos; 

2.1.16 – Possuir capacidade de detecção conforme NIJ 0602-02, do Departamento de Justiça 
dos Estados Unidos;   

2.1.17 – Possuir os seguintes tipos de indicação de alarme: sonoro, visual e por vibração do 
punho; 

2.1.18 – O alarme deverá ser continuo durante o tempo que o metal estiver na presença do 
sensor sem a necessidade de movimentação para provocar a detecção dos metais; 

2.1.19 – Deve haver no mínimo 2 (dois) modos de operação dos alarmes. Por exemplo, 
visual/vibração e visual/sonoro; 

2.1.20 – Deve possui ajuste digital de sensibilidade  de 3 níveis (baixo, médio e alto), sendo 
a detecção do nível alto a no mínimo 1cm. 

2.1.21 – Dois aparelhos devem operar apropriadamente a uma distância de 60 cm ou 
menos entre eles; 

2.1.22 - O detector não pode produzir uma indicação positiva de alarme quando operado a 
uma distância de maior que 35 cm de uma grade metálica usada na construção de piso. A 
distância até a grade supracitada refere-se tanto àquela medida a partir da ponta do 
detector como aquela medida a partir do lado do detector. As dimensões mínimas da grade 
metálica: 15cm x 15cm de haste de metal ferroso com diâmetro de 6mm; 

2.1.23 – O aparelho deverá possuir indicação por LEDs coloridos, com as seguintes funções, 
no mínimo: 

              2.1.23.1 – LED vermelho representa indicação visual de alarme; 

              2.1.23.2 – LED verde indica que o aparelho está ligado e pronto para operar; 

              2.1.23.3 - LED indicador de nível baixo da carga de bateria. 

2.1.24 - deverá ser fornecido com: 

            2.1.24.1 -  Mídia contendo instruções em vídeo de operação do modelo de detector 
fornecido, com instruções em Português do Brasil; 

            2.1.24.2 – bateria recarregável, bivolt ou 220v; 

            2.1.24.3 – carregador de bateria; 

            2.1.24.4 – Capa de proteção; 

            2.1.24.5 – Fone de ouvido; 

            2.1.24.6 – Coldre para transporte, a ser preso em cinto. 

  

2.1.25 – Garantia mínima: 24 meses 
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ITEM 3 - cofre em aço, com 10 gavetas internas independentes (com chaves), mecanismo de 
abertura e fechamento digital e/ou chave tetra (serve, inclusive, para desbloqueio em caso de 
travamento de senha). 

  

3.1 - ESPECIFICAÇÕES GERAIS: 

  

3.1.01 - Cofre digital com forração interna em carpete preto ou azul ou vermelho ou cinza; 

3.1.02 - Gabinete: Confeccionado em chapa de aço de espessura mínima de 2,5 mm; 

3.1.03 - Porta: Confeccionada em chapa de aço de espessura mínima de 3,2 mm; 

3.1.04 - Contendo, internamente, 10 gavetas forradas, removíveis, independentes e com 2 
chaves tipo cilindro por gaveta. Obs: poderá ter 01 (um) vão além das 10 gavetas); 

3.1.05 - Pintura total em epóxi-pó branco ou cinza; 

3.1.06 - Assistência Técnica Permanente e própria; 

3.1.07 - Garantia mínima de 2 anos; 

3.1.08 - Sistema de travamento com, no mínimo, 3 (três) pinos (ferrolhos) horizontais; 

3.1.09 - Display externo, discreto, com teclado emborrachado, funcionando com, no 
máximo, 4 pilhas tamanho AA ou AAA (localizadas na parte externa do cofre); 

3.1.10 - Senha programável de 3 a 6 dígitos; 

3.1.11 - Função BEEP ON ou BEEP OFF: Liga ou desliga o som do beep ao digitar qualquer 
tecla no painel do cofre; 

3.1.12 - Abertura e fechamento automático e/ou com a chave tetra; 

3.1.13 - Capacidade de armazenar, no mínimo, 4 senhas (programáveis pelos usuários); 

3.1.14 - Sistema eletrônico deverá se desligar, quando inativo, gerando economia de pilhas; 

3.1.15 - Bloqueio de, 30 a 60 minutos, após 3 a 5 tentativas com senhas incorretas; 

3.1.16 - Senha para abertura de emergência, através do suporte técnico; 

3.1.17 - Peso: de 55 a 101Kg; 

3.1.18 - Medidas Externas do cofre: 

             3.1.18.1 -  Altura: de 1000 a 1500 mm; 

             3.1.18.2 - Largura: de 450 a 500 mm; 

             3.1.18.3 - Profundidade: de 400 a 500 mm. 

3.1.19 - Medidas das Gavetas Internas: 

             3.1.19.1 - Altura: de 60 a 80 mm; 

             3.1.19.2 - Largura: de 290 a 400 mm; 

Minuta de edital retificada (0946927)         SEI 0006004-90.2016.6.02.8000 / pg. 539



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

             3.1.19.3 - Profundidade: de 300 a 400 mm. 

3.1.20 - Cubagem: de 100 a 140 litros. 

3.1.21 - Itens inclusos: 

             3.1.21.1 - 2 chaves tetra por cofre; 

             3.1.21.2 - 2 chaves, tipo cilindro, por gaveta; 

             3.1.21.3 - Kit de fixação (2 a 4 parafusos sextavados e buchas 10); 

             3.1.21.4 - Manual de instrução em português. 

  

Maceió, 02 de setembro de 2021. 

 

Audeir Medeiros de Aguir Peixoto 

Antônio Rita dos Santos Neto 

Erivaldo José de Souza 

  

Membros da Comissão de Planejamento, designados através da Portaria Presidência nº 
53/2020 
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ANEXO I-B 

VALORES MÁXIMOS ESTIMADOS PARA OS ITENS 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 
TRE/AL 

QUANT 
PCDF 

  TOTAL 
ATA 

   VALOR 
MÁXIMO 

UNITÁRIO 

1 
Equipamento pórtico 

detector de metais, com 
rodízios. 

UNID. 3 12  15 
 

R$ 19.788,23 

 
2 

Equipamentos 
detectores de metais, 

tipo manual (raquetes). 

 
UNID. 

 
6 

  7  13 

 
 R$ 1.144,67 

 
3 

Cofre de aço, com 10 
gavetas internas, 

para acautelamento 
de armas. 

UNID. 3   8  11 

 
 
 R$ 3.895,98 
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ANEXO II 

 
PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO 

 
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 0006004-90.2016.6.02.8000 
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, 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, e a POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, localizada em SGON Quadra 05, Lotes 
02/07, asa Norte – Brasília/DF, CEP: 70610-650, fone: (61) 3207-4702, neste ato 
representada por sua Presidente, Desembargadora Anne Helena Fischer Inojosa, RG nº 
869.597 SSP/PE, CPF nº 094.014.824-20, doravante denominados Órgãos Participante, 
resolvem registrar os preços ofertados pela empresa ................................., (INFORMAR SE É 
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE) CNPJ …....................., sediada em 
…..................., representada por..........................................., para eventual fornecimento dos 
materiais abaixo relacionados, conforme condições descritas nos Anexos I e I-A 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, de 31 de maio de 2005, 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 é de 12 (doze) meses, 
contado da publicação do extrato desta ata. 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. 
QUANT. TOTAL 
REGISTRADA 

VALOR 
UNITÁRIO  

(R$) 

VALOR 
TOTAL (R$) 
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3 – DO PRAZO DE ENTREGA. 
 
3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de: 
 

a) Até 60 (sessenta) dias corridos, a contar da emissão da Ordem de 
Fornecimento para o equipamento detectores de metais, tipo pórtico, com rodízios (Item 
01); 

b) Até 45 (quarenta e cinco) dias corridos, a contar da emissão da Ordem 
de Fornecimento para os equipamentos detectores de metais do tipo manual /raquetes 
(Item 02) e do cofre de aço (Item 03). 

 
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 serviço 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) Prestar as informações e esclarecimentos atinentes ao objeto deste Edital, que 
venham a ser solicitada pela empresa Contratada; 

b) Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do Gestor 
contratual; 

c) Designar membros à Comissão Técnica de Recebimento e Gestor Contratual, para 
acompanhamento de todas as etapas do certame e Contrato; 

d) Rejeitar no todo ou em parte, os equipamentos entregues em desacordo com as 
obrigações assumidas pela empresa e solicitar expressamente sua substituição; 
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e) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

 
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 serviço 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) a) Providenciar para que os equipamentos sejam de linha de produção ativa, não 
se aceitando a participação, na licitação, de propostas que ofertem protótipos, 
equipamentos reformados, equipamentos descontinuados, equipamentos usados ou 
equipamentos em desenvolvimento, por fim, não serão aceitos equipamentos em 
final de ciclo de vida (end-of-life). A comprovação desta exigência poderá ser feita 
em fábrica, a critério do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e da Polícia Civil do 
Distrito Federal, por meio de diligência; 

b) Providenciar para que os equipamentos atendam a todas as normas vigentes, 
incluindo os dispositivos e acessórios integrantes, expedidas pela Associação 
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e outros órgãos certificadores, quando da 
aplicação do seguimento; 

c) Entregar equipamentos completos e prontos para entrar em operação imediata, 
acrescido de todos os dispositivos e acessórios, com acesso total a todas as funções 
operacionais; 

d) Providenciar para que as etiquetas de identificação da marca do equipamento se 
limitem somente à apresentação discreta de identificação do fabricante e/ou modelo 
do equipamento; 

e) Providenciar para que os manuais de instruções, manuais de operações, manuais 
de manutenções e outros materiais impressos tenham conteúdo na Língua 
Portuguesa do Brasil; 
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f) Prever em seu orçamento, todas as despesas diretas e indiretas, assim como 
possíveis despesas eventuais que possam surgir, para completo fornecimento dos 
itens do escopo. 

g) Responder por todos os ônus referentes à aquisição, tais como: fretes, impostos, 
seguros, taxas, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 
decorrentes da execução do contrato; 

h) Responder por si e por seus sucessores integralmente, em qualquer caso, por 
todos os danos e prejuízos de qualquer natureza causados ao TRE-AL e a PCDF ou a 
terceiros; 

i) Indenizar os danos e prejuízos referidos no item anterior na conformidade do 
estabelecido no contrato; 

j) Responder exclusivamente e integralmente perante o TRE-AL e à PCDF pela 
execução do objeto na forma proposta no Contrato; 

k) Acatar as determinações do TRE-AL e da PCDF, no sentido de garantir a perfeita 
manutenção dos equipamentos em caso de vícios e/ou defeitos; 

l) Substituir as suas expensas e responsabilidade o objeto que não estiver de acordo 
com as especificações e, demais situações peculiares ao objeto como: prazo para 
realização dos serviços de assistência técnica dentro do prazo de garantia e a forma 
de sua realização; 

m) Manter durante toda a vigência do Contrato, as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação, conforme preceitua o art. 55, inciso XIII, da lei 
8666/1993. 

 
n) 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; 
 
o) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; 
 
p)  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 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
6.1. 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; 
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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. 
 
6.2. 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. 
 
6.3. 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. 
 
6.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 
 

a) Multa Moratória de 0,05% (cinco centésimos por cento) por dia de atraso, calculada 
sobre o valor do contrato, na hipótese de atraso injustificado na entrega dos 
equipamentos, até o máximo de trinta dias; 

 

b) Multa Moratória de 0,03% (três centésimos por cento) por dia de atraso, calculada 
sobre o valor do Contrato, na hipótese de atraso injustificado nos demais prazos, até o 
máximo de trinta dias. 

6.4.1. 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. 

6.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com 
as demais. 
 
6.4.3. 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. 
 
6.4.4.  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. 
 
6.4.5.    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. 
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6.4.6.   As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à 
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 

 
6.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
6.6. 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. 
 
6.7. 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.  
 
6.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
6.9. 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. 
 
6.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
6.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
6.12. 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. 
 

6.12.1. 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. 

 
6.13. 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. 
 
6.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
7- DO PAGAMENTO. 
 
7.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias úteis, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal 
devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado. 
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7.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
7.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
7.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
7.5. 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. 
 
7.6. 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% 
 
 
8- DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE  
 

8.1. Considerando os riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública ocasionados 
pelos equipamentos, caberá à Contratada observar as políticas socioambientais, 
principalmente o correto descarte e o gerenciamento adequado de resíduos, no que tange 
à coleta, reutilização, reciclagem, tratamento ou disposição final, assumindo o 
compromisso de cumprir toda a legislação vigente. 

8.2.  Não obstante, sem prejuízo do indicativo no Anexo I do Edital (Termo de 
Referência), a contratada, deverá, ainda:  

a)  Dar destinação adequada aos resíduos gerados durante suas atividades; 

b)  Respeitar a legislação e as Normas Técnicas brasileiras – NBR publicadas pela 
ABNT sobre resíduos, bem como as normas do INMETRO, a Lei n° 12.305/2010 – 
Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Decreto n° 7.404/2010; 

c)  Descartar, em conformidade com diretrizes do Contratante e da legislação 
ambiental e sanitária vigentes, todas as embalagens, restos de materiais e produtos, 
sobras e entulhos, incluindo componentes substituídos, cabos, restos de óleos e 
graxas. 

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 
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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 PCDF:  
                                                 XXXXXXXX 
 
 
 
Pela Empresa: 
                                                  XXXXXXXX 
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                                                 ANEXO IV 

 
MINUTA DE CONTRATO (APENAS PARA O ITEM 01) 

 
CONTRATO Nº XX/2021 

Processo nº 0006004-90.2021.6.02.8000 
 

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, COM 
INSTALAÇÃO, CELEBRADO COM A EMPRESA 
_________.  
 

 Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão 
do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade nº 377 – 
Farol, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 06.015.041/0001-38, doravante denominado 
CONTRATANTE, neste ato representada 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, e a 
empresa XXXXXX, CNPJ nº : XXXXXX, situada XXXXXX, CEP: XXXXXX, Fone: XXXXXX, e-mail: 
XXXXXX, ou a POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, localizada em SGON, Quadra 05, Lotes 
02/07, asa Norte – Brasília/DF, CEP: 70610-650, fone: (61) 3207-4702, neste ato 
representada por sua Presidente, Desembargadora Anne Helena Fischer Inojosa, RG nº 
869.597 SSP/PE, CPF nº 094.014.824-20, daqui por diante denominada CONTRATADA, neste 
ato representada por XXXXXX, portador do RG nº XXXXXX, CPF nº XXXXXX, resolvem 
celebrar o presente contrato de fornecimento de equipamentos de segurança, com fulcro na 
Lei Federal n° 10.520/02, no Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 e no Edital do 
Pregão Eletrônico nº XX/2021, devendo ser observadas as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
 Este contrato será regido pelos mandamentos das Leis Federais 10.520/02 e 
8.666/93, conforme faculta  o art. 191 da Lei  nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos), e pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, ficando os 
contratantes inteiramente sujeitos às regras de tais diplomas normativos. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, a Resolução nº 15.559/2014 (Código de Ética) do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, e, no que couber, os demais preceitos de direito 
público e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, as disposições da Lei Federal n° 
8.078, de 11 de setembro de 1990, os princípios da teoria geral dos contratos e as normas 
de direito privado, bem como a Resolução do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas nº 
15.787, de 15/02/2017, disponível no site www.tre-al.gov.br. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO E DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
 Este contrato tem por objeto o fornecimento de equipamentos destinados a 
monitoramento, inspeção em objetos e detecção da existência de materiais que possam 
apresentar risco a segurança pessoal e às instalações do TRE-AL, do FEM-AL ou 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 as exigências contidas neste contrato e 
nos Anexos do Edital do Pregão Eletrônico nº XX/2021. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – No caso do TRE/AL, todos os serviços serão prestados na Sede do 
referido tribunal, situado na Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol, Maceió-AL, CEP: 
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57051-090. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO – No caso da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), os equipamentos 
serão recebidos e/ou instalados, conforme quadro abaixo: 

 Local Endereço 
Item 01 - 
Pórtico 

Item 02 – 
Detector 
manual 

Item 03 - 
Cofre 

Ed. Sede da PCDF 

SPO, Lote 24, 
Bloco A, 
Complexo da 
PCDF, Brasília/DF 

06 02 03 

Departamento de Polícia 
Especializada - DPE 

SPO, Lote 23, 
Bloco D, 
Complexo da 
PCDF, Brasília/DF 

02 01 01 

Centro Tecnológico 

SPO, Lote 23, 
Bloco H, 
Complexo da 
PCDF, Brasília/DF 

01 01 01 

Departamento de 
combate à Corrupção e 
ao crime Organizado - 
DECOR 

SPO, Lote 23, 
Bloco C, 
Complexo da 
PCDF, Brasília/DF 

01 01 01 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Os serviços deverão ser realizados em horário comercial, salvo 
orientação divergente do TRE/AL ou da PCDF formalizada mediante prévio aviso. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PRAZOS 
 
 Os materiais deverão ser entregues nos prazos abaixo indicados: 

a) Até 60 (sessenta) dias corridos, a contar da emissão da Ordem de 
Fornecimento para os detectores de metais, tipo pórtico, com rodízios (Item 01); 

b) Até 45 (quarenta e cinco) dias corridos, a contar da emissão da Ordem 
de Fornecimento para os detectores de metais do tipo manual /raquetes (Item 02) e do 
cofre de aço (Item 03). 

 
PARÁGRAFO ÚNICO - O prazo de garantia dos equipamentos e dos serviços é de, no mínimo, 
60 (sessenta) meses. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO 
 
   Pela execução do objeto deste Contrato, o Contratante pagará à Contratada, o 
valor mensal de R$ XXX, sendo o valor total deste contrato de R$ XX (XXXX), considerando 
a vigência contratual de 180 (cento e oitenta) dias. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Além dos ganhos, já compõem os preços acima todas as despesas 
necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais da Contratada, como tributos, 
encargos sociais e trabalhistas, insumos, despesas operacionais e outras. 
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CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 
 
  O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias úteis, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal 
devidamente atestada pela unidade competente de cada Órgão Contratante. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação 
tributária vigente. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à Nota Fiscal o 
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejadas. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - 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% 
 
CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
 As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta dos 
recursos orçamentários aprovados para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, 
consignados no Programa de Trabalho – Julgamento de Causas e Gestão Administrativa do 
Programa Nacional - PTRES nº 167674, Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica), compromissados pela Nota de Empenho nº 2021NE000XXX, de 
XX de XXXX de 2021, no valor R$ XXXX (XXXX), OU à conta dos recursos lançados na 
Proposta Orçamentária Anual da Polícia Civil do Distrito Federal. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 
 
 São obrigações da Contratada: 
 

a) a) Providenciar para que os equipamentos sejam de linha de produção ativa, não 
se aceitando a participação, na licitação, de propostas que ofertem protótipos, 
equipamentos reformados, equipamentos descontinuados, equipamentos usados ou 
equipamentos em desenvolvimento, por fim, não serão aceitos equipamentos em 
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final de ciclo de vida (end-of-life). A comprovação desta exigência poderá ser feita 
em fábrica, a critério do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e da Polícia Civil do 
Distrito Federal, por meio de diligência; 

b) Providenciar para que os equipamentos atendam a todas as normas vigentes, 
incluindo os dispositivos e acessórios integrantes, expedidas pela Associação 
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e outros órgãos certificadores, quando da 
aplicação do seguimento; 

c) Entregar equipamentos completos e prontos para entrar em operação imediata, 
acrescido de todos os dispositivos e acessórios, com acesso total a todas as funções 
operacionais; 

d) Providenciar para que as etiquetas de identificação da marca do equipamento se 
limitem somente à apresentação discreta de identificação do fabricante e/ou modelo 
do equipamento; 

e) Providenciar para que os manuais de instruções, manuais de operações, manuais 
de manutenções e outros materiais impressos tenham conteúdo na Língua 
Portuguesa do Brasil; 

f) Prever em seu orçamento, todas as despesas diretas e indiretas, assim como 
possíveis despesas eventuais que possam surgir, para completo fornecimento dos 
itens do escopo. 

g) Responder por todos os ônus referentes à aquisição, tais como: fretes, impostos, 
seguros, taxas, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 
decorrentes da execução do contrato; 

h) Responder por si e por seus sucessores integralmente, em qualquer caso, por 
todos os danos e prejuízos de qualquer natureza causados ao TRE-AL e a PCDF ou a 
terceiros; 

i) Indenizar os danos e prejuízos referidos no item anterior na conformidade do 
estabelecido no contrato; 

j) Responder exclusivamente e integralmente perante o TRE-AL e à PCDF pela 
execução do objeto na forma proposta no Contrato; 

k) Acatar as determinações do TRE-AL e da PCDF, no sentido de garantir a perfeita 
manutenção dos equipamentos em caso de vícios e/ou defeitos; 

l) Substituir as suas expensas e responsabilidade o objeto que não estiver de acordo 
com as especificações e, demais situações peculiares ao objeto como: prazo para 
realização dos serviços de assistência técnica dentro do prazo de garantia e a forma 
de sua realização; 

m) Manter durante toda a vigência do Contrato, as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação, conforme preceitua o art. 55, inciso XIII, da lei 
8666/1993. 

 
n) 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 
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regular; 
 
o) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; 
 
p)  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. 
 

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE 
 

 O prazo de vigência será de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da 
assinatura contratual, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial 
da União. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO - Os preços dos serviços serão fixos e irreajustáveis. 

 
CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
 Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no 
SICAF, pelo prazo de até 05 (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 o contrato ou 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. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - 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. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do 
contrato, conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 24 
(vinte e quatro) horas do início do cumprimento das obrigações contratuais.  
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PARÁGRAFO TERCEIRO - 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. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes 
sanções administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas 
cumulativamente: 
  

a) Multa Moratória de 0,05% (cinco centésimos por cento) por dia de atraso, calculada 
sobre o valor do contrato, na hipótese de atraso injustificado na entrega dos 
equipamentos, até o máximo de trinta dias; 

 

b) Multa Moratória de 0,03% (três centésimos por cento) por dia de atraso, calculada 
sobre o valor do Contrato, na hipótese de atraso injustificado nos demais prazos, até o 
máximo de trinta dias. 

 

PARÁGRAFO QUINTO - 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. 

 
PARÁGRAFO SEXTO - Na hipótese de prestação parcial dos serviços, o valor da(s) multa(s) 
será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - 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. 
 
PARÁGRAFO OITAVO - 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.  
 
PARÁGRAFO NONO - O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, 
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
 
PARÁGRAFO DEZ - 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. 
 
PARÁGRAFO ONZE - O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados 
para a prestação dos serviços, 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.  
 
PARÁGRAFO DOZE - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 
da Lei nº 8.666/1993. 
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PARÁGRAFO TREZE - 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. 
 
PARÁGRAFO QUATORZE - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta ao licitante contratado. 
 
PARÁGRAFO QUINZE - O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
PARÁGRAFO DEZESSEIS - 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. 
 
PARÁGRAFO DEZESSETE - 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. 
 
PARÁGRAFO DEZOITO - 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. 
 
PARÁGRAFO DEZENOVE - Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
CLÁUSULA DEZ – DA GESTÃO CONTRATUAL E DA FISCALIZAÇÃO 
 
               A Gestão será realizada pela Seção de Gestão de Contratos (SEGEC) e a 
Fiscalização pela Seção de Manutenção e Reparos (SMR), no caso do TRE/AL. 

 
CLÁUSULA ONZE – DA RESCISÃO 
 
 Este contrato poderá ser rescindido em virtude dos motivos estabelecidos nos 
art. 78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com o objeto do mesmo, assegurado o contraditório 
e a ampla defesa. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da Contratada, fica o 
Contratante autorizado a reter os créditos que aquela tem direito, até o limite do valor dos 
prejuízos comprovados, sem prejuízo das penalidades aplicáveis. 
 
CLÁUSULA DOZE - DAS ALTERAÇÕES 
 
 Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas 
justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
 
CLÁUSULA TREZE - DA VINCULAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO E À PROPOSTA DE PREÇOS DA 
CONTRATADA 
 
 Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, aos mandamentos do Edital 
do Pregão Eletrônico n° XX/2021 e às estipulações da proposta de preços da Contratada, 
evento SEI nº XXXX. 
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CLÁUSULA QUATORZE - DA PUBLICAÇÃO 
 
 O extrato do presente Contrato será publicado no Diário Oficial da União, na 
forma prevista no art. 61, Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA QUINZE - DO FORO 
 
 Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal de Alagoas, para dirimir as 
questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja. 
 
 E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente 
contrato lavrado em duas cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes abaixo: 
 

Maceió, XX de XXXX de 2021. 
 
Pelo TRE/AL 
 

DESEMBARGADOR OTÁVIO LEÃO PRAXEDES 
Presidente 

  
Pela PCDF: 
 

XXXXXXXXXXXX 
 

 
Pela Empresa 

                                                         XXXXXXXXXXXXX 
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DESPACHO

Maceió, 20 de setembro de 2021.

À SAD,

Sr. Secretário,

Informo que procedi à complementação da minuta do edital nos termos do Despacho
GSAD (0946523), incluindo o subitem 10.10.3, na referida minuta.

Outrossim, retifiquei o prazo de vigência do contrato para fazer constar os 180 (cento
e oitenta) dias definidos no Termo de Referência, deixando de fora da vigência
contratual, o prazo de garantia e assistência técnica de 60 (sessenta) meses.

Destarte, questiono Vossa Senhoria se há interesse em indicar prazo diverso do acima
exposto.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 20/09/2021, às 15:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0946928 e o código CRC 8643F7B0.

0006004-90.2016.6.02.8000 0946928v1
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DESPACHO

Maceió, 20 de setembro de 2021.
Remeto os autos à AJ-DG, para análise e aprovação

da minuta do edital 0946927, elaborada de acordo com a
instrução colaborativa da SEPAT e da SMR, de tal forma que
nada temos a opor aos registros da SLC.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 20/09/2021, às 19:34, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0947050 e o código CRC F8F0B7F2.

0006004-90.2016.6.02.8000 0947050v1
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PROCESSO : 0006004-90.2016.6.02.8000
INTERESSADO : GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSUNTO : Análise. Minuta. Edital. Pregão Eletrônico. Registro de Preços.

 

Parecer nº 1162 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO 
 
Trata-se de análise de minuta de edital de PREGÃO

ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM,
objetivando o registro de preços para eventual aquisição de
equipamentos de segurança, conforme termo de referência
(0940207), consolidado pela SEPAT após a manifestação de
interesse de participação da Polícia Civil do Distrito Federal,
que atuará neste certame como Órgão Participante.

 
2. DO PROCEDIMENTO
 
Constam dos autos os seguintes documentos: 
 

- Portaria Presidência nº
533/2020 (0838961) que constituiu
Comissão de Planejamento para aquisição
de pórtico detector de metais para o
Edifício Sede do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas e Fórum Eleitoral de
Maceió;
- Estudos Preliminares (0902798);
- Termo de Referência (versão final)
(0940207);
- Concordância com os termos do TR pelo
Secretário de Administração (0923215);
 - Pesquisa de preços realizada pela SEIC
(Despacho SEIC 0929781, retificado pela
Informação 4135 (0930204)), com o valor
total estimado em R$ 77.920,66 (setenta e
sete mil novecentos e vinte reais e
sessenta e seis centavos), com a sugestão
de que a contratação ocorra por meio de
Pregão Eletrônico, com fundamento na
Lei 10.520/2002, regulamentada pelo
Decreto nº 10.024/2019, com restrição à
participação de micro e pequenas
empresas para todos os itens, em
decorrência do valor.
- Planilhas de estimativa de
preços (0929781);
- Divulgação de Intenção de Registro de
Preços (0931861) no Comprasnet,
conforme estabelece o art. 4º do Decreto
nº 7.892/2013;
- Comprovante de manifestação de
interesse IRP (0938250);
- Consolidação  da demanda (Despacho
SEIC 0940513) e com base nos novos
valores estimados, sugestão de que a
aquisição seja realizada por meio de
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licitação, na modalidade pregão
eletrônico, com base na Lei nº
10.520/2002, regulamentada pelo Decreto
nº 10.024/2019, com restrição à
participação de micro e pequenas
empresas para os itens "2" e "3" e ampla
participação para o item "1".
- Reserva de crédito no valor de R$
77.920,00 (setenta e sete mil novecentos
e vinte reais), no valor suficiente para
cobrir a despesa pretendida;
- Minuta de edital de licitação na
modalidade PREGÃO, na
forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR
PREÇO POR ITEM (0946927), elaborada
pela SLC, objetivando o registro de
preços para eventual aquisição de
equipamentos destinados
a monitoramento, inspeção em objetos e à
detecção da existência de materiais que
possam apresentar risco à 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, tudo de acordo com
requisição promovida pela Secretaria de
Administração.
 

Por fim, vieram os autos a esta Assessoria Jurídica,
para fins de análise da referida minuta, ex vi parágrafo único
do art. 38 da Lei nº 8.666/93 e art. 11 da Resolução TRE-AL
nº 15.787/17, encaminhados pela SLC.

 
Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.

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

 
3. 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
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oficial desta Lei."
 
Não obstante, o artigo 191 da nova Lei de

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

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

 
Sendo o que ora ocorre nestes autos, à vista de

toda instrução precedente, há que se registrar tal opção na
minuta do edital, como já consta em seu preâmbulo
(0946927).

 
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,
alterado pelo Decreto 9.488/2018.

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

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

 
Foi efetivada a publicação da Intenção de Registro

de Preços, com base no art. 4°, §1° do Decreto
7.892/2013, verbis:

 
"Art. 4º Fica instituído o procedimento de
Intenção de Registro de Preços - IRP, a
ser operacionalizado por módulo do
Sistema de Administração e Serviços
Gerais - SIASG, que deverá ser utilizado
pelos órgãos e entidades integrantes do
Sistema de Serviços Gerais - SISG, para
registro e divulgação dos itens a serem
licitados e para a realização dos atos
previstos nos incisos II e V do caput do
art. 5º e dos atos previstos no inciso II
e caput do art. 6º .
(...)"

 
A Polícia Civil do Distrito

Federal manifestou formalmente interesse em participar do
certame (0938250).

 
Tendo em mente as disposições constantes no

Decreto acima relacionado, vê-se que os instrumentos ora
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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

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, o
que parece ser o caso dos presentes autos, havendo, de fato, a
possibilidade jurídica de utilização da modalidade pregão, na
forma eletrônica ao certame em tela, registrando-se, ainda,
que quase todos os atos da fase interna ou preparatória,
previstos no art. 3º da Lei n.º 10.520/02 c/c o art. 9º do
Decreto n.º 5.450/05, foram devidamente observados.

 
"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."

 
Frise-se, ainda, que o presente procedimento

contém todos os elementos necessários, segundo as
prescrições do art. 8º do Decreto nº 12.024/2019, quais
sejam, a justificativa da contratação, o termo de referência, a
planilha de custo,a dotação 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.

 
Na esfera federal o Sistema de Registro de Preços

foi definido pelo artigo 2º, inciso I, do Decreto Federal 7.892
de 2013, nos termos seguintes:

"Sistema de Registro de Preços -
  conjunto de procedimentos para
registro formal de preços relativos
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à prestação de serviços e
aquisição de bens,
para contratações
futuras (Grifei)"

 
Por não ter a obrigatoriedade de contratar

imediatamente com o licitante detentor do registro de preços
é que a doutrina especializada entende pela desnecessidade
de prévia dotação orçamentária.

 
De acordo com Jorge Ulisses Jacoby Fernandes1,

apud TCE/MT processo 9.305-0/2012:

"Com a adoção do Sistema de
Registro de Preços, a
Administração deixa a proposta
mais vantajosa previamente
selecionada, ficando no aguardo
da aprovação dos recursos
orçamentários e financeiros. Não
há necessidade de que o órgão
tenha prévia dotação orçamentária
porque o Sistema de Registro de
Preços, ao contrário da licitação
convencional, não obriga a
Administração Pública face à
expressa disposição legal nesse
sentido."

 
6. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO
 
De acordo com a PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº

226/2018 TRE-AL/PRE/COCIN/AAU, que regulamentou a
obrigatoriedade do uso de listas de verificação dos
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, segue a LISTA DE
VERIFICAÇÃO dos atos administrativos e documentos
prefixados nas Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93 (esta, aplicada
subsidiariamente) e no Decreto nº 10.024/2019, necessários à
instrução da fase interna do procedimento licitatório na
modalidade pregão, no formato eletrônico, aplicável a bens e
serviços, exceto os referentes à tecnologia da informação e a
obras e serviços de engenharia, conforme ANEXO I.

 

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

0940207
Planejamento
Estratégico

TERMO DE REFERÊNCIA

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

SIM 0940207

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

SIM 0940207

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

SIM 0940207
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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  

15
O Termo de Referência contém
justificativa para vistoria e/ou visita
técnica?

N/A  

16
O Termo de Referência contém
justificativa para as limitações de tempo,
época e/ou de locais específicos para
atestados de capacidade técnica?

N/A  

17
O Termo de Referência contém
justificativa para a cotação de quantidade
inferior à demandada?

N/A  

18
O Termo de Referência contém
justificativa para contratação de serviços
mediante alocação de postos de trabalho
(mão de obra residente)?

N/A  

19

O Termo de Referência contempla
levantamento de mercado com análise de
outras soluções de contratação do serviço?
Ref. Acórdão TCU - Plenário nº 2328/2015

N/A  

20
O Termo de Referência contém justificativa
para as exigências de propriedade, posse e ou
localização de instalações, máquinas e/ou
equipamentos?

N/A  

21

O Termo de Referência abstém-se de
especificações técnicas irrelevantes,
excessivas e ou desnecessárias, que possam
ser causa de aumento dos custos da futura
contratação?

SIM 0940207

22 O Termo de Referência contempla requisitos
de sustentabilidade? SIM 0940207

23 Existe aprovação do Termo de Referência pela
autoridade competente? SIM 0923215
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PESQUISA DE PREÇOS

24 Foi realizada ampla pesquisa de preços? SIM
0929781
0930204

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

0929781
0930204

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

SIM
0929781
0930204
0940513

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
0946927
Itens 2 e 3

29
Os autos contém justificativa para o
afastamento da exclusividade prevista para
microempresas e empresas de pequeno porte
e Sociedade Cooperativa?

SIM
0946927
Item 1

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?

SIM 0946927

31

A minuta do edital contém previsão de cota
reservada às entidades preferenciais (MEI,
ME, EPP e Sociedade Cooperativa), observada
a divisibilidade dos bens a serem adquiridos e
o limite máximo de 25%, relativamente ao
objeto da contratação?
Ref. LC n. 123/2006, art. 48, inciso III

SIM 0946927

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 0946927
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37
As exigências de habilitação jurídica
contidas na minuta do edital estão de
acordo com a legislação?

SIM 0946927

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

SIM 0946927

39 A forma de divulgação de licitação está de
acordo com o valor a ser contratado? SIM 0946927

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

SIM 0946927

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

SIM 0946927

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

SIM 0946927

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?

SIM 0946927

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 0946927

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

SIM 0946927

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 0946927

47
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento
equivalente contém descrição das sanções
administrativas aplicáveis às fornecedoras
que incorrerem em inadimplemento?

SIM 0946927

48

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

SIM 0946927

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 0946927

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

N/A  

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

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  

Parecer 1162 (0949165)         SEI 0006004-90.2016.6.02.8000 / pg. 568



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

N/A  

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
andamento

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

 Fase
posterior

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

 Fase
posterior

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

 Fase
posterior

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 0931861

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

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

N/A  

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, esta Assessoria Jurídica aprova, em

face de sua regularidade jurídica, a minuta ora anexada no
evento SEI nº 0946927, que trata do Edital de PREGÃO em
sua forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM,
objetivando o Registro de Preços para eventual aquisição
de equipamentos destinados a monitoramento, inspeção em
objetos e à detecção da existência de materiais que possam
apresentar risco à segurança pessoal e às instalações do TRE-
AL, do FEM-AL e da Polícia Civil do Distrito Federal - PCDF
(Órgão Participante), 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 requisição da
Secretaria de Administração.
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À superior consideração do Senhor Diretor-Geral.
 

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Analista
Judiciário, em 24/09/2021, às 10:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 24/09/2021, às 10:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0949165 e o código CRC 94563D22.

0006004-90.2016.6.02.8000 0949165v8
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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
1162/2021 (0949165), aprovando a Minuta de Edital de Pregão
(0946927), 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 eventual aquisição de
equipamentos destinados a monitoramento, inspeção em objetos e à
detecção da existência de materiais que possam apresentar risco à
segurança pessoal e às instalações do TRE-AL, do FEM-AL e da
Polícia Civil do Distrito Federal - PCDF (Órgão Participante),
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
requisição da Secretaria de Administração.

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 27/09/2021, 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
0950192 e o código CRC CC58AC8D.
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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 : 0006004-90.2016.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ASSUNTO : Autorização. Abertura. Pregão eletrônico. Aquisição.Equipamentos.Monitoramento.Inspeção.Detecção objetos.Segurança pessoal
e às instalações do TRE-AL

 

Decisão nº 2190 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor Diretor-
Geral, inserta no evento SEI 0950192.

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 eventual aquisição de
equipamentos destinados a monitoramento, inspeção em objetos e à
detecção da existência de materiais que possam apresentar risco à
segurança pessoal e às instalações do TRE-AL, do FEM-AL e da
Polícia Civil do Distrito Federal - PCDF (Órgão Participante),
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
requisição da Secretaria de Administração.

À SAD para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no evento
SEI 0946927, aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral
por meio do Parecer nº 1162/2021 (0949165), e demais medidas
cabíveis.

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
28/09/2021, às 15:27, 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
0950840 e o código CRC 5687618B.

0006004-90.2016.6.02.8000 0950840v4
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 29 de setembro de 2021.
À SLC, para cumprimento da Decisão 2190, da

Presidência (doc. 0950840).

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 30/09/2021, às 08:44, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0951532 e o código CRC D813EE2B.

0006004-90.2016.6.02.8000 0951532v1
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 05 de outubro de 2021.
À COMAP, para esclarecer a inclusão do

doc. 0952397, uma vez que a abertura da fase externa do
certame já consta autorizada (doc. 0950840).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 05/10/2021, às 01:33, 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
0954233 e o código CRC F289D1A4.

0006004-90.2016.6.02.8000 0954233v1
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30/09/2021 18:47 SIASGnet IRP

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-irp/secure/decidirParticipacao.do 1/1

 Ambiente: PRODUÇÃO Decidir Participação 30/09/2021 18:47:20 

N° da IRP Órgão da UASG UASG Gerenciadora
70011 - 00019/2021 14000 - JUSTICA ELEITORAL

Objeto

Itens Manifestados
N° do Item Item Valor Unitário Estimado (R$) Unidade de Fornecimento Municã pio/UF Situação

1 151005-Detector metais 19.788,2300 Unidade BRASÍLIA/DF 12 Aceita

2 151005-Detector metais 1.144,6700 Unidade BRASÍLIA/DF 8 Aceita

3 20532-Cofre 3.895,9800 Unidade BRASÍLIA/DF 7 Aceita

3 registros encontrados, exibindo todos os registros.

Data Limite Confirmação de Participação Data Provável da Licitação
04/10/2021 26/10/2021

Situação da Adesão

 Participar  Não Participar Situação Atual da Adesão: Decidido pela Adesão

Confirmar  Cancelar  Resumo da IRP  Resumo da Manifestação de Interesse

70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALA

Registro de preços para eventual aquisição de pórticos detectores de metais, detectores de metais portáteis e cofre de aço para acautelamento 
de armas.

Gestor de Compras IRP Manifestar Interesse Analisar IRP Quadro de IRP 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

  
PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22002211  

  
PROCESSO Nº 0006004-90.2016.6.02.8502 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 21 de outubro de 2021 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: 14 horas 

 
 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de 
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando o Registro 
de Preços para o fornecimento de equipamentos de segurança, com a participação da 
Polícia Civil do Distrito Federal, que atuará neste certame como Órgão Participante, em 
conformidade com o § 6º, do art. 4º do Decreto nº 7.892/2013. 

 
   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, de 06 de 
outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e com suas 
posteriores alterações, em consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 14.133/2021 
(Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao 
presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 
2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da 
Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de 
junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, 
no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste 
Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO 
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto o 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 deste edital. 
  
1.2.  A Polícia Civil do Distrito Federal atuará neste certame como Órgão Participante.  
 
2 – DO PRAZO DE ENTREGA  
 
2.1.  Os materiais deverão ser entregues nos prazos abaixo indicados: 

a) Até 60 (sessenta) dias corridos, a contar da emissão da Ordem de 
Fornecimento para os detectores de metais, tipo pórtico, com rodízios (Item 01); 

b) Até 45 (quarenta e cinco) dias corridos, a contar da emissão da Ordem 
de Fornecimento para os detectores de metais do tipo manual /raquetes (Item 02) e do 
cofre de aço (Item 03). 

 
3 – DOS PRAZOS DE GARANTIA, E DE VIGÊNCIA E DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
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3.1.   O período de garantia, mínimo, deve ser de 60 (sessenta) meses para o item 
01; 24 (vinte e quatro) meses para o item 02 e 12 (doze) meses para o item 03, a contar da 
data de recebimento, caracterizada pela data de emissão e assinatura do Termo de 
Recebimento Definitivo, conforme previsto neste Edital, no qual a Contratada deve 
assegurar assistência técnica, durante o período de garantia, sem ônus para o TRE-AL e 
para a PCDF. 

3.2.   A Contratada responsabilizar-se-á pelo funcionamento dos equipamentos, 
mantendo-o operacional ininterruptamente durante o período de garantia. 

3.3.   A Contratada será responsável, durante o período de garantia, pela 
atualização de software, e serviços de manutenção preventiva, nos prazos e 
especificações estabelecidos pelo fabricante, e corretiva do hardware, sem custo 
adicional para o TRE-AL e PCDF, incluindo todos os serviços, mão de obra, despesas com 
deslocamento, hospedagens, peças e materiais substituídos. 

3.4.  Ocorrendo atualização de software, deve ser disponibilizada uma cópia do 
mesmo para o TRE-AL e para a PCDF. 

3.5.   Todas as peças e materiais de reposição, durante o período de garantia, 
devem ser novos, não sendo aceitos itens usados ou recondicionados, inclusive os 
acessórios. 

3.6.  O período transcorrido a partir da constatação, pelo TRE, de defeito nos 
equipamentos, dispositivos e acessórios até a sua efetiva correção, será somado ao 
período de garantia. 

3.7.  Durante o período de garantia, a Contratada será a responsável pela solução 
de quaisquer problemas provenientes de erros e/ou omissões, mesmo aqueles 
decorrentes de falhas na concepção do projeto, matéria prima, fabricação, inspeção, 
ensaios, embalagens, transportes, manuseios e montagem. Excluir-se-ão, entretanto, os 
danos ou defeitos decorrentes de uso inapropriado do equipamento ou influências 
externas de terceiros, não imputáveis à Contratada. 

3.8.  A Contratada deve emitir um Termo de Garantia de fornecimento de Peças 
de Reposição por um período de 5 (cinco) anos a contar do término do período de 
garantia. 

3.9.  No caso dos Detectores de Metais – Tipo Pórtico, a Contratada deve 
apresentar, para o período de garantia, um Plano de Manutenção Preventivo Gratuito, 
semestral, com descritivos detalhados das rotinas a serem executadas, incluindo 
procedimentos para execução de aferição e de calibragem dos equipamentos e 
acessórios, visando garantir a conformidade com as especificações do fabricante e, ainda, 
a afastar ou reduzir ao mínimo a possibilidade de ocorrência de falhas ou deficiências 
operacionais, devendo abranger: 

a)       Cronograma das realizações das atividades de manutenções preventivas e 
testes de efetividade de funcionamento do equipamento; 

b)   As manutenções preventivas devem ser agendadas com o Gestor do 
Contrato, de acordo com o cronograma apresentado no Plano de Manutenção Preventivo. 
O agendamento deve ser feito com antecedência mínima de 15 dias da data da 
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realização das manutenções preventivas, informando a identificação do técnico (nome e 
RG); 

c)         Relatório encaminhado ao TRE-AL com periodicidade trimestral, referente às 
manutenções preventivas e/ou corretivas, para cada equipamento, com análise das 
ocorrências de falhas e procedimentos efetuados na solução das ocorrências, dando 
ênfase aos equipamentos e componentes que demonstrarem reincidências de falhas; 

d)   A Contratada deverá emitir Ordem de Serviço para registro dos atendimentos 
das execuções das manutenções preventivas, aferições e calibrações, contendo a 
identificação dos responsáveis pela execução e pelo acompanhamento no local de 
instalação do equipamento. Tal Ordem de Serviço deve conter todas as rotinas de 
execução e registros de falhas, reparos e outras ocorrências que existirem; 

e)       A Contratada deverá manter registros de controle de manutenção preventiva 
dos equipamentos, nos locais de instalação dos mesmos; 

3.15.  O prazo de vigência do contrato (apenas para o Item 01) será de 180 (cento e 
oitenta) dias para os serviços de fornecimento, instalação, instrução técnica e operacional, 
pagamento e recebimento, contados a partir da assinatura do referido contrato. 

4 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
4.1.  Poderão participar deste pregão quanto ao Item 01, os interessados 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. Quanto aos itens 2 e 3, poderão participar 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. 

 

4.1.2. 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: 

a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 

legislação vigente; 

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

c) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos 

para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

d) que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 
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e)  que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de 

dissolução ou liquidação; 

f) 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, quanto aos itens 02 e 03, a assinalação do campo “não” impedirá o 

prosseguimento no certame; 

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

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

apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

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

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

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

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

termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

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

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

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

ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da 

Constituição Federal; 

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem cumprimento de 

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

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

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

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. 
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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. 

5.2. 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 
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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 de cada item ofertado, contendo as informações similares à 

especificação constante no Anexo I-A;  

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.  Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos desta 

licitação e as descrições constantes no Catálogo de Materiais do “SIASG”, prevalecerão, 

sempre, as descrições constantes neste edital. 

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

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

7.7.1. 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. 
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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 

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. O lance deverá ser ofertado 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 
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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. 

8.13.   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. 
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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 pais; 

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. 

8.23.  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. 
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9.3.1. Os preços máximos fixados para os materiais ora licitados estão disponíveis no 
Anexo I-A, que 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, doze 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. 

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. 
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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 

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; 
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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; 

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

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

registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 

comprobatório de seus administradores; 
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d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação 

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

agência; 

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

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

administradores; 

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

de autorização; 

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. 

10.10.2.1. O licitante que se enquadre como microempresa ou empresa de 

pequeno porte, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 

restrição, sob pena de inabilitação. 
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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 municipal 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. Em relação à licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, 

uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 

regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 2 

(dois) 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 microempresa ou empresa de pequeno porte 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 

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. 
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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. 

10.10.3. Qualificação técnico-operacional: 

10.10.3.1. Será(ão) exigido(s) um ou mais atestado(s) e/ou declaração(ões) 
de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público 
ou privado, em nome da licitante, que comprove(m): 

10.10.3.1.1.  Aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível 
em características, com quantidades de no mínimo 50% do estipulado nesta 
licitação, para serviços de fornecimento, de instalação e de manutenção 
preventiva e corretiva dos equipamentos, na forma especificada no termo de 
referência. 

10.10.3.2. Será aceito o somatório de atestados e/ou declarações de 
períodos concomitantes para comprovar a capacidade técnica. 

10.10.3.3. O(s) atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnica 
deverá(ão) se referir a serviços prestados, no âmbito de sua atividade 
econômica principal e/ou secundária, especificada no contrato social, 
devidamente registrado na junta comercial competente, bem como no cadastro 
de Pessoas Jurídicas da Receita Federal do Brasil – RFB. 

10.10.3.4. As licitantes deverão disponibilizar, quando solicitadas, todas as 
informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados de 
capacidade técnica apresentados, por meio de cópia do instrumento que deu 
suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram 
prestados os serviços, dentre outros documentos. 

10.10.3.5. Somente serão aceitos atestados de capacidade técnica 
expedidos após a conclusão do respectivo contrato ou decorrido no mínimo um 
ano do início de sua execução, exceto se houver sido firmado para ser 
executado em prazo inferior. 

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: 

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

emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo ser assinada pelo licitante ou seu 

representante legal. 

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

fins de pagamento; 
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i) conter a descrição de cada item ofertado; 

j) conter os preços 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. 

 

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 
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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 

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 01 (um) dia útil antes da data designada para a abertura da sessão pública, 

qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail slc@tre-
al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço discriminado no 
item 25.11 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 um dia útil contado da data de 

recebimento da impugnação. 
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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 01 (um) dia útil anterior 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 um dia útil, 

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. 
 
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 
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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 n. 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, 
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 
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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. 
 
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 
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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 serviço 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) Prestar as informações e esclarecimentos atinentes ao objeto deste Edital, que 
venham a ser solicitada pela empresa Contratada; 

b) Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do Gestor 
contratual; 

c) Designar membros à Comissão Técnica de Recebimento e Gestor Contratual, para 
acompanhamento de todas as etapas do certame e Contrato; 

d) Rejeitar no todo ou em parte, os equipamentos entregues em desacordo com as 
obrigações assumidas pela empresa e solicitar expressamente sua substituição; 

e) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

 
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; 
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d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do serviço 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) Providenciar para que os equipamentos sejam de linha de produção ativa, não se 
aceitando a participação, na licitação, de propostas que ofertem protótipos, 
equipamentos reformados, equipamentos descontinuados, equipamentos usados ou 
equipamentos em desenvolvimento, por fim, não serão aceitos equipamentos em 
final de ciclo de vida (end-of-life). A comprovação desta exigência poderá ser feita 
em fábrica, a critério do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e da Polícia Civil do 
Distrito Federal, por meio de diligência; 

b) Providenciar para que os equipamentos atendam a todas as normas vigentes, 
incluindo os dispositivos e acessórios integrantes, expedidas pela Associação 
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e outros órgãos certificadores, quando da 
aplicação do seguimento; 

c) Entregar equipamentos completos e prontos para entrar em operação imediata, 
acrescido de todos os dispositivos e acessórios, com acesso total a todas as funções 
operacionais; 

d) Providenciar para que as etiquetas de identificação da marca do equipamento se 
limitem somente à apresentação discreta de identificação do fabricante e/ou modelo 
do equipamento; 

e) Providenciar para que os manuais de instruções, manuais de operações, manuais 
de manutenções e outros materiais impressos tenham conteúdo na Língua 
Portuguesa do Brasil; 

f) Prever em seu orçamento, todas as despesas diretas e indiretas, assim como 
possíveis despesas eventuais que possam surgir, para completo fornecimento dos 
itens do escopo. 

g) Responder por todos os ônus referentes à aquisição, tais como: fretes, impostos, 
seguros, taxas, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 
decorrentes da execução do contrato; 

h) Responder por si e por seus sucessores integralmente, em qualquer caso, por 
todos os danos e prejuízos de qualquer natureza causados ao TRE-AL e a PCDF ou a 
terceiros; 

i) Indenizar os danos e prejuízos referidos no item anterior na conformidade do 
estabelecido no contrato; 

j) Responder exclusivamente e integralmente perante o TRE-AL e à PCDF pela 
execução do objeto na forma proposta no Contrato; 

k) Acatar as determinações do TRE-AL e da PCDF, no sentido de garantir a perfeita 
manutenção dos equipamentos em caso de vícios e/ou defeitos; 

Edital do PE nº 53/2021 (0954812)         SEI 0006004-90.2016.6.02.8000 / pg. 600



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

l) Substituir as suas expensas e responsabilidade o objeto que não estiver de acordo 
com as especificações e, demais situações peculiares ao objeto como: prazo para 
realização dos serviços de assistência técnica dentro do prazo de garantia e a forma 
de sua realização; 

m) Manter durante toda a vigência do Contrato, as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação, conforme preceitua o art. 55, inciso XIII, da lei 
8666/1993. 

 
n) 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; 
 
o) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; 
 
p)  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, nos prazos estabelecidos no Item 2 deste Edital, 
no horário normal de expediente, de segunda a sexta-feira, no local a ser informado na 
ordem de fornecimento, num dos seguintes endereços: 
 

a) na Seção de Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizada 
na Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Bairro: Serraria, Maceió/AL, CEP 57046–000. 
A entrega deverá ser agendada através do telefone (82) 3328-1947;  
 
b) no edifício do Fórum Eleitoral de Maceió, localizado na Av. Fernandes Lima, 
3487, Farol, CEP: 57057- 000, Maceió-AL,  
 
c) no Ed. Sede da PCDF, localizado na SPO, Lote 24, Bloco A, Complexo da PCDF, 
Brasília/DF; 
 
d) no Departamento de Polícia Especializada – DPE, localizado na SPO, Lote 23, 
Bloco D, Complexo da PCDF, Brasília/DF; 
 
e) no Centro Tecnológico, localizado no SPO, Lote 23, Bloco H, Complexo da PCDF, 
Brasília/DF; 
 
f) no Departamento de combate à Corrupção e ao crime Organizado – DECOR, 
localizado no SPO, Lote 23, Bloco C, Complexo da PCDF, Brasília/DF. 

 
20.2.   Os materiais serão recebidos: 
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a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos 
com as especificações consignadas na proposta de preço e nos termos de referência; 
 
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 30 (trinta) 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; 
 

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 
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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 Moratória de 0,05% (cinco centésimos por cento) por dia de atraso, calculada 
sobre o valor do contrato, na hipótese de atraso injustificado na entrega dos 
equipamentos, até o máximo de trinta dias; 

 

b) Multa Moratória de 0,03% (três centésimos por cento) por dia de atraso, calculada 
sobre o valor do Contrato, na hipótese de atraso injustificado nos demais prazos, até o 
máximo de trinta dias. 

 

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. 
 
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, 
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acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  
 
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. 
 
22.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias úteis, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal 
devidamente atestada pela unidade competente de cada Órgão Contratante. 
 
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 
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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 - DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE  
 

23.1.   Considerando os riscos potenciais ao meio ambiente e a saúde pública 
ocasionados pelos equipamentos, caberá à Contratada observar as políticas 
socioambientais, principalmente o correto descarte e o gerenciamento adequado de 
resíduos, no que tange à coleta, reutilização, reciclagem, tratamento ou disposição final, 
assumindo o compromisso de cumprir toda a legislação vigente. 

23.2.  Não obstante, sem prejuízo do indicativo no Anexo I deste Edital (Termo de 
Referência), a contratada, deverá, ainda:  

a)  Dar destinação adequada aos resíduos gerados durante suas atividades; 

b)  Respeitar a legislação e as Normas Técnicas brasileiras – NBR publicadas pela 
ABNT sobre resíduos, bem como as normas do INMETRO, a Lei n° 12.305/2010 – 
Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Decreto n° 7.404/2010; 

c)  Descartar, em conformidade com diretrizes do Contratante e da legislação 
ambiental e sanitária vigentes, todas as embalagens, restos de materiais e produtos, 
sobras e entulhos, incluindo componentes substituídos, cabos, restos de óleos e 
graxas. 

 
24 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
24.1.     As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2021, 
relativos ao PTRES nº 167674 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas) - Natureza 
da Despesa nº 44.90.52. (Equipamentos e Material Permanente), bem como à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual da Polícia Civil do Distrito Federal (Órgão 
Participante). 
 
24.2.      As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das 
dotações orçamentárias respectivas. 
 

25 – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 

 

25.1.  A gestão do contrato, bem como sua fiscalização e atesto das notas fiscais serão 

exercidos pelos servidores designados por cada órgão. 

25.2.  O gestor designado, quando do atesto, poderá ser auxiliado por outra unidade 
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competente, se necessário. 

25.3.      No caso do TRE/AL, as decisões e providências que ultrapassarem a competência 
do Gestor designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração, tudo em 
tempo hábil à adoção das demais medidas necessárias. 

 
26 - DO ÓRGÃO GERENCIADOR E DO ÓRGÃO PARTICIPANTE. 
 
26.1. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas é o Órgão Gerenciador responsável pela 
condução do conjunto de procedimentos para registro de preços e gerenciamento da Ata de 
Registro de Preços dele decorrente. 
 
26.2. A Polícia Civil do Distrito Federal é Órgão Participante do Registro de Preços e 
integrará a Ata de Registro de Preços se houver êxito desta licitação. 
 
27 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 

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

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

observarão o horário de Brasília – DF. 

27.3.  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. 

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

27.5.  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.  

27.6.  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. 

27.7.  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. 

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

peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
27.9. 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. 
 
27.10. 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. 
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27.11.   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. 
 
27.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, do 
Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
27.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações e 
Contratos, no endereço especificado no item 27.11, no caso de ser retirado em Maceió, ou 
ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
27.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 
ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO I-A - Especificações dos Itens; 
ANEXO I-B - Valores Máximos Estimados para os itens; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços; 
ANEXO IV – Minuta de Contrato. 
 
27.15. 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, 05 de outubro de 2021. 

 
 

Andréa de Albuquerque César 
Chefe da Seção de Licitações e Contratos 

em substituição 
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ANEXO I  

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO 

  

1.1 - Registro de preços para o fornecimento de equipamentos destinados 
a monitoramento, inspeção em objetos e a 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 técnicas e 
demais disposições deste Termo de Referência e do Anexo I-A, que se compõe dos 
seguintes itens: 

  

1. 1.1 - Equipamentos pórtico detector de metais, com rodízios com 
travas; 

1. 1.2 - Equipamentos detectores de metais, tipo manual (raquetes); 

1. 1.3 – Cofre de aço, com 10 gavetas internas, para acautelamento de 
armas; 

1.1.4 - Treinamento e as manutenções preventivas e corretivas. 

  

2. JUSTIFICATIVA 

  

2. 1 - A contratação deste objeto, em conformidade com o Planejamento 
Estratégico do TRE-AL, visa zelar pela segurança das pessoas e do patrimônio do órgão, 
impedindo a entrada de objetos potencialmente nocivos ao dotar o Tribunal Regional 
Eleitoral e o Fórum Eleitoral de Maceió com equipamentos que reforcem as medidas de 
segurança e preservação do patrimônio público; 

2. 2 - Visando implementar as normas de segurança para entrada no 
edifício sede do TRE-AL e do FEM, recomendadas pelo Conselho Nacional de Justiça, 
principalmente pelo disposto na Resolução nº 291 (23/08/2019) daquele Conselho e da 
Instrução Normativa TRE-AL nº 5 (160/06/2021), esta Comissão de Planejamento, 
designada através da Portaria Presidência nº 53/2020, propõe, conforme estudos 
preliminares, devidamente aprovados, a aquisição de portais detectores de metais, 
detectores de metais portáteis tipo raquete, e cofre de aço para acautelamento de 
armas, que se mostram como importantes ferramentas na prevenção de possíveis delitos, 
uma vez que inibem o acesso de pessoas armadas, ou portando material potencialmente 
perigoso, às dependências desta Justiça Especializada; 
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2. 3 - Portais Detectores de Metal permitirão ações preventivas contra a 
entrada de objetos que ameacem o bom funcionamento do TRE e FEM. Cofre de aço, tem 
a finalidade de acondiconamento das armas devidamente acauteladas; 

2. 4 - A existência desses equipamentos é considerada pelo CNJ como um 
indicador estratégico que mede o índice de unidades consideradas seguras. As unidades 
podem ser consideradas seguras quando dispõem de segurança armada e/ou segurança 
eletrônica, que compreende o controle de acesso com detector de metais e/ou raios x e 
câmeras de vigilância nas áreas de circulação; 

2. 5 - A implantação dos equipamentos não exclui a necessidade da 
vigilância efetuada pela unidade responsável pela segurança institucional e vigilantes 
terceirizados, mas garante uma maior eficiência das ações de repressão, além de 
antecipar as ações de prevenção. Os equipamentos serão implantados observando as 
características peculiares das edificações; 

2.6 – Ressalta-se que os equipamentos a serem adquiridos não requerem 
a observância dos requisitos exigidos para a aquisição de bens de tecnologia da 
informação. Isto se dá porque os equipamentos relacionados não possuem características 
de bens e serviços de Tecnologia da Informação, dado o caráter de seu funcionamento, 
totalmente independente e com sistema próprio e limitado, com objetivo de atender a 
detecção de metais e outros materiais proibidos no ambiente institucional. 

  

3. QUANTIDADE, ESPECIFICAÇÕES E VALOR REFERENCIAL 

  

3. 1 - A descrição detalhada de todos os itens, com suas especificações 
técnicas, está elencada no ANEXO 01 deste Termo; 

3. 2 - As quantidades a serem registradas são: 

  

ITEM DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO 

 

QUANTIDADE 

TRE-AL 

 

QUANTIDADE 

PCDF 

01 
Equipamentos pórtico detector de metais, com 

rodízios 
03 12 

02 
Equipamentos detectores de metais, tipo manual 

(raquetes) 
06 07 

 

03 

Cofre de aço, com 10 gavetas internas, para 
acautelamento de armas 

 

03 

 

08 
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 3. 3 – Conforme pesquisa de preços efetivada pela SEIC (Despacho 
0940513), o valor estimado da contratação, para os equipamentos que atenderão as 
necessidades do TRE-AL, é de R$ 77.920,65 (setenta e sete mil, novecentos e vinte reais 
e sessenta e cinco centavos) e de R$ R$ 276.639,29 (duzentos e setenta e seis mil, 
seiscentos e trinta e nove reais e vinte e nove centavos), para atender a Polícia Civil do 
Distrito Federal (PCDF), já inclusos os custos de treinamentos; 

3.4 - O TRE-AL se compromete em adquirir, em até 60 (sessenta) dias 
contados a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços, os seguintes itens: 2 (duas) 
unidades do Item 1; 04 (quatro) unidades do Item 2 e 2 (duas) unidades do item 3. O 
valor estimado, para esta aquisição, neste exercício, de 02 Pórticos, 04 Detectores 
Portáteis e 02 Cofres, é de R$ 51.947,10 (cinquenta e um mil, novecentos e quarenta e 
sete reais e dez centavos), já inclusos os custos de treinamentos; 

3.5 – Os valores unitários, estimados pela SEIC, estão relacionados no 
quadro abaixo: 

 

Item 

 

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO 

 

QTD 

 

VALOR 
ESTIMADO 

  

  

  

  

01 

Equipamentos pórtico detector de metais, com rodízios, incluindo 
opcionais: treinamento. 

  

Marca/Modelo referencias: 

  

a. Magnetec / MAG-600 HD-FS-Multi-Z 

b. Detronix / METTUS HS+ (com acessórios). 

  

  

  

  

01 

  

  

  

  

R$ 19.788,23 

02 

Equipamentos detectores de metais, tipo manual (raquetes), 
incluindo opcionais: 

Coldre, fone de ouvido, capa de proteção e carregador de baterias. 

Marca/Modelo referência 

  

a. Magnetec / MAG-350-STX 

b. Detronix / METTUS MNI 

01 R$ 1.144,67 

03 

Cofre de aço, com 10 gavetas internas, para acautelamento de 
armas, incluindo opcional: a chave tetra. 

  

Marca/Modelo referência 

01 R$ 3.895,98 
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4. CONDIÇÕES PARA AQUISIÇÃO 

  

4. 1 - Os equipamentos devem, obrigatoriamente, atender a todos os 
requisitos e determinações estabelecidas neste Termo de Referência e seu Anexo 01; 

4. 2 - Os equipamentos devem ser de linha de produção ativa, não se 
aceitando a participação, na licitação, de propostas que ofertem protótipos, 
equipamentos reformados, equipamentos descontinuados, equipamentos usados ou 
equipamentos em desenvolvimento, por fim, não serão aceitos equipamentos em final de 
ciclo de vida (end-of-life). A comprovação desta exigência poderá ser feita em fábrica, a 
critério do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e da Polícia Civil do Distrito Federal, por 
meio de diligência; 

4. 3 - Os equipamentos devem atender a todas as normas vigentes, 
incluindo os dispositivos e acessórios integrantes, expedidas pela Associação Brasileira de 
Normas Técnicas – ABNT e outros órgãos certificadores, quando da aplicação do 
seguimento; 

4. 4 - Os equipamentos devem ser entregues completos e prontos para 
entrar em operação imediata, acrescido de todos os dispositivos e acessórios, com acesso 
total a todas as funções operacionais. 

4. 5 - As etiquetas de identificação da marca do equipamento devem se 
limitar somente à apresentação discreta de identificação do fabricante e/ou modelo do 
equipamento; 

4. 6 - Os manuais de instruções, manuais de operações, manuais de 
manutenções e outros materiais impressos deverão ter conteúdo na Língua Portuguesa 
do Brasil; 

4. 7 - A(s) licitantes(s) deverá(ão) prever em seu orçamento, todas as 
despesas diretas e indiretas, assim como possíveis despesas eventuais que possam 
surgir, para completo fornecimento dos itens do escopo. 

  

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO/BEM COMUM 

  

5.1 - Cumpre ressaltar que, todos os bens acima elencados, possuem 
características de bens comuns, cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser 
objetivamente definidos neste Termo de Referência, cujas especificações são usuais de 

  

a. PM Cofres / EXECUTIVO 40 

  

b. Fosrtsafe / MAGNUM 4001 
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mercado, nos termos da Lei 10.520/2002 e no Decreto 3.555/2000. Conforme estudos 
preliminares, foram identificados diversos fornecedores para todos os equipamentos. 

  

6. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

  

6.1 - A modalidade desta licitação deverá ser Pregão na forma Eletrônica, 
tendo como critério para definir a empresa vencedora o menor preço por item, de acordo 
com as condições deste Termo de Referência e do edital; 

6. 2 - Apresentar proposta de preços e documentações de forma clara e 
detalhada, contendo discriminação do produto, a quantidade solicitada, o valor unitário e 
valor total, prazo de vencimento da proposta e prazo para entrega dos materiais, número 
da conta corrente, agência, nome do Banco do fornecedor, bem como declaração de que 
todas as despesas serão por conta da empresa fornecedora. 

6. 3 - Indicar que os preços unitários dos itens ofertados no certame 
serão fixos e irreajustáveis; 

6. 4 - Indicar o valor unitário e valor total de cada item cotado e o valor 
total da proposta por extenso, já incluídas, discriminadamente, todas e quaisquer 
despesas tais como frete, taxas e impostos, dentre outras, observadas as isenções 
previstas na legislação vigente, com cotações em moeda corrente nacional. O custo do 
treinamento operacional, exclusivo para os itens 1 e 2, com carga horária mínima de 4h 
para uma clientela de 10 profissionais do TRE-AL e 10 profissionais da PCDF, deverá estar 
incluído nos preços cotados para cada item ofertado; 

6. 5 - Apresentar indicação detalhada das especificações dos itens 
cotados indicando marca, modelo, tipo, fabricante, país de procedência e outras 
características que permitam identificá-los, anexando-se, inclusive, prospectos em 
Português do Brasil, sem referência às expressões “similar” ou “compatível”, de acordo 
com os requisitos indicados no Anexo I-A - Especificações Técnicas do Edital; 

6. 6 - Indicar o prazo máximo no qual a empresa ficará obrigada a 
entregar o(s) equipamento(s) cotado(s) na proposta, prontos para uso, não podendo ser 
superior ao constante no item 08 deste Termo de Referência; 

6.7 - Indicar o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior 
a noventa dias contados da data de sua apresentação. 

  

7. DO LOCAL, PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA/RECEBIMENTO 

  

7.1 - Apresentar na proposta a garantia dos equipamentos, nos termos do 
item 8, contra qualquer defeito de fabricação, sob pena de constatada alguma 
imperfeição, ter os bens devolvidos e a empresa fornecedora submetida às penalidades 
da Lei; 
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7. 2 - Cada tipo de equipamento deverá ser entregue, devidamente 
acompanhados das Notas Fiscais/Faturas correspondentes; 

7. 3 - O prazo de entrega será de: 

7. 3.1 – Até 60 (sessenta) dias corridos, a contar da emissão da Ordem de 
Fornecimento para o equipamento detectores de metais, tipo pórtico, com rodízios (Item 
01); 

7. 3.2 - Até 45 (quarenta e cinco) dias corridos, a contar da emissão da 
Ordem de Fornecimento para os equipamentos detectores de metais do tipo manual 
/raquetes (Item 02) e do cofre de aço (Item 03); 

7. 4 - O TRE-AL e a PCDF designarão uma Comissão Técnica de 
Recebimento composta de pelo menos 3 (três) membros para receber os equipamentos e 
emissão do respectivo Termo de Recebimento Provisório e Definitivo. O TRE-AL e a PCDF 
poderá convocar servidor ou profissional (s) de outro órgão da Administração Pública 
Direta ou Indireta, com conhecimento comprovado na matéria, para auxiliar nos trabalhos 
de avaliação; 

7. 5 – No caso do TRE-AL, os equipamentos serão recebidos e/ou 
instalados: 

  

7. 5.1 - 01 (um) pórtico detector de metais, 02 (dois) detectores de 
metais portáteis e 01 (um) cofre de aço no edifício sede do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, localizado na Rua Aristeu de Andrade, 377, Farol, Cep. 57051-090, Maceió-AL, 
pela realização do procedimento de verificação do equipamento em seu local de 
instalação, para assegurar que o equipamento fornecido é idêntico ao equipamento 
cotado, com todas as suas funcionalidades, e emissão do Termo de Recebimento 
Definitivo; 

7. 5.2 – 01 (um) pórtico detector de metais, 02 (dois) detectores de 
metais portáteis e 01 (um) cofre de aço no edifício do Fórum Eleitoral de Maceió, 
localizado na Av. Fernandes Lima, 3487, Farol, Cep. 57057- 000, Maceió-AL, pela 
realização do procedimento de verificação do equipamento em seu local de instalação, 
para assegurar que o equipamento fornecido é idêntico ao equipamento cotado, com 
todas as suas funcionalidades, e emissão do Termo de Recebimento Definitivo; 

7. 5.3 - As demais unidades, do TRE-AL, serão instaladas em local a ser 
definido pela Secretaria de Administração, dentro do Município de Maceió-AL; 

7.6 - No caso da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), os equipamentos 
serão recebidos e/ou instalados, conforme quadro abaixo: 

  

Local Endereço 
Item 01 - 
Pórtico 

Item 02 – 
Detector 
manual 

Item 03 
- Cofre 

Ed. Sede da PCDF 
SPO, Lote 24, Bloco A, 
Complexo da PCDF, 
Brasília/DF 

06 02 03 
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Departamento de Polícia 
Especializada - DPE 

SPO, Lote 23, Bloco D, 
Complexo da PCDF, 
Brasília/DF 

02 01 01 

Centro Tecnológico 
SPO, Lote 23, Bloco H, 
Complexo da PCDF, 
Brasília/DF 

01 01 01 

Departamento de combate à 
Corrupção e ao crime 
Organizado - DECOR 

SPO, Lote 23, Bloco C, 
Complexo da PCDF, 
Brasília/DF 

01 01 01 

  

7. 7 - O recebimento provisório dos equipamentos realizar-se-á após a 
entrega de todos equipamentos que compõem cada item, e a realização de testes de 
aceitação que comprovem o atendimento às especificações técnicas estabelecidas; 

7. 8 - Para realização dos testes de aceitação, todos os dispositivos de 
testes e instrumentos necessários na execução, devem ser disponibilizados pela licitante 
e ficarão em poder da Comissão Técnica até o término dos testes; 

7. 9 - Existindo divergências, será emitido o Termo de Recusa e notificada 
a Contratada, devendo a mesma às suas expensas, providenciar sua 
substituição/correção no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos; 

7. 10 - Inexistindo divergências o equipamento será aprovado e aceito; 

7. 11 - A empresa vencedora deverá fornecer toda a documentação 
técnica exigida neste Termo de Referência, primordialmente os manuais de operações e 
de manutenção de cada equipamento, seus dispositivos e acessórios; 

7. 12 - Os manuais e mídias fornecidos para verificação ficarão de posse 
da Comissão Técnica que poderá realizar anotações, apontamentos e observações 
nestes, passando em seguida à Seção Patrimônio; 

7. 13 - Os testes de aceitação do(s) equipamento(s), objeto deste Termo 
de Referência, serão realizado(s) nas dependências do TRE-AL, do FEM e nas 
dependências da PCDF; 

7. 14 - A Comissão Técnica do TRE-AL e da PCDF, farão os testes em até 
05 (cinco) dias corridos, para cada equipamento, já devidamente instalado, consistindo 
na verificação das características técnicas e exigências previstas neste Termo de 
Referência e em seu Anexo 01; 

7. 15 - Os testes de aceitação consistirão em verificar se o(s) 
equipamento(s) atendem, primordialmente, aos requisitos constantes do ANEXO 01 deste 
Termo de Referência. A comissão técnica de recebimento fará uso de testes, com vistas a 
demonstrar a eficiência do(s) equipamento(s), objeto deste certame, para que seja 
verificado o atendimento das principais características funcionais necessárias à 
segurança pública e das unidades do TRE-AL, do FEM e da PCDF. Serão realizados por 
meio de aferição pontual de cada item ou característica solicitada, conforme descrito 
neste Termo de Referência; 
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7. 16 - O recebimento definitivo se dará quando os equipamentos 
estiverem devidamente instalados, em plena capacidade de funcionamento e concluído o 
treinamento necessário aos servidores/operadores do Contratante, para 
operacionalização, pela Comissão Técnica de Recebimento, no prazo máximo de 10 
(dez) dias úteis após a conclusão dos treinamentos, se exigido; 

7. 17- Considerar-se-á a “data de conclusão do fornecimento”, para 
contagem do prazo de garantia contratual dos equipamentos fornecidos, a data de 
emissão, pelo TRE-AL e PCDF, do Termo de Recebimento Definitivo do(s) equipamento(s); 

7. 18 - A CONTRATADA providenciará os trâmites necessários, a seu 
cargo, para que sejam respeitadas todas as imposições da legislação sobre transporte, 
seguro e desembaraço aduaneiro para o percurso dos equipamentos até o local da 
entrega, incluindo os requisitos da Legislação Fiscal/Tributária; 

7. 19 - Todas as partes integrantes deste fornecimento devem possuir 
embalagens adequadas à proteção efetiva do conteúdo contra choques e intempéries ou 
quaisquer danos envolvendo o embarque, transporte e o desembarque dos equipamentos 
até o local de entrega e instalação; 

7. 20 - Não serão admitidos equipamentos, dispositivos e acessórios com 
sinais de avarias, mesmo que provocados por transporte e movimentação inadequada; 

7.21 - São de responsabilidade da Contratada a embalagem, o transporte 
e o seguro de todos os equipamentos e materiais integrantes do objeto do fornecimento. 
As despesas decorrentes serão consideradas incluídas nos preços dos itens do 
fornecimento. 

  

8. GARANTIA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 

  

8. 1 - O período de garantia, mínimo, deve ser de 60 (sessenta) meses 
para o item 01; 24 (vinte e quatro) meses para o item 02 e 12 (doze) meses para o item 03, 
a contar da data de recebimento, caracterizada pela data de emissão e assinatura do 
Termo de Recebimento Definitivo, conforme previsto neste Termo de Referência, no qual 
a Contratada deve assegurar assistência técnica, durante o período de garantia, sem 
ônus para o TRE-AL e PCDF; 

8. 2 - A Contratada responsabilizar-se-á pelo funcionamento dos 
equipamentos, mantendo-o operacional ininterruptamente durante o período de garantia; 

8. 3 - A Contratada será responsável, durante o período de garantia, pela 
atualização de software, e serviços de manutenção preventiva, nos prazos e 
especificações estabelecidos pelo fabricante, e corretiva do hardware, sem custo 
adicional para o TRE-AL e PCDF, incluindo todos os serviços, mão de obra, despesas com 
deslocamento, hospedagens, peças e materiais substituídos; 

8. 4 - Ocorrendo atualização de software, deve ser disponibilizada uma 
cópia do mesmo para o TRE-AL e PCDF; 
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8. 5 - Todas as peças e materiais de reposição, durante o período de 
garantia, devem ser novos, não sendo aceitos itens usados ou recondicionados, inclusive 
os acessórios; 

8. 6 - O período transcorrido a partir da constatação, pelo TRE, de defeito 
nos equipamentos, dispositivos e acessórios até a sua efetiva correção, será somado ao 
período de garantia; 

8. 7 - Durante o período de garantia, a Contratada será a responsável 
pela solução de quaisquer problemas provenientes de erros e/ou omissões, mesmo 
aqueles decorrentes de falhas na concepção do projeto, matéria prima, fabricação, 
inspeção, ensaios, embalagens, transportes, manuseios e montagem. Excluir-se-ão, 
entretanto, os danos ou defeitos decorrentes de uso inapropriado do equipamento ou 
influências externas de terceiros, não imputáveis à Contratada; 

8. 8 - A Contratada deve emitir um Termo de Garantia de fornecimento 
de Peças de Reposição por um período de 5 (cinco) anos a contar do término do período 
de garantia; 

8. 9 - No caso dos Detectores de Metais – Tipo Pórtico, a Contratada deve 
apresentar, para o período de garantia, um Plano de Manutenção Preventivo Gratuito, 
semestral, com descritivos detalhados das rotinas a serem executadas, incluindo 
procedimentos para execução de aferição e de calibragem dos equipamentos e 
acessórios, visando garantir a conformidade com as especificações do fabricante e, ainda, 
a afastar ou reduzir ao mínimo a possibilidade de ocorrência de falhas ou deficiências 
operacionais, devendo abranger: 

8. 9.1 - Cronograma das realizações das atividades de manutenções 
preventivas e testes de efetividade de funcionamento do equipamento; 

8. 9.2 - As manutenções preventivas devem ser agendadas com o Gestor 
do Contrato, de acordo com o cronograma apresentado no Plano de Manutenção 
Preventivo. O agendamento deve ser feito com antecedência mínima de 15 dias da data 
da realização das manutenções preventivas, informando a identificação do técnico (nome 
e RG); 

8. 9.3 - Relatório encaminhado ao TRE-AL com periodicidade trimestral, 
referente às manutenções preventivas e/ou corretivas, para cada equipamento, com 
análise das ocorrências de falhas e procedimentos efetuados na solução das ocorrências, 
dando ênfase aos equipamentos e componentes que demonstrarem reincidências de 
falhas; 

8.9.4 - A Contratada deverá emitir Ordem de Serviço para registro dos 
atendimentos das execuções das manutenções preventivas, aferições e calibrações, 
contendo a identificação dos responsáveis pela execução e pelo acompanhamento no 
local de instalação do equipamento. Tal Ordem de Serviço deve conter todas as rotinas 
de execução e registros de falhas, reparos e outras ocorrências que existirem; 

8.9.5 - A Contratada deverá manter registros de controle de manutenção 
preventiva dos equipamentos, nos locais de instalação dos mesmos. 

  

9. VIGÊNCIA DO CONTRATO – APENAS PARA O ITEM 01 
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9. 1 - O prazo de vigência do Contrato deverá ser de 180 (cento e oitenta) 
dias para os serviços de fornecimento, instalação, instrução técnica e operacional, 
pagamento e recebimento, contados a partir da assinatura do referido contrato. 

  

10. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL 

  

10.1 - O acompanhamento e a fiscalização da execução do Contrato 
consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços e fornecimentos, 
bem como da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito 
cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais representantes da 
Contratante, (Gestor do Contrato designado por meio de Portaria), na forma dos arts. 67 e 
73 da Lei nº 8.666, de 1993, e do art. 6º do Decreto nº 2.271, de 1997; 

10.2 - O representante do Contratante deverá ter a experiência 
necessária para o acompanhamento e controle da execução das obrigações assumidas 
pela contratadas; 

10.3 - A verificação da adequação das obrigações da contratada deverá 
ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referência; 

10.4 - A conformidade do material a ser utilizado na execução contratual 
deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a 
relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência 
e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais 
como: marca, modelo, qualidade e forma de uso; 

10.5 - O representante do Contratante deverá promover o registro das 
ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das 
cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 
1993; 

10.6 - A fiscalização, de que trata esta cláusula, não exclui, nem reduz a 
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, 
ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material 
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em co-
responsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o 
art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993; 

10. 7 - Ao Gestor do Contrato compete, entre outras atribuições: 

10.7.1 - Encaminhar à Administração o documento que relacione as 
ocorrências que impliquem em multas ou outras penalidades a serem aplicadas à 
CONTRATADA. 

  

11. ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA 
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11. 1 - A Contratada deve dispor de canal de comunicação direto ou 
eletrônico que permita a geração de número de protocolo ou outra forma de registro 
individual para as aberturas dos chamados de assistência técnica. Os custos com a 
garantia e assistência técnica deverão estar embutidos no valor da aquisição; 

11. 2 - Durante o período de garantia, a assistência técnica dos 
equipamentos, terá atendimento “on- site”, após o chamado de aberturas de assistência 
técnica em no máximo 05 (cinco) dias corridos para atendimento; 

11. 3 - O prazo de recuperação será contado a partir da abertura formal 
do chamado de assistência técnica, com solução definitiva por prazo não superior a 07 
(sete) dias úteis; 

11. 4 - Não sendo possível a recuperação do equipamento no prazo de 07 
(sete) dias úteis, durante o período de garantia, deve ser providenciada a substituição do 
mesmo por um equipamento equivalente ou superior, em caráter provisório, no prazo de 
15 (quinze) das úteis. Após a constatação de impossibilidade do reparo em até 30 (trinta) 
dias corridos, a substituição passará a ser definitiva, desde que o equipamento seja novo; 

11. 5 - As manutenções só poderão ser efetuadas por agentes 
credenciados e qualificados pela Contratada ou fabricante; 

11. 6 - As manutenções preventivas devem ocorrer em horário 
administrativo, das 08 às 17hs, de segunda a sexta-feira, explicitando dia e horário da 
execução das manutenções e partes dos equipamentos a serem verificadas, para 
apreciação e autorização do período de início e término da intervenção técnica, bem 
como autorização de acesso pelo TRE e da PCDF; 

11. 7 - Caso o equipamento não atenda às funcionalidades constantes 
neste Termo de Referência após a manutenção, este deverá ser substituído, sem custos 
para a Contratante; 

11. 8 - Caso ocorram 3 (três) chamadas, devidamente formalizadas, para 
problemas de mesma natureza e para um mesmo equipamento, a Contratada deve 
substituir todas as partes integrantes que apresentaram defeitos, falhas ou aquela 
unidade (equipamento) defeituosa, às suas expensas, no prazo máximo de 60 (sessenta) 
dias após ser notificado. Equipamentos e acessórios devem ser substituídos 
integralmente. 

  

12. INSTRUÇÃO TÉCNICA E OPERACIONAL 

  

12. 1 - Para os equipamentos detectores de metais – Tipo Pórtico (item 
01) e manual (item 02), haverá a necessidade de oferta de instrução sistematizada, a ser 
ministrado na sede do TRE-AL, do FEM e na sede da PCDF, conforme explicitado a seguir. 

12. 2 - PROGRAMA DE INSTRUÇÃO TÉCNICA E OPERACIONAL - 
EQUIPAMENTO DETECTORES DE METAIS -TIPO PÓRTICO E TIPO MANUAL (RAQUETE): 

12. 2.1 - A Contratada deverá arcar com o Programa de Instrução Técnica 
e Operacional para Operação do Equipamento, contemplando o conteúdo programático, 
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bem como o material didático, caso seja necessário (apostilas, livros, manuais, 
transparências e demais recursos audiovisuais); 

12. 2.2 - A instrução técnica e operacional deverá ocorrer 
concomitantemente a entrega dos equipamentos e o Termo de Recebimento Definitivo só 
deverá ser expedido após a realização das respectivas instruções; 

12. 2.3 - A duração do repasse de Instrução técnica e operacional deve 
ter, no mínimo, 4 horas/aulas; 

12. 2.4 - Os repasses de instrução técnica devem ser divididos em aulas 
teóricas e práticas, visando melhor eficácia dos assuntos ministrados; 

12. 2.5 - O repasse de instrução técnica de operação deve ser realizado 
para até 10 (dez) profissionais, devendo habilitá-los para, no mínimo, terem condições 
de: 

12. 2.5.1 - Verificação e ajustes de parametrizações e configurações; 

12. 2.5.2 - Realizar verificação de autodiagnostico; 

12. 2.5.3 - Verificar os ajustes e calibrações dos equipamentos; 

12. 2.5.4 - Configurar as variáveis de operação dos equipamentos; 

12. 2.5.5 - Operar plenamente todos os recursos dos equipamentos e 
seus acessórios; 

12. 3 - Todas as ferramentas, instrumentos, softwares e material de 
consumo, necessário aos repasses de instrução técnica de operação deverão ser 
realizados às custas da Contratada e o seu custo deverá ser destacado dos preços 
cotados, NO CASO DOS ITENS 1 E 2; 

12. 4 - Depois de concluídos satisfatoriamente os repasses de instrução 
técnica, a Contratada deve emitir, sem ônus para o TRE e à PCDF, documento contendo, 
no mínimo, título do repasse de instrução técnica, conteúdo, carga-horária, período de 
realização e identificação dos servidores e prestadores de serviços capacitados. 

  

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

  

13. 1 - Responder por todos os ônus referentes à aquisição, tais como: 
fretes, impostos, seguros, taxas, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais, decorrentes da execução do contrato; 

13. 2 - Responder por si e por seus sucessores integralmente, em 
qualquer caso, por todos os danos e prejuízos de qualquer natureza causados ao TRE-AL 
e a PCDF ou a terceiros; 

13. 3 - Indenizar os danos e prejuízos referidos no item anterior na 
conformidade do estabelecido no contrato; 
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13. 4 - Responder exclusivamente e integralmente perante o TRE-AL e à 
PCDF pela execução do objeto na forma proposta no Contrato; 

13. 5 - Acatar as determinações do TRE-AL e da PCDF, no sentido de 
garantir a perfeita manutenção dos equipamentos em caso de vícios e/ou defeitos; 

13. 6 - Substituir as suas expensas e responsabilidade o objeto que não 
estiver de acordo com as especificações e, demais situações peculiares ao objeto como: 
prazo para realização dos serviços de assistência técnica dentro do prazo de garantia e a 
forma de sua realização; 

13. 7 - Manter durante toda a vigência do Contrato, as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme preceitua o art. 55, inciso XIII, 
da lei 8666/1993. 

  

14. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

  

14. 1 - Prestar as informações e esclarecimentos atinentes ao objeto 
deste Termo de Referência, que venha a ser solicitada pela empresa Contratada; 

14. 2 - Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do 
Gestor contratual. 

14. 3 – Designar membros à Comissão Técnica de Recebimento e Gestor 
Contratual, para acompanhamento de todas as etapas do certame e Contrato; 

14. 4 - Rejeitar no todo ou em parte, os equipamentos entregues em 
desacordo com as obrigações assumidas pela empresa e solicitar expressamente sua 
substituição; 

14. 5 - O pagamento será efetuado por ordem bancária, até o 10º dia útil, 
após o atesto firmado pelo Gestor do Contrato, considerando-se como data de 
pagamento o dia da emissão da ordem bancária, por meio de crédito em nome da 
CONTRATADA, no banco indicado, conforme a seguir especificado: 

14. 5.1 - O atesto, pelo Gestor do Contrato, ocorrerá em até 05 (cinco) 
dias úteis contados a partir da emissão do Termo de Recebimento Definitivo dos 
equipamentos, elaborado pela Comissão Técnica de Recebimento. 

  

15. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS/RESCISÃO CONTRATUAL 

  

15. 1- Pela inexecução total ou parcial do objeto, podem ser aplicadas à 
empresa as seguintes sanções: 

15. 1.1 - Advertência: poderão ser aplicadas sempre que a Administração 
entender que a(s) justificativa(s) de defesa atenua a responsabilidade da licitante e, 
desde que não tenha havido prejuízo ao erário; 
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15. 1.2 - Multa Moratória de 0,05% (cinco centésimos por cento) por dia 
de atraso, calculada sobre o valor do contrato, na hipótese de atraso injustificado na 
entrega dos equipamentos, até o máximo de trinta dias; 

15. 1.3 - Multa Moratória de 0,003% (três centésimos por cento) por dia 
de atraso, calculada sobre o valor do Contrato, na hipótese de atraso injustificado nos 
demais prazos, até o máximo de trinta dias; 

15. 1.4 - Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento 
de contratar com a Administração, pelo prazo de, até dois anos; 

15. 1.5 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou 
até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade; 

15. 1.6 - Independente da sanção aplicada, a inexecução total ou parcial 
do contrato poderá ensejar, ainda, a rescisão contratual, nos termos previstos na Lei nº. 
8.666/93, bem como a incidência das consequências legais cabíveis, inclusive 
indenização por perdas e danos eventualmente causados ao Contratante. 

15. 1.7 - A reabilitação será concedida sempre que a licitante ressarcir a 
Administração os prejuízos resultantes, e depois de decorrido o prazo da suspensão 
temporária, se aplicada. 

15. 1.8 - Independente da sanção aplicada, a inexecução total ou parcial 
do fornecimento poderá ensejar, ainda, na rescisão do Ajuste, nos termos previstos na Lei 
n 8.666/1993, assim como a incidência das consequências legais cabíveis. 

  

16. DESENVOLVIMENTO NACIONAL SUSTENTÁVEL 

  

16. 1 - Considerando os riscos potenciais ao meio ambiente e a saúde 
pública ocasionados pelos equipamentos, caberá à Contratada observar as políticas 
socioambientais, principalmente o correto descarte e o gerenciamento adequado de 
resíduos, no que tange à coleta, reutilização, reciclagem, tratamento ou disposição final, 
assumindo o compromisso de cumprir toda a legislação vigente; 

  

16. 2 - Não obstante, sem prejuízo do indicativo no presente Termo de 
Referência, a contratada, deverá, ainda, a destinação adequada aos resíduos gerados 
durante suas atividades; 

16. 3 - Respeitar a legislação e as Normas Técnicas brasileiras – NBR 
publicadas pela ABNT sobre resíduos, bem como as normas do INMETRO, a Lei n° 
12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Decreto n° 7.404/2010; 

16. 4 - Descartar, em conformidade com diretrizes do Contratante e da 
legislação ambiental e sanitária vigentes, todas as embalagens, restos de materiais e 
produtos, sobras e entulhos, incluindo componentes substituídos, cabos, restos de óleos e 
graxas. 
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                       Maceió, 02 de setembro de 2021. 

 

                        Audeir Medeiros de Aguir Peixoto 

                            Antônio Rita dos Santos Neto 

                                  Erivaldo José de Souza 

  

Membros da Comissão de Planejamento, designados através da Portaria 
Presidência nº 53/2020. 
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ANEXO I-A 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS ITENS 

  

ITEM 1.  – EQUIPAMENTOS DETECTORES DE METAIS – TIPO PÓRTICO, COM RODÍZIOS COM 
TRAVAS (ADEGUADO A NORMA NIJ 0601-02): 

  

1.1- CARACTERÍSTICAS ESTRUTURAIS: 

1.1.1 -  A estrutura do pórtico deverá ser construída em material lavável, indeformável, 
dotados de bordas a prova de impactos proporcionando uma eficiente proteção mecânica e 
de umidade, a exemplo do Acrilonitrila butadieno estireno – ABS ou outro material 
termoplástico rígido e leve, com características similares ao ABS. Processo de fabricação 
certificado na NBR ISO 9001; 

         Poderão ser aceitos outros materiais que atendam as exigências acima. Não serão 
aceitos pórticos com madeira e derivados, tais como o MDF -Medium-Density Fiberboard em 
seu acabamento exterior; 

1.1.2 - A estrutura deverá atender, no mínimo, o padrão IP53 (norma ABNT NBR IEC 60529); 

1.1.3 - O pórtico deverá ter proteção no painel; 

1.1.4 - O pórtico, deve ser entregue completo, instalado, calibrado e pronto para entrar em 
operação imediata; 

1.1.5 - O compartimento destinado aos componentes elétricos/eletrônicos deverá ser 
localizado na parte superior do pórtico, e deverá possuir vedação que impeça o acesso 
involuntário e ainda ser resistente a intempéries; 

1.1.6 - A estrutura deve ser suficientemente robusta e resistente a impactos mecânicos 
como colisão, choque e pressões provocadas pela passagem de pessoas; 

1.1.7 - Deve possuir invólucro protetor impermeável nas bases do portal, com altura mínima 
de 50 mm; 

1.1.8 - Possuir dispositivo para fixação no piso, caso necessite ser fixado, imune à 
penetração de água e oxidação; 

1.1.9 - Não possuir cantos ou pontas angulosas, pontiagudas ou afiadas, que possam causar 
danos em pessoas ou roupas; 

1.1.10 – Possuir todos os componentes padronizados e intercambiáveis; 

1.1.11 – Possuir altura interna (vão livre) de 2,0 m a 2,20 m; 

1.1.12 – Possuir largura interna (vão livre) entre os painéis de 0,70 m a 0,85 m; 

1.1.13 – Possuir profundidade de 0,45m a 0,70m; 

1.1.14 – Possuir peso máximo de 100 Kg; 

1.1.15 – A construção mecânica e rigidez do pórtico devem permitir a resistência, sem 
sofrer danos, a impactos mecânicos como colisão, choque e também pressões provocadas 
pelo tráfego normal de pessoas; 
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1.1.16 – Não ter qualquer rampa de passagens para pessoas através do portal, ou estrutura 
similar com essa finalidade; 

1.1.17 – Rodízios firmes, com travas suficinetes para uso do pórtico sem precisar fixá-lo no 
piso, revestidos com material que não cause danos (riscos, arranhões, manchas) no piso. 

1.2. – CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS: 

1.2.1- Ter, pelo menos, 10 (dez) programas de detecção pré-configurados para detecção de 
diferentes tipos e tamanhos de objetos metálicos compatíveis com a função da aplicação a 
que destina, do total, deve ter, no mínimo, 03 (três) customizáveis no local; 

1.2.2 - Empregar tecnologia de multizona verdadeira de detecção constituída por no mínimo 
8 (oito) zonas de detecção independentes (zonas essas constituídas por no mínimo 08 (oito) 
bobinas receptoras, comprovando a independência da detecção), distribuídas em altura ao 
longo do vão livre do pórtico, com indicação visual da zona correspondente ao alarme 
mediante LED’s dispostos em barra luminosa (a precisão da indicação das zonas deve ser 
mantida quando o pórtico for programado no nível de sensibilidade desejado); 

                     Led colorido, de alta intensidade, com pictograma indicativo Verde livre / 
Vermelho detecção. 

1.2.3 - Ter capacidade de detecção de alta sensibilidade de objetos metálicos ferrosos e não 
ferrosos de pequenas dimensões em situações reais do ambiente do TRE e FEM. 

1.2.4 - Possuir alta capacidade de discriminação nas inspeções que buscam, principalmente, 
armas de fogo, ferramentas ou lâminas e, ao mesmo tempo, descartar objetos de uso 
pessoal; 

1.2.5 - A capacidade de detecção, verdadeira e independente, deverá ocorrer de forma 
consistente e uniforme em toda área  interna (vão livre) do pórtico, proporcionando a 
cobertura completa de inspeção da cabeça aos pés e deverá ser independente da posição 
ou orientação do objeto transitando por ele; 

1.2.6 - Será definido como nível de sensibilidade desejado para os testes de aceitação, o 
nível que permite a detecção do corpo de prova ferroso em qualquer posição e orientação 
dentro do vão livre do pórtico e que permita também a detecção do corpo de prova não-
ferroso quando passado isoladamente e simultaneamente com o corpo de prova ferroso; 

1.2.7 - A capacidade de detecção não deve mudar com o tempo e, tampouco, deve haver 
necessidade de recalibração do equipamento; 

1.2.8- O pórtico deve permitir ajustes da sensibilidade mínima de 70 (setenta) níveis 
diferentes, oferecendo versatilidade para operação em locais diferentes e inspeção de 
públicos diferentes. Todos os níveis de sensibilidade devem estar livres de alarmes falsos; 

1.2.9 - Quando configurado no nível de sensibilidade desejado, assim como em qualquer 
outro nível inferior, o pórtico deve apresentar imunidade alta contra possíveis interferências 
mecânicas, elétricas e magnéticas, tais como objetos estáticos (por exemplo, grade 
metálica, piso reforçado de aço), objetos metálicos móveis (por exemplo, porta metálica) na 
proximidade do pórtico, não requerendo intervenção de recalibração na ocorrência de 
diferentes cenários de interferência, sendo auto-calibrável; 

                     Deve operar a uma distância de 30cm de um equipamento de raio X, sem 
apresentar mudanças no hemogeneidade de detecção ou falso alarmes causados por 
interferências eletromagnéticas; 

Edital do PE nº 53/2021 (0954812)         SEI 0006004-90.2016.6.02.8000 / pg. 624



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

1.2.10 – Quando configurado no nível de sensibilidade desejado, assim como em qualquer 
outro nível inferior, o pórtico não pode sofrer interferência de corpo humano (condutividade 
elétrica) e não pode gerar alarme falso quando uma pessoa totalmente livre de objetos 
metálicos transitar por ele; 

1.2.11 – A unidade de controle (eletrônica) do pórtico deve ser protegida contra atos de 
vandalismo, mediante uso de carcaça metálica sólida, travada com chave e com grau de 
proteção mínimo de IP 53; 

1.2.12 – O pórtico deverá possuir sistema de auto diagnóstico, possibilitando a verificação 
da performance e eficiência do mesmo; 

1.2.13 – Sistema ethernet para comunicação PC; 

1.2.14 - Capacidade de proceder a contagem de passagens de pessoas no detector e o 
número de vezes e porcentagem em que o alarme foi acionado - deve ser fornecido 
software para elaboração de relatórios para auditoria; 

1.2.15 – A unidade eletrônica deve ser compacta sendo que o acesso à programação local 
dever ser protegida com acesso restrito e por senha alfanumérica de 6 (seis) dígitos. 
Sistema de programação local ou remota por meio de ligação a computadores portáteis e à 
rede TCP-IP, de modo a permitir o controle e o monitoramento remoto e integração à rede; 

1.2.16 – A detecção deverá possibilitar a inspeção de, no mínimo, 10 pessoas por minuto; 

1.2.17 – Temperatura         operacional: Faixa mínima de –10 a +50 graus centígrados; 

1.2.18 – Umidade relativa (sem condensação): de 0 a 95%; 

1.2.19 – Indicador sonoro, com alarme de alta intensidade com volume e tom do alarme 
programável; 

1.2.20 – A emissão eletromagnética do equipamento deve estar limitada a um nível 
considerado inofensivo para seres humanos (portadores de marca-passo, sistemas de apoio 
vital, mulheres grávidas, etc). A comprovação deste item se dará por certificado ou laudo 
técnico de instituto ou laboratório, brasileiro ou estrangeiro, deve acompanhar o 
equipamento. 

1.2.21 – Funcionamento programável controlado por microprocessador. 

1.2.22 – Possuir no mínimo 02 (dois) níveis de acesso, por meios de senhas programáveis, 
para operacionalização do equipamento e suas funcionalidades, tanto local como remoto: 

              1.2.22.0.1 – Nível     OPERACIONAL para permitir que o operador visualize os 
ajustes programados e as informações estatísticas; 

              1.2.22.0.2 – Nível ADMINISTRADOR para permitir acesso a todos os ajustes e 
parâmetros do equipamento, com privilégios para efetuar programações, configurações, 
habilitar ou desabilitar funções e parâmetros programáveis, bem como incluir e excluir 
novos usuários operacionais, habilitando ou desabilitando funções para o nível operacional; 

1.2.23 – As senhas devem possuir recursos de confirmação quando na inserção destas, seja 
na inserção inicial, alteração ou exclusão; 

1.2.24 – Possuir sistema para armazenamento de registros de programações e 
configurações dos equipamentos; 
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1.2.25 – Possuir sistema de transferência de programação e configuração simultânea para 
todos os equipamentos ou grupos de equipamentos instalados na dependência. 

1.2.26 – Possuir registro dos eventos de configurações do equipamento indicando minuto, 
hora, dia, mês e ano, para a rastreabilidade das mesmas. Este acesso somente deverá ser 
realizado pelo nível  ADMINISTRADOR. 

1.2.27 – Possuir controle remoto sem fio, com capacidade para: 

              1.2.27.01 – Acessar todos os ajustes; 

              1.2.27.02 – Operar um ou vários pórticos com a mesma senha ou senhas 
diferentes; 

1.2.28 – Atender a norma NIJ – 0601.02, do Instituto de Justiça dos Estados Unidos; 

1.2.29 – Ter processo de fabricação certificado NBR ISO 9001. 

1.3 – CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: 

1.3.1 - Alimentação elétrica deve possuir tensão de 90 /100 a 240v Vca automática (+10%/-
15%; 50/60hz +/-3hz), para atender as redes padrões de 110/127v e 220v sem a 
intervenção do operador; 

1.3.2 - A fonte de alimentação elétrica deve estar equipada com proteção contra curtos 
circuitos e surtos de tensão; 

1.3.3 - O sistema elétrico do pórtico deve possuir dispositivo estabilizador de energia elétrica, 
contendo uma unidade de armazenamento de energia com capacidade de manter a operação 
plena do mesmo por no mínimo 60 minutos após a queda de energia na rede de alimentação 
comercial, podendo estar ou não integrada ao equipamento; 

1.3.4 - Possuir cabo de alimentação elétrica, com plugue no padrão brasileiro (ABNT/NBR 
4136). Cabo elétrico com, no mínimo, 2 metros de comprimento. 

1.4 – ASSESSÓRIOS INTEGRANTES: 

1.4.1 – 01 (um) conjunto de ferramenta, por equipamento fornecido, para montagem e 
desmontagem do pórtico; 

1.4.2 – 01 (uma) chave para ativação e desativação do pórtico, por equipamneto fornecidor, 
caso o fabricante utilize este recurso para ligar e desligar o pórtico; 

1.4.3 – 01 (um) dispositivo de calibração, por equipamento fornecido, se recomendado pelo 
fabricante; 

1.4.4 – 01 (um) conjunto de simulacros, para que seja efetuado o teste do corpo de provas, 
de acordo com a Norma NIJ 0601-02. 

  

1.5 – GARANTIA: 60 meses. 

  

ITEM 02: DETECTORES DE METAIS - TIPO MANUAL (RAQUETE): 
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2.1- CARACTERÍSTICAS ESTRUTURAIS E OPERACIONAIS: 

  

2.1.1 - O detector manual deve ser fornecido com estrutura em material lavável, 
indeformável, dotados de bordas a prova de impactos proporcionando uma eficiente 
proteção mecânica e de umidade, a exemplo do Acrilonitrila butadieno estireno – ABS, ou 
outro material termoplástico rígido e leve, com características similares ao ABS. Poderão ser 
aceitos outros materiais que atendam às exigências acima, com características similares ao 
ABS; 

2.1.2 - O detector deve ter processo de fabricação certificado  NBR ISO 9001; 

2.1.3 - O detector deve ter uma ou mais chave(s) para ligar/desligar e saída para fone de 
ouvido; 

2.1.4 - O detector deve ter uma ou mais chave(s) para a escolha e seleção do modo de 
alarme; 

2.1.5 - Deverá utilizar bateria de 9v, recarregável, tipo; 

2.1.6 - O detector deve ser fornecido com bateria recarregável, carregador de bateria,  e 
fonte de 90 ou 100 a 240 ou 250Vca automática para atender as redes padrões de 110/127 
e 220v sem a intervenção do operador; 

2.1.7 - A duração típica da bateria deve ser de no mínimo 30 horas em modo de operação 
normal (modo visual/sonoro), considerando operação em estado de alarme de no máximo 
10% do ciclo operacional; 

2.1.8 - A empunhadura deverá ser ergonômica, de material à prova de umidade, resistente 
ao suor e deverá integrar laço de pulso; 

2.1.9 - O aparelho detector manual deverá ser resistente a impacto de altura mínima de 75 
(setenta e cinco) centímetros, sendo que seus componentes internos devem permanecer 
inalterados após a queda, nem seja necessária recalibração do aparelho. O aparelho deverá 
manter suas características depois de no mínimo 3 (três) provas de queda de 75 (setenta e 
cinco) centímetros em piso de concreto, em qualquer posição; 

2.1.10 – Peso máximo do detector: 600 g (com bateria inclusa); 

2.1.11 – Dimensões máximas do detector: 

              2.1.11.1 - Largura: 1500mm, Espessura: 35mm, Comprimento: 420mm; 

              2.1.11.2 - Comprimento da superfície de detecção: mínimo de 180mm e máximo 
de 320mm. 

2.1.12 – Deverá operar com umidade relativa de 0 a 95% sem condensação e faixa mínima 
de temperatura de operação -15°C a + 50°C; 

2.1.13 – O equipamento não deverá oferecer riscos a portadores de marca passos, 
gestantes e sistemas de apoio vitais, comprovado através de laudo técnico; 

2.1.14 – Deve ter eletrônica microprocessada, com auto calibração, evitando ajustes 
periódicos de sensibilidade; 
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2.1.15 - Deve detectar metais magnéticos e não magnéticos, metais ferrosos e não-
ferrosos; 

2.1.16 – Possuir capacidade de detecção conforme NIJ 0602-02, do Departamento de Justiça 
dos Estados Unidos;   

2.1.17 – Possuir os seguintes tipos de indicação de alarme: sonoro, visual e por vibração do 
punho; 

2.1.18 – O alarme deverá ser continuo durante o tempo que o metal estiver na presença do 
sensor sem a necessidade de movimentação para provocar a detecção dos metais; 

2.1.19 – Deve haver no mínimo 2 (dois) modos de operação dos alarmes. Por exemplo, 
visual/vibração e visual/sonoro; 

2.1.20 – Deve possui ajuste digital de sensibilidade  de 3 níveis (baixo, médio e alto), sendo 
a detecção do nível alto a no mínimo 1cm. 

2.1.21 – Dois aparelhos devem operar apropriadamente a uma distância de 60 cm ou 
menos entre eles; 

2.1.22 - O detector não pode produzir uma indicação positiva de alarme quando operado a 
uma distância de maior que 35 cm de uma grade metálica usada na construção de piso. A 
distância até a grade supracitada refere-se tanto àquela medida a partir da ponta do 
detector como aquela medida a partir do lado do detector. As dimensões mínimas da grade 
metálica: 15cm x 15cm de haste de metal ferroso com diâmetro de 6mm; 

2.1.23 – O aparelho deverá possuir indicação por LEDs coloridos, com as seguintes funções, 
no mínimo: 

              2.1.23.1 – LED vermelho representa indicação visual de alarme; 

              2.1.23.2 – LED verde indica que o aparelho está ligado e pronto para operar; 

              2.1.23.3 - LED indicador de nível baixo da carga de bateria. 

2.1.24 - deverá ser fornecido com: 

            2.1.24.1 -  Mídia contendo instruções em vídeo de operação do modelo de detector 
fornecido, com instruções em Português do Brasil; 

            2.1.24.2 – bateria recarregável, bivolt ou 220v; 

            2.1.24.3 – carregador de bateria; 

            2.1.24.4 – Capa de proteção; 

            2.1.24.5 – Fone de ouvido; 

            2.1.24.6 – Coldre para transporte, a ser preso em cinto. 

  

2.1.25 – Garantia mínima: 24 meses 
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ITEM 3 - cofre em aço, com 10 gavetas internas independentes (com chaves), mecanismo de 
abertura e fechamento digital e/ou chave tetra (serve, inclusive, para desbloqueio em caso de 
travamento de senha). 

  

3.1 - ESPECIFICAÇÕES GERAIS: 

  

3.1.01 - Cofre digital com forração interna em carpete preto ou azul ou vermelho ou cinza; 

3.1.02 - Gabinete: Confeccionado em chapa de aço de espessura mínima de 2,5 mm; 

3.1.03 - Porta: Confeccionada em chapa de aço de espessura mínima de 3,2 mm; 

3.1.04 - Contendo, internamente, 10 gavetas forradas, removíveis, independentes e com 2 
chaves tipo cilindro por gaveta. Obs: poderá ter 01 (um) vão além das 10 gavetas); 

3.1.05 - Pintura total em epóxi-pó branco ou cinza; 

3.1.06 - Assistência Técnica Permanente e própria; 

3.1.07 - Garantia mínima de 2 anos; 

3.1.08 - Sistema de travamento com, no mínimo, 3 (três) pinos (ferrolhos) horizontais; 

3.1.09 - Display externo, discreto, com teclado emborrachado, funcionando com, no 
máximo, 4 pilhas tamanho AA ou AAA (localizadas na parte externa do cofre); 

3.1.10 - Senha programável de 3 a 6 dígitos; 

3.1.11 - Função BEEP ON ou BEEP OFF: Liga ou desliga o som do beep ao digitar qualquer 
tecla no painel do cofre; 

3.1.12 - Abertura e fechamento automático e/ou com a chave tetra; 

3.1.13 - Capacidade de armazenar, no mínimo, 4 senhas (programáveis pelos usuários); 

3.1.14 - Sistema eletrônico deverá se desligar, quando inativo, gerando economia de pilhas; 

3.1.15 - Bloqueio de, 30 a 60 minutos, após 3 a 5 tentativas com senhas incorretas; 

3.1.16 - Senha para abertura de emergência, através do suporte técnico; 

3.1.17 - Peso: de 55 a 101Kg; 

3.1.18 - Medidas Externas do cofre: 

             3.1.18.1 -  Altura: de 1000 a 1500 mm; 

             3.1.18.2 - Largura: de 450 a 500 mm; 

             3.1.18.3 - Profundidade: de 400 a 500 mm. 

3.1.19 - Medidas das Gavetas Internas: 

             3.1.19.1 - Altura: de 60 a 80 mm; 

             3.1.19.2 - Largura: de 290 a 400 mm; 
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             3.1.19.3 - Profundidade: de 300 a 400 mm. 

3.1.20 - Cubagem: de 100 a 140 litros. 

3.1.21 - Itens inclusos: 

             3.1.21.1 - 2 chaves tetra por cofre; 

             3.1.21.2 - 2 chaves, tipo cilindro, por gaveta; 

             3.1.21.3 - Kit de fixação (2 a 4 parafusos sextavados e buchas 10); 

             3.1.21.4 - Manual de instrução em português. 

  

Maceió, 02 de setembro de 2021. 

 

Audeir Medeiros de Aguir Peixoto 

Antônio Rita dos Santos Neto 

Erivaldo José de Souza 

  

Membros da Comissão de Planejamento, designados através da Portaria Presidência nº 
53/2020 
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ANEXO I-B 

VALORES MÁXIMOS ESTIMADOS PARA OS ITENS 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 
TRE/AL 

QUANT 
PCDF 

  TOTAL 
ATA 

   VALOR 
MÁXIMO 

UNITÁRIO 

1 
Equipamento pórtico 

detector de metais, com 
rodízios. 

UNID. 3 12  15 
 

R$ 19.788,23 

 
2 

Equipamentos 
detectores de metais, 

tipo manual (raquetes). 

 
UNID. 

 
6 

  7  13 

 
 R$ 1.144,67 

 
3 

Cofre de aço, com 10 
gavetas internas, 

para acautelamento 
de armas. 

UNID. 3   8  11 

 
 
 R$ 3.895,98 
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ANEXO II 

 
PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO 

 
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 0006004-90.2016.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 53/2021 

 
 

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, 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, e a POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, localizada em SGON Quadra 05, Lotes 
02/07, asa Norte – Brasília/DF, CEP: 70610-650, fone: (61) 3207-4702, neste ato 
representada por Silvério Antônio Moita de Andrade, RG nº 1.400.707 SSP/DF, CPF nº 
224.366.851-34, doravante denominado Órgãos Participante, resolvem registrar os preços 
ofertados pela empresa ................................., (INFORMAR SE É MICROEMPRESA OU EMPRESA 
DE PEQUENO PORTE) CNPJ …....................., sediada em …..................., representada 
por..........................................., para eventual fornecimento dos materiais abaixo 
relacionados, conforme condições descritas nos Anexos I e I-A do Pregão Eletrônico nº 
53/2021, 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, 
de 31 de maio de 2005, 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 53/2021: 

 

 
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 53/2021: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
    
    

 
2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 
 
2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze) meses, 
contado da publicação do extrato desta ata. 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. 
QUANT. TOTAL 
REGISTRADA 

VALOR 
UNITÁRIO  

(R$) 

VALOR 
TOTAL (R$) 
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3 – DO PRAZO DE ENTREGA. 
 
3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de: 
 

a) Até 60 (sessenta) dias corridos, a contar da emissão da Ordem de 
Fornecimento para o equipamento detectores de metais, tipo pórtico, com rodízios (Item 
01); 

b) Até 45 (quarenta e cinco) dias corridos, a contar da emissão da Ordem 
de Fornecimento para os equipamentos detectores de metais do tipo manual /raquetes 
(Item 02) e do cofre de aço (Item 03). 

 
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 serviço 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) Prestar as informações e esclarecimentos atinentes ao objeto deste Edital, que 
venham a ser solicitada pela empresa Contratada; 

b) Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do Gestor 
contratual; 

c) Designar membros à Comissão Técnica de Recebimento e Gestor Contratual, para 
acompanhamento de todas as etapas do certame e Contrato; 

d) Rejeitar no todo ou em parte, os equipamentos entregues em desacordo com as 
obrigações assumidas pela empresa e solicitar expressamente sua substituição; 
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e) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

 
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 serviço 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) a) Providenciar para que os equipamentos sejam de linha de produção ativa, não 
se aceitando a participação, na licitação, de propostas que ofertem protótipos, 
equipamentos reformados, equipamentos descontinuados, equipamentos usados ou 
equipamentos em desenvolvimento, por fim, não serão aceitos equipamentos em 
final de ciclo de vida (end-of-life). A comprovação desta exigência poderá ser feita 
em fábrica, a critério do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e da Polícia Civil do 
Distrito Federal, por meio de diligência; 

b) Providenciar para que os equipamentos atendam a todas as normas vigentes, 
incluindo os dispositivos e acessórios integrantes, expedidas pela Associação 
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e outros órgãos certificadores, quando da 
aplicação do seguimento; 

c) Entregar equipamentos completos e prontos para entrar em operação imediata, 
acrescido de todos os dispositivos e acessórios, com acesso total a todas as funções 
operacionais; 

d) Providenciar para que as etiquetas de identificação da marca do equipamento se 
limitem somente à apresentação discreta de identificação do fabricante e/ou modelo 
do equipamento; 

e) Providenciar para que os manuais de instruções, manuais de operações, manuais 
de manutenções e outros materiais impressos tenham conteúdo na Língua 
Portuguesa do Brasil; 
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f) Prever em seu orçamento, todas as despesas diretas e indiretas, assim como 
possíveis despesas eventuais que possam surgir, para completo fornecimento dos 
itens do escopo. 

g) Responder por todos os ônus referentes à aquisição, tais como: fretes, impostos, 
seguros, taxas, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 
decorrentes da execução do contrato; 

h) Responder por si e por seus sucessores integralmente, em qualquer caso, por 
todos os danos e prejuízos de qualquer natureza causados ao TRE-AL e a PCDF ou a 
terceiros; 

i) Indenizar os danos e prejuízos referidos no item anterior na conformidade do 
estabelecido no contrato; 

j) Responder exclusivamente e integralmente perante o TRE-AL e à PCDF pela 
execução do objeto na forma proposta no Contrato; 

k) Acatar as determinações do TRE-AL e da PCDF, no sentido de garantir a perfeita 
manutenção dos equipamentos em caso de vícios e/ou defeitos; 

l) Substituir as suas expensas e responsabilidade o objeto que não estiver de acordo 
com as especificações e, demais situações peculiares ao objeto como: prazo para 
realização dos serviços de assistência técnica dentro do prazo de garantia e a forma 
de sua realização; 

m) Manter durante toda a vigência do Contrato, as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação, conforme preceitua o art. 55, inciso XIII, da lei 
8666/1993. 

 
n) 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; 
 
o) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; 
 
p)  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 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
6.1. 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; 
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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. 
 
6.2. 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. 
 
6.3. 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. 
 
6.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 
 

a) Multa Moratória de 0,05% (cinco centésimos por cento) por dia de atraso, calculada 
sobre o valor do contrato, na hipótese de atraso injustificado na entrega dos 
equipamentos, até o máximo de trinta dias; 

 

b) Multa Moratória de 0,03% (três centésimos por cento) por dia de atraso, calculada 
sobre o valor do Contrato, na hipótese de atraso injustificado nos demais prazos, até o 
máximo de trinta dias. 

6.4.1. 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. 

6.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com 
as demais. 
 
6.4.3. 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. 
 
6.4.4.  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. 
 
6.4.5.    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. 
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6.4.6.   As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à 
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 

 
6.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
6.6. 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. 
 
6.7. 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.  
 
6.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
6.9. 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. 
 
6.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
6.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
6.12. 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. 
 

6.12.1. 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. 

 
6.13. 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. 
 
6.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
7- DO PAGAMENTO. 
 
7.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias úteis, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal 
devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado. 
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7.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
7.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
7.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
7.5. 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. 
 
7.6. 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% 
 
 
8- DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE  
 

8.1. Considerando os riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública ocasionados 
pelos equipamentos, caberá à Contratada observar as políticas socioambientais, 
principalmente o correto descarte e o gerenciamento adequado de resíduos, no que tange 
à coleta, reutilização, reciclagem, tratamento ou disposição final, assumindo o 
compromisso de cumprir toda a legislação vigente. 

8.2.  Não obstante, sem prejuízo do indicativo no Anexo I do Edital (Termo de 
Referência), a contratada, deverá, ainda:  

a)  Dar destinação adequada aos resíduos gerados durante suas atividades; 

b)  Respeitar a legislação e as Normas Técnicas brasileiras – NBR publicadas pela 
ABNT sobre resíduos, bem como as normas do INMETRO, a Lei n° 12.305/2010 – 
Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Decreto n° 7.404/2010; 

c)  Descartar, em conformidade com diretrizes do Contratante e da legislação 
ambiental e sanitária vigentes, todas as embalagens, restos de materiais e produtos, 
sobras e entulhos, incluindo componentes substituídos, cabos, restos de óleos e 
graxas. 

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 
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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 PCDF:  
                                                 XXXXXXXX 
 
 
 
Pela Empresa: 
                                                  XXXXXXXX 
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                                                 ANEXO IV 

 
MINUTA DE CONTRATO (APENAS PARA O ITEM 01) 

 
CONTRATO Nº XX/2021 

Processo nº 0006004-90.2021.6.02.8000 
 

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, COM 
INSTALAÇÃO, CELEBRADO COM A EMPRESA 
_________.  
 

 Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão 
do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade nº 377 – 
Farol, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 06.015.041/0001-38, doravante denominado 
CONTRATANTE, neste ato representada 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, ou a 
POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, localizada em SGON, Quadra 05, Lotes 02/07, asa 
Norte – Brasília/DF, CEP: 70610-650, fone: (61) 3207-4702, neste ato representada por 
Silvério Antônio Moita de Andrade, RG nº 1.400.707 SSP/DF, CPF nº 224.366.851-34 e a 
empresa XXXXXX, CNPJ nº: XXXXXX, situada XXXXXX, CEP: XXXXXX, Fone: XXXXXX, e-mail: 
XXXXXX, daqui por diante denominada CONTRATADA, neste ato representada por XXXXXX, 
portador do RG nº XXXXXX, CPF nº XXXXXX, resolvem celebrar o presente contrato de 
fornecimento de equipamentos de segurança, com fulcro na Lei Federal n° 10.520/02, no 
Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 e no Edital do Pregão Eletrônico nº 53/2021, 
devendo ser observadas as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
 Este contrato será regido pelos mandamentos das Leis Federais 10.520/02 e 
8.666/93, conforme faculta  o art. 191 da Lei  nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos), e pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, ficando os 
contratantes inteiramente sujeitos às regras de tais diplomas normativos. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, a Resolução nº 15.559/2014 (Código de Ética) do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, e, no que couber, os demais preceitos de direito 
público e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, as disposições da Lei Federal n° 
8.078, de 11 de setembro de 1990, os princípios da teoria geral dos contratos e as normas 
de direito privado, bem como a Resolução do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas nº 
15.787, de 15/02/2017, disponível no site www.tre-al.gov.br. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO E DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
 Este contrato tem por objeto o fornecimento de equipamentos destinados a 
monitoramento, inspeção em objetos e detecção da existência de materiais que possam 
apresentar risco a segurança pessoal e às instalações do TRE-AL, do FEM-AL ou 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 as exigências contidas neste contrato e 
nos Anexos do Edital do Pregão Eletrônico nº 53/2021. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – No caso do TRE/AL, todos os serviços serão prestados na Sede do 
referido tribunal, situado na Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol, Maceió-AL, CEP: 
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57051-090. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO – No caso da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), os equipamentos 
serão recebidos e/ou instalados, conforme quadro abaixo: 

 Local Endereço 
Item 01 - 
Pórtico 

Item 02 – 
Detector 
manual 

Item 03 - 
Cofre 

Ed. Sede da PCDF 

SPO, Lote 24, 
Bloco A, 
Complexo da 
PCDF, Brasília/DF 

06 02 03 

Departamento de Polícia 
Especializada - DPE 

SPO, Lote 23, 
Bloco D, 
Complexo da 
PCDF, Brasília/DF 

02 01 01 

Centro Tecnológico 

SPO, Lote 23, 
Bloco H, 
Complexo da 
PCDF, Brasília/DF 

01 01 01 

Departamento de 
combate à Corrupção e 
ao crime Organizado - 
DECOR 

SPO, Lote 23, 
Bloco C, 
Complexo da 
PCDF, Brasília/DF 

01 01 01 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Os serviços deverão ser realizados em horário comercial, salvo 
orientação divergente do TRE/AL ou da PCDF formalizada mediante prévio aviso. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PRAZOS 
 
 Os materiais deverão ser entregues nos prazos abaixo indicados: 

a) Até 60 (sessenta) dias corridos, a contar da emissão da Ordem de 
Fornecimento para os detectores de metais, tipo pórtico, com rodízios (Item 01); 

b) Até 45 (quarenta e cinco) dias corridos, a contar da emissão da Ordem 
de Fornecimento para os detectores de metais do tipo manual /raquetes (Item 02) e do 
cofre de aço (Item 03). 

 
PARÁGRAFO ÚNICO - O prazo de garantia dos equipamentos e dos serviços é de, no mínimo, 
60 (sessenta) meses. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO 
 
   Pela execução do objeto deste Contrato, o Contratante pagará à Contratada, o 
valor mensal de R$ XXX, sendo o valor total deste contrato de R$ XX (XXXX), considerando 
a vigência contratual de 180 (cento e oitenta) dias. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Além dos ganhos, já compõem os preços acima todas as despesas 
necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais da Contratada, como tributos, 
encargos sociais e trabalhistas, insumos, despesas operacionais e outras. 
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CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 
 
  O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias úteis, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal 
devidamente atestada pela unidade competente de cada Órgão Contratante. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação 
tributária vigente. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à Nota Fiscal o 
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejadas. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - 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% 
 
CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
 As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta dos 
recursos orçamentários aprovados para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, 
consignados no Programa de Trabalho – Julgamento de Causas e Gestão Administrativa do 
Programa Nacional - PTRES nº 167674, Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica), compromissados pela Nota de Empenho nº 2021NE000XXX, de 
XX de XXXX de 2021, no valor R$ XXXX (XXXX), OU à conta dos recursos lançados na 
Proposta Orçamentária Anual da Polícia Civil do Distrito Federal. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 
 
 São obrigações da Contratada: 
 

a) a) Providenciar para que os equipamentos sejam de linha de produção ativa, não 
se aceitando a participação, na licitação, de propostas que ofertem protótipos, 
equipamentos reformados, equipamentos descontinuados, equipamentos usados ou 
equipamentos em desenvolvimento, por fim, não serão aceitos equipamentos em 
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final de ciclo de vida (end-of-life). A comprovação desta exigência poderá ser feita 
em fábrica, a critério do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e da Polícia Civil do 
Distrito Federal, por meio de diligência; 

b) Providenciar para que os equipamentos atendam a todas as normas vigentes, 
incluindo os dispositivos e acessórios integrantes, expedidas pela Associação 
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e outros órgãos certificadores, quando da 
aplicação do seguimento; 

c) Entregar equipamentos completos e prontos para entrar em operação imediata, 
acrescido de todos os dispositivos e acessórios, com acesso total a todas as funções 
operacionais; 

d) Providenciar para que as etiquetas de identificação da marca do equipamento se 
limitem somente à apresentação discreta de identificação do fabricante e/ou modelo 
do equipamento; 

e) Providenciar para que os manuais de instruções, manuais de operações, manuais 
de manutenções e outros materiais impressos tenham conteúdo na Língua 
Portuguesa do Brasil; 

f) Prever em seu orçamento, todas as despesas diretas e indiretas, assim como 
possíveis despesas eventuais que possam surgir, para completo fornecimento dos 
itens do escopo. 

g) Responder por todos os ônus referentes à aquisição, tais como: fretes, impostos, 
seguros, taxas, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 
decorrentes da execução do contrato; 

h) Responder por si e por seus sucessores integralmente, em qualquer caso, por 
todos os danos e prejuízos de qualquer natureza causados ao TRE-AL e a PCDF ou a 
terceiros; 

i) Indenizar os danos e prejuízos referidos no item anterior na conformidade do 
estabelecido no contrato; 

j) Responder exclusivamente e integralmente perante o TRE-AL e à PCDF pela 
execução do objeto na forma proposta no Contrato; 

k) Acatar as determinações do TRE-AL e da PCDF, no sentido de garantir a perfeita 
manutenção dos equipamentos em caso de vícios e/ou defeitos; 

l) Substituir as suas expensas e responsabilidade o objeto que não estiver de acordo 
com as especificações e, demais situações peculiares ao objeto como: prazo para 
realização dos serviços de assistência técnica dentro do prazo de garantia e a forma 
de sua realização; 

m) Manter durante toda a vigência do Contrato, as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação, conforme preceitua o art. 55, inciso XIII, da lei 
8666/1993. 

 
n) 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 
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regular; 
 
o) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; 
 
p)  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. 
 

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE 
 

 O prazo de vigência será de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da 
assinatura contratual, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial 
da União. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO - Os preços dos serviços serão fixos e irreajustáveis. 

 
CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
 Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no 
SICAF, pelo prazo de até 05 (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 o contrato ou 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. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - 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. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do 
contrato, conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 24 
(vinte e quatro) horas do início do cumprimento das obrigações contratuais.  
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PARÁGRAFO TERCEIRO - 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. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes 
sanções administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas 
cumulativamente: 
  

a) Multa Moratória de 0,05% (cinco centésimos por cento) por dia de atraso, calculada 
sobre o valor do contrato, na hipótese de atraso injustificado na entrega dos 
equipamentos, até o máximo de trinta dias; 

 

b) Multa Moratória de 0,03% (três centésimos por cento) por dia de atraso, calculada 
sobre o valor do Contrato, na hipótese de atraso injustificado nos demais prazos, até o 
máximo de trinta dias. 

 

PARÁGRAFO QUINTO - 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. 

 
PARÁGRAFO SEXTO - Na hipótese de prestação parcial dos serviços, o valor da(s) multa(s) 
será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - 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. 
 
PARÁGRAFO OITAVO - 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.  
 
PARÁGRAFO NONO - O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, 
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
 
PARÁGRAFO DEZ - 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. 
 
PARÁGRAFO ONZE - O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados 
para a prestação dos serviços, 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.  
 
PARÁGRAFO DOZE - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 
da Lei nº 8.666/1993. 
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PARÁGRAFO TREZE - 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. 
 
PARÁGRAFO QUATORZE - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta ao licitante contratado. 
 
PARÁGRAFO QUINZE - O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
PARÁGRAFO DEZESSEIS - 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. 
 
PARÁGRAFO DEZESSETE - 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. 
 
PARÁGRAFO DEZOITO - 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. 
 
PARÁGRAFO DEZENOVE - Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
CLÁUSULA DEZ – DA GESTÃO CONTRATUAL E DA FISCALIZAÇÃO 
 
               A Gestão será realizada pela Seção de Gestão de Contratos (SEGEC) e a 
Fiscalização pela Seção de Manutenção e Reparos (SMR), no caso do TRE/AL. 

 
CLÁUSULA ONZE – DA RESCISÃO 
 
 Este contrato poderá ser rescindido em virtude dos motivos estabelecidos nos 
art. 78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com o objeto do mesmo, assegurado o contraditório 
e a ampla defesa. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da Contratada, fica o 
Contratante autorizado a reter os créditos que aquela tem direito, até o limite do valor dos 
prejuízos comprovados, sem prejuízo das penalidades aplicáveis. 
 
CLÁUSULA DOZE - DAS ALTERAÇÕES 
 
 Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas 
justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
 
CLÁUSULA TREZE - DA VINCULAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO E À PROPOSTA DE PREÇOS DA 
CONTRATADA 
 
 Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, aos mandamentos do Edital 
do Pregão Eletrônico n° 53/2021 e às estipulações da proposta de preços da Contratada, 
evento SEI nº XXXX. 
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CLÁUSULA QUATORZE - DA PUBLICAÇÃO 
 
 O extrato do presente Contrato será publicado no Diário Oficial da União, na 
forma prevista no art. 61, Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA QUINZE - DO FORO 
 
 Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal de Alagoas, para dirimir as 
questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja. 
 
 E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente 
contrato lavrado em duas cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes abaixo: 
 

Maceió, XX de XXXX de 2021. 
 
Pelo TRE/AL 
 

DESEMBARGADOR OTÁVIO LEÃO PRAXEDES 
Presidente 

  
Pela PCDF: 
 

XXXXXXXXXXXX 
 

 
Pela Empresa 

                                                 XXXXXXXXXXXX 
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DESPACHO

Maceió, 05 de outubro de 2021.
À SLC,
 
Em virtude de equívoco na quantificação dos itens,

informados em correspondência eletrônica encaminhada pela
Polícia Civil do Distrito Federal, E-mail Resposta PCDF
(0939918), o valor apurado por esta Seção, Despacho SEIC -
 0940513, não corresponde ao registro oficial
de manifestação de adesão ao processo de contratação por
Registro de Preço - 0938250 efetuado por aquele Órgão.

Desta forma, retificamos a planilha anteriormente
apresentada, a seguir:

ITEM DESCRIÇÃO

TRE/AL PCDF TOTAL

QTDE
VALOR
MÉDIO

UNITÁRIO

VALOR
MÉDIO

GLOBAL
QTDE

VALOR
MÉDIO

GLOBAL
QTDE

VALOR
MÉDIO

GLOBAL

1

Equipamentos
pórtico

detector de
metais,

com rodízios

3 R$
19.788,23

R$
59.364,69 12 R$

237.458,76 15 R$
296.823,45

2

Equipamentos
detectores de

metais,
tipo manual
(raquetes)

6 R$
1.144,67

R$
6.868,02 8 R$

9.157,36 14 R$
16.025,38

3

Cofre de aço,
com 10
gavetas
internas,

para
acautelamento

de armas

3 R$
3.895,98

R$
11.687,94 7 R$

27.271,86 10 R$
38.959,80

VALOR TOTAL ESTIMADO R$
77.920,65 R$ 273.887,98 R$ 351.808,63

 

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
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Seção, em 05/10/2021, às 17:48, 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
0954859 e o código CRC F7B6C825.
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DESPACHO

Maceió, 06 de outubro de 2021.
 
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
Em atendimento ao Despacho GSAD 0954233,

informo que após a manifestação de interesse de participação
no certame em questão, antes da publicação do edital, o
participante é consultado novamente quanto a permanência
de seu interesse, sendo fase obrigatória na Intenção de
Registro de Preços.

 
O trâmite da referida IRP consta no documento

"Fases IRP", evento 0954738, sendo que a confirmação de
participação da Polícia Civil do Distrito Federal foi juntada
aos autos no evento 0954793. 

 
Já com relação ao Despacho SEIC 0954859,

esclareço que o mesmo já foi levado em consideração quando
da publicação do edital.

 
Informo, por fim, que a licitação objeto destes

autos encontra-se marcada para o dia 21/10/2021, às 14
horas.

 
Respeitosamente.
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Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração, em 06/10/2021, às 13:29, 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
0955020 e o código CRC 8A1CE970.

0006004-90.2016.6.02.8000 0955020v1

Despacho COMAP 0955020         SEI 0006004-90.2016.6.02.8000 / pg. 652



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

  
PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  5533//22002211  

  
PROCESSO Nº 0006004-90.2016.6.02.8502 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 21 de outubro de 2021 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: 14 horas 

 
 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de 
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando o Registro 
de Preços para o fornecimento de equipamentos de segurança, com a participação da 
Polícia Civil do Distrito Federal, que atuará neste certame como Órgão Participante, em 
conformidade com o § 6º, do art. 4º do Decreto nº 7.892/2013. 

 
   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, de 06 de 
outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e com suas 
posteriores alterações, em consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 14.133/2021 
(Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao 
presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 
2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da 
Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de 
junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, 
no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste 
Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO 
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto o 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 deste edital. 
  
1.2.  A Polícia Civil do Distrito Federal atuará neste certame como Órgão Participante.  
 
2 – DO PRAZO DE ENTREGA  
 
2.1.  Os materiais deverão ser entregues nos prazos abaixo indicados: 

a) Até 60 (sessenta) dias corridos, a contar da emissão da Ordem de 
Fornecimento para os detectores de metais, tipo pórtico, com rodízios (Item 01); 

b) Até 45 (quarenta e cinco) dias corridos, a contar da emissão da Ordem 
de Fornecimento para os detectores de metais do tipo manual /raquetes (Item 02) e do 
cofre de aço (Item 03). 

 
3 – DOS PRAZOS DE GARANTIA, E DE VIGÊNCIA E DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
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3.1.   O período de garantia, mínimo, deve ser de 60 (sessenta) meses para o item 
01; 24 (vinte e quatro) meses para o item 02 e 12 (doze) meses para o item 03, a contar da 
data de recebimento, caracterizada pela data de emissão e assinatura do Termo de 
Recebimento Definitivo, conforme previsto neste Edital, no qual a Contratada deve 
assegurar assistência técnica, durante o período de garantia, sem ônus para o TRE-AL e 
para a PCDF. 

3.2.   A Contratada responsabilizar-se-á pelo funcionamento dos equipamentos, 
mantendo-o operacional ininterruptamente durante o período de garantia. 

3.3.   A Contratada será responsável, durante o período de garantia, pela 
atualização de software, e serviços de manutenção preventiva, nos prazos e 
especificações estabelecidos pelo fabricante, e corretiva do hardware, sem custo 
adicional para o TRE-AL e PCDF, incluindo todos os serviços, mão de obra, despesas com 
deslocamento, hospedagens, peças e materiais substituídos. 

3.4.  Ocorrendo atualização de software, deve ser disponibilizada uma cópia do 
mesmo para o TRE-AL e para a PCDF. 

3.5.   Todas as peças e materiais de reposição, durante o período de garantia, 
devem ser novos, não sendo aceitos itens usados ou recondicionados, inclusive os 
acessórios. 

3.6.  O período transcorrido a partir da constatação, pelo TRE, de defeito nos 
equipamentos, dispositivos e acessórios até a sua efetiva correção, será somado ao 
período de garantia. 

3.7.  Durante o período de garantia, a Contratada será a responsável pela solução 
de quaisquer problemas provenientes de erros e/ou omissões, mesmo aqueles 
decorrentes de falhas na concepção do projeto, matéria prima, fabricação, inspeção, 
ensaios, embalagens, transportes, manuseios e montagem. Excluir-se-ão, entretanto, os 
danos ou defeitos decorrentes de uso inapropriado do equipamento ou influências 
externas de terceiros, não imputáveis à Contratada. 

3.8.  A Contratada deve emitir um Termo de Garantia de fornecimento de Peças 
de Reposição por um período de 5 (cinco) anos a contar do término do período de 
garantia. 

3.9.  No caso dos Detectores de Metais – Tipo Pórtico, a Contratada deve 
apresentar, para o período de garantia, um Plano de Manutenção Preventivo Gratuito, 
semestral, com descritivos detalhados das rotinas a serem executadas, incluindo 
procedimentos para execução de aferição e de calibragem dos equipamentos e 
acessórios, visando garantir a conformidade com as especificações do fabricante e, ainda, 
a afastar ou reduzir ao mínimo a possibilidade de ocorrência de falhas ou deficiências 
operacionais, devendo abranger: 

a)       Cronograma das realizações das atividades de manutenções preventivas e 
testes de efetividade de funcionamento do equipamento; 

b)   As manutenções preventivas devem ser agendadas com o Gestor do 
Contrato, de acordo com o cronograma apresentado no Plano de Manutenção Preventivo. 
O agendamento deve ser feito com antecedência mínima de 15 dias da data da 
realização das manutenções preventivas, informando a identificação do técnico (nome e 
RG); 

Edital do PE nº 53/2021 (0955096)         SEI 0006004-90.2016.6.02.8000 / pg. 654



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

c)         Relatório encaminhado ao TRE-AL com periodicidade trimestral, referente às 
manutenções preventivas e/ou corretivas, para cada equipamento, com análise das 
ocorrências de falhas e procedimentos efetuados na solução das ocorrências, dando 
ênfase aos equipamentos e componentes que demonstrarem reincidências de falhas; 

d)   A Contratada deverá emitir Ordem de Serviço para registro dos atendimentos 
das execuções das manutenções preventivas, aferições e calibrações, contendo a 
identificação dos responsáveis pela execução e pelo acompanhamento no local de 
instalação do equipamento. Tal Ordem de Serviço deve conter todas as rotinas de 
execução e registros de falhas, reparos e outras ocorrências que existirem; 

e)       A Contratada deverá manter registros de controle de manutenção preventiva 
dos equipamentos, nos locais de instalação dos mesmos; 

3.15.  O prazo de vigência do contrato (apenas para o Item 01) será de 180 (cento e 
oitenta) dias para os serviços de fornecimento, instalação, instrução técnica e operacional, 
pagamento e recebimento, contados a partir da assinatura do referido contrato. 

4 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
4.1.  Poderão participar deste pregão quanto ao Item 01, os interessados 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. Quanto aos itens 2 e 3, poderão participar 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. 

 

4.1.2. 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: 

a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 

legislação vigente; 

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

c) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos 

para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

e)  que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de 

dissolução ou liquidação; 
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f) 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, quanto aos itens 02 e 03, a assinalação do campo “não” impedirá o 

prosseguimento no certame; 

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

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

apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

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

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

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

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

termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

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

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

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

ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da 

Constituição Federal; 

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem cumprimento de 

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

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

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

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 de cada item ofertado, contendo as informações similares à 

especificação constante no Anexo I-A;  

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.  Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos desta 

licitação e as descrições constantes no Catálogo de Materiais do “SIASG”, prevalecerão, 

sempre, as descrições constantes neste edital. 

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

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

7.7.1. 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.  
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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 

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. O lance deverá ser ofertado 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. 
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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. 

8.13.   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: 
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8.22.1. no pais; 

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. 

8.23.  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 ora licitados estão disponíveis no 
Anexo I-A, que de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a 
negociar em busca de preços inferiores. 
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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, doze 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. 

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. 
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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 

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 
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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; 

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; 
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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. 

10.10.2.1. O licitante que se enquadre como 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, 
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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 municipal 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. Em relação à licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, 

uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 

regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 2 

(dois) 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 microempresa ou empresa de pequeno porte 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 

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

remanescentes. 

10.10.3. Qualificação técnico-operacional: 

10.10.3.1. Será(ão) exigido(s) um ou mais atestado(s) e/ou declaração(ões) 
de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público 
ou privado, em nome da licitante, que comprove(m): 

10.10.3.1.1.  Aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível 
em características, com quantidades de no mínimo 50% do estipulado nesta 
licitação, para serviços de fornecimento, de instalação e de manutenção 
preventiva e corretiva dos equipamentos, na forma especificada no termo de 
referência. 

10.10.3.2. Será aceito o somatório de atestados e/ou declarações de 
períodos concomitantes para comprovar a capacidade técnica. 

10.10.3.3. O(s) atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnica 
deverá(ão) se referir a serviços prestados, no âmbito de sua atividade 
econômica principal e/ou secundária, especificada no contrato social, 
devidamente registrado na junta comercial competente, bem como no cadastro 
de Pessoas Jurídicas da Receita Federal do Brasil – RFB. 

10.10.3.4. As licitantes deverão disponibilizar, quando solicitadas, todas as 
informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados de 
capacidade técnica apresentados, por meio de cópia do instrumento que deu 
suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram 
prestados os serviços, dentre outros documentos. 

10.10.3.5. Somente serão aceitos atestados de capacidade técnica 
expedidos após a conclusão do respectivo contrato ou decorrido no mínimo um 
ano do início de sua execução, exceto se houver sido firmado para ser 
executado em prazo inferior. 

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: 

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

emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo ser assinada pelo licitante ou seu 

representante legal. 

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

fins de pagamento; 

i) conter a descrição de cada item ofertado; 
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j) conter os preços 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. 

 

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 
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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 

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 01 (um) dia útil antes da data designada para a abertura da sessão pública, 

qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail slc@tre-
al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço discriminado no 
item 25.11 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 um dia útil contado da data de 

recebimento da impugnação. 

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

certame. 
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14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 

enviados ao Pregoeiro, até 01 (um) dia útil anterior 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 um dia útil, 

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. 
 
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. 
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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 n. 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, 
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 
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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. 
 
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; 
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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 serviço 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) Prestar as informações e esclarecimentos atinentes ao objeto deste Edital, que 
venham a ser solicitada pela empresa Contratada; 

b) Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do Gestor 
contratual; 

c) Designar membros à Comissão Técnica de Recebimento e Gestor Contratual, para 
acompanhamento de todas as etapas do certame e Contrato; 

d) Rejeitar no todo ou em parte, os equipamentos entregues em desacordo com as 
obrigações assumidas pela empresa e solicitar expressamente sua substituição; 

e) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

 
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 serviço a outro órgão da 
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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) Providenciar para que os equipamentos sejam de linha de produção ativa, não se 
aceitando a participação, na licitação, de propostas que ofertem protótipos, 
equipamentos reformados, equipamentos descontinuados, equipamentos usados ou 
equipamentos em desenvolvimento, por fim, não serão aceitos equipamentos em 
final de ciclo de vida (end-of-life). A comprovação desta exigência poderá ser feita 
em fábrica, a critério do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e da Polícia Civil do 
Distrito Federal, por meio de diligência; 

b) Providenciar para que os equipamentos atendam a todas as normas vigentes, 
incluindo os dispositivos e acessórios integrantes, expedidas pela Associação 
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e outros órgãos certificadores, quando da 
aplicação do seguimento; 

c) Entregar equipamentos completos e prontos para entrar em operação imediata, 
acrescido de todos os dispositivos e acessórios, com acesso total a todas as funções 
operacionais; 

d) Providenciar para que as etiquetas de identificação da marca do equipamento se 
limitem somente à apresentação discreta de identificação do fabricante e/ou modelo 
do equipamento; 

e) Providenciar para que os manuais de instruções, manuais de operações, manuais 
de manutenções e outros materiais impressos tenham conteúdo na Língua 
Portuguesa do Brasil; 

f) Prever em seu orçamento, todas as despesas diretas e indiretas, assim como 
possíveis despesas eventuais que possam surgir, para completo fornecimento dos 
itens do escopo. 

g) Responder por todos os ônus referentes à aquisição, tais como: fretes, impostos, 
seguros, taxas, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 
decorrentes da execução do contrato; 

h) Responder por si e por seus sucessores integralmente, em qualquer caso, por 
todos os danos e prejuízos de qualquer natureza causados ao TRE-AL e a PCDF ou a 
terceiros; 

i) Indenizar os danos e prejuízos referidos no item anterior na conformidade do 
estabelecido no contrato; 

j) Responder exclusivamente e integralmente perante o TRE-AL e à PCDF pela 
execução do objeto na forma proposta no Contrato; 

k) Acatar as determinações do TRE-AL e da PCDF, no sentido de garantir a perfeita 
manutenção dos equipamentos em caso de vícios e/ou defeitos; 

l) Substituir as suas expensas e responsabilidade o objeto que não estiver de acordo 
com as especificações e, demais situações peculiares ao objeto como: prazo para 
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realização dos serviços de assistência técnica dentro do prazo de garantia e a forma 
de sua realização; 

m) Manter durante toda a vigência do Contrato, as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação, conforme preceitua o art. 55, inciso XIII, da lei 
8666/1993. 

 
n) 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; 
 
o) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; 
 
p)  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, nos prazos estabelecidos no Item 2 deste Edital, 
no horário normal de expediente, de segunda a sexta-feira, no local a ser informado na 
ordem de fornecimento, num dos seguintes endereços: 
 

a) na Seção de Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizada 
na Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Bairro: Serraria, Maceió/AL, CEP 57046–000. 
A entrega deverá ser agendada através do telefone (82) 3328-1947;  
 
b) no edifício do Fórum Eleitoral de Maceió, localizado na Av. Fernandes Lima, 
3487, Farol, CEP: 57057- 000, Maceió-AL,  
 
c) no Ed. Sede da PCDF, localizado na SPO, Lote 24, Bloco A, Complexo da PCDF, 
Brasília/DF; 
 
d) no Departamento de Polícia Especializada – DPE, localizado na SPO, Lote 23, 
Bloco D, Complexo da PCDF, Brasília/DF; 
 
e) no Centro Tecnológico, localizado no SPO, Lote 23, Bloco H, Complexo da PCDF, 
Brasília/DF; 
 
f) no Departamento de combate à Corrupção e ao crime Organizado – DECOR, 
localizado no SPO, Lote 23, Bloco C, Complexo da PCDF, Brasília/DF. 

 
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 nos termos de referência; 
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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 30 (trinta) 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; 
 

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, 
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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 Moratória de 0,05% (cinco centésimos por cento) por dia de atraso, calculada 
sobre o valor do contrato, na hipótese de atraso injustificado na entrega dos 
equipamentos, até o máximo de trinta dias; 

 

b) Multa Moratória de 0,03% (três centésimos por cento) por dia de atraso, calculada 
sobre o valor do Contrato, na hipótese de atraso injustificado nos demais prazos, até o 
máximo de trinta dias. 

 

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. 
 
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 
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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. 
 
22.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias úteis, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal 
devidamente atestada pela unidade competente de cada Órgão Contratante. 
 
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: 
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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% 
 
23 - DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE  
 

23.1.   Considerando os riscos potenciais ao meio ambiente e a saúde pública 
ocasionados pelos equipamentos, caberá à Contratada observar as políticas 
socioambientais, principalmente o correto descarte e o gerenciamento adequado de 
resíduos, no que tange à coleta, reutilização, reciclagem, tratamento ou disposição final, 
assumindo o compromisso de cumprir toda a legislação vigente. 

23.2.  Não obstante, sem prejuízo do indicativo no Anexo I deste Edital (Termo de 
Referência), a contratada, deverá, ainda:  

a)  Dar destinação adequada aos resíduos gerados durante suas atividades; 

b)  Respeitar a legislação e as Normas Técnicas brasileiras – NBR publicadas pela 
ABNT sobre resíduos, bem como as normas do INMETRO, a Lei n° 12.305/2010 – 
Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Decreto n° 7.404/2010; 

c)  Descartar, em conformidade com diretrizes do Contratante e da legislação 
ambiental e sanitária vigentes, todas as embalagens, restos de materiais e produtos, 
sobras e entulhos, incluindo componentes substituídos, cabos, restos de óleos e 
graxas. 

 
24 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
24.1.     As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2021, 
relativos ao PTRES nº 167674 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas) - Natureza 
da Despesa nº 44.90.52. (Equipamentos e Material Permanente), bem como à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual da Polícia Civil do Distrito Federal (Órgão 
Participante). 
 
24.2.      As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das 
dotações orçamentárias respectivas. 
 

25 – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 

 

25.1.  A gestão do contrato, bem como sua fiscalização e atesto das notas fiscais serão 

exercidos pelos servidores designados por cada órgão. 

25.2.  O gestor designado, quando do atesto, poderá ser auxiliado por outra unidade 

competente, se necessário. 
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25.3.      No caso do TRE/AL, as decisões e providências que ultrapassarem a competência 
do Gestor designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração, tudo em 
tempo hábil à adoção das demais medidas necessárias. 

 
26 - DO ÓRGÃO GERENCIADOR E DO ÓRGÃO PARTICIPANTE. 
 
26.1. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas é o Órgão Gerenciador responsável pela 
condução do conjunto de procedimentos para registro de preços e gerenciamento da Ata de 
Registro de Preços dele decorrente. 
 
26.2. A Polícia Civil do Distrito Federal é Órgão Participante do Registro de Preços e 
integrará a Ata de Registro de Preços se houver êxito desta licitação. 
 
27 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 

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

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

observarão o horário de Brasília – DF. 

27.3.  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. 

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

27.5.  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.  

27.6.  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. 

27.7.  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. 

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

peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
27.9. 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. 
 
27.10. 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. 
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27.11.   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. 
 
27.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, do 
Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
27.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações e 
Contratos, no endereço especificado no item 27.11, no caso de ser retirado em Maceió, ou 
ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
27.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 
ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO I-A - Especificações dos Itens; 
ANEXO I-B - Valores Máximos Estimados para os itens; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços; 
ANEXO IV – Minuta de Contrato. 
 
27.15. 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, 05 de outubro de 2021. 

 
 

Andréa de Albuquerque César 
Chefe da Seção de Licitações e Contratos 

em substituição 
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ANEXO I  

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO 

  

1.1 - Registro de preços para o fornecimento de equipamentos destinados 
a monitoramento, inspeção em objetos e a 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 técnicas e 
demais disposições deste Termo de Referência e do Anexo I-A, que se compõe dos 
seguintes itens: 

  

1. 1.1 - Equipamentos pórtico detector de metais, com rodízios com 
travas; 

1. 1.2 - Equipamentos detectores de metais, tipo manual (raquetes); 

1. 1.3 – Cofre de aço, com 10 gavetas internas, para acautelamento de 
armas; 

1.1.4 - Treinamento e as manutenções preventivas e corretivas. 

  

2. JUSTIFICATIVA 

  

2. 1 - A contratação deste objeto, em conformidade com o Planejamento 
Estratégico do TRE-AL, visa zelar pela segurança das pessoas e do patrimônio do órgão, 
impedindo a entrada de objetos potencialmente nocivos ao dotar o Tribunal Regional 
Eleitoral e o Fórum Eleitoral de Maceió com equipamentos que reforcem as medidas de 
segurança e preservação do patrimônio público; 

2. 2 - Visando implementar as normas de segurança para entrada no 
edifício sede do TRE-AL e do FEM, recomendadas pelo Conselho Nacional de Justiça, 
principalmente pelo disposto na Resolução nº 291 (23/08/2019) daquele Conselho e da 
Instrução Normativa TRE-AL nº 5 (160/06/2021), esta Comissão de Planejamento, 
designada através da Portaria Presidência nº 53/2020, propõe, conforme estudos 
preliminares, devidamente aprovados, a aquisição de portais detectores de metais, 
detectores de metais portáteis tipo raquete, e cofre de aço para acautelamento de 
armas, que se mostram como importantes ferramentas na prevenção de possíveis delitos, 
uma vez que inibem o acesso de pessoas armadas, ou portando material potencialmente 
perigoso, às dependências desta Justiça Especializada; 
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2. 3 - Portais Detectores de Metal permitirão ações preventivas contra a 
entrada de objetos que ameacem o bom funcionamento do TRE e FEM. Cofre de aço, tem 
a finalidade de acondiconamento das armas devidamente acauteladas; 

2. 4 - A existência desses equipamentos é considerada pelo CNJ como um 
indicador estratégico que mede o índice de unidades consideradas seguras. As unidades 
podem ser consideradas seguras quando dispõem de segurança armada e/ou segurança 
eletrônica, que compreende o controle de acesso com detector de metais e/ou raios x e 
câmeras de vigilância nas áreas de circulação; 

2. 5 - A implantação dos equipamentos não exclui a necessidade da 
vigilância efetuada pela unidade responsável pela segurança institucional e vigilantes 
terceirizados, mas garante uma maior eficiência das ações de repressão, além de 
antecipar as ações de prevenção. Os equipamentos serão implantados observando as 
características peculiares das edificações; 

2.6 – Ressalta-se que os equipamentos a serem adquiridos não requerem 
a observância dos requisitos exigidos para a aquisição de bens de tecnologia da 
informação. Isto se dá porque os equipamentos relacionados não possuem características 
de bens e serviços de Tecnologia da Informação, dado o caráter de seu funcionamento, 
totalmente independente e com sistema próprio e limitado, com objetivo de atender a 
detecção de metais e outros materiais proibidos no ambiente institucional. 

  

3. QUANTIDADE, ESPECIFICAÇÕES E VALOR REFERENCIAL 

  

3. 1 - A descrição detalhada de todos os itens, com suas especificações 
técnicas, está elencada no ANEXO 01 deste Termo; 

3. 2 - As quantidades a serem registradas são: 

  

ITEM DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO 

 

QUANTIDADE 

TRE-AL 

 

QUANTIDADE 

PCDF 

01 
Equipamentos pórtico detector de metais, com 

rodízios 
03 12 

02 
Equipamentos detectores de metais, tipo manual 

(raquetes) 
06 08 

 

03 

Cofre de aço, com 10 gavetas internas, para 
acautelamento de armas 

 

03 

 

07 
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 3. 3 – Conforme pesquisa de preços efetivada pela SEIC (Despacho 
0940513), o valor estimado da contratação, para os equipamentos que atenderão as 
necessidades do TRE-AL, é de R$ 77.920,65 (setenta e sete mil, novecentos e vinte reais 
e sessenta e cinco centavos) e de R$ R$ 276.639,29 (duzentos e setenta e seis mil, 
seiscentos e trinta e nove reais e vinte e nove centavos), para atender a Polícia Civil do 
Distrito Federal (PCDF), já inclusos os custos de treinamentos; 

3.4 - O TRE-AL se compromete em adquirir, em até 60 (sessenta) dias 
contados a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços, os seguintes itens: 2 (duas) 
unidades do Item 1; 04 (quatro) unidades do Item 2 e 2 (duas) unidades do item 3. O 
valor estimado, para esta aquisição, neste exercício, de 02 Pórticos, 04 Detectores 
Portáteis e 02 Cofres, é de R$ 51.947,10 (cinquenta e um mil, novecentos e quarenta e 
sete reais e dez centavos), já inclusos os custos de treinamentos; 

3.5 – Os valores unitários, estimados pela SEIC, estão relacionados no 
quadro abaixo: 

 

Item 

 

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO 

 

QTD 

 

VALOR 
ESTIMADO 

  

  

  

  

01 

Equipamentos pórtico detector de metais, com rodízios, incluindo 
opcionais: treinamento. 

  

Marca/Modelo referencias: 

  

a. Magnetec / MAG-600 HD-FS-Multi-Z 

b. Detronix / METTUS HS+ (com acessórios). 

  

  

  

  

01 

  

  

  

  

R$ 19.788,23 

02 

Equipamentos detectores de metais, tipo manual (raquetes), 
incluindo opcionais: 

Coldre, fone de ouvido, capa de proteção e carregador de baterias. 

Marca/Modelo referência 

  

a. Magnetec / MAG-350-STX 

b. Detronix / METTUS MNI 

01 R$ 1.144,67 

03 

Cofre de aço, com 10 gavetas internas, para acautelamento de 
armas, incluindo opcional: a chave tetra. 

  

Marca/Modelo referência 

01 R$ 3.895,98 
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4. CONDIÇÕES PARA AQUISIÇÃO 

  

4. 1 - Os equipamentos devem, obrigatoriamente, atender a todos os 
requisitos e determinações estabelecidas neste Termo de Referência e seu Anexo 01; 

4. 2 - Os equipamentos devem ser de linha de produção ativa, não se 
aceitando a participação, na licitação, de propostas que ofertem protótipos, 
equipamentos reformados, equipamentos descontinuados, equipamentos usados ou 
equipamentos em desenvolvimento, por fim, não serão aceitos equipamentos em final de 
ciclo de vida (end-of-life). A comprovação desta exigência poderá ser feita em fábrica, a 
critério do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e da Polícia Civil do Distrito Federal, por 
meio de diligência; 

4. 3 - Os equipamentos devem atender a todas as normas vigentes, 
incluindo os dispositivos e acessórios integrantes, expedidas pela Associação Brasileira de 
Normas Técnicas – ABNT e outros órgãos certificadores, quando da aplicação do 
seguimento; 

4. 4 - Os equipamentos devem ser entregues completos e prontos para 
entrar em operação imediata, acrescido de todos os dispositivos e acessórios, com acesso 
total a todas as funções operacionais. 

4. 5 - As etiquetas de identificação da marca do equipamento devem se 
limitar somente à apresentação discreta de identificação do fabricante e/ou modelo do 
equipamento; 

4. 6 - Os manuais de instruções, manuais de operações, manuais de 
manutenções e outros materiais impressos deverão ter conteúdo na Língua Portuguesa 
do Brasil; 

4. 7 - A(s) licitantes(s) deverá(ão) prever em seu orçamento, todas as 
despesas diretas e indiretas, assim como possíveis despesas eventuais que possam 
surgir, para completo fornecimento dos itens do escopo. 

  

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO/BEM COMUM 

  

5.1 - Cumpre ressaltar que, todos os bens acima elencados, possuem 
características de bens comuns, cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser 
objetivamente definidos neste Termo de Referência, cujas especificações são usuais de 

  

a. PM Cofres / EXECUTIVO 40 

  

b. Fosrtsafe / MAGNUM 4001 
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mercado, nos termos da Lei 10.520/2002 e no Decreto 3.555/2000. Conforme estudos 
preliminares, foram identificados diversos fornecedores para todos os equipamentos. 

  

6. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

  

6.1 - A modalidade desta licitação deverá ser Pregão na forma Eletrônica, 
tendo como critério para definir a empresa vencedora o menor preço por item, de acordo 
com as condições deste Termo de Referência e do edital; 

6. 2 - Apresentar proposta de preços e documentações de forma clara e 
detalhada, contendo discriminação do produto, a quantidade solicitada, o valor unitário e 
valor total, prazo de vencimento da proposta e prazo para entrega dos materiais, número 
da conta corrente, agência, nome do Banco do fornecedor, bem como declaração de que 
todas as despesas serão por conta da empresa fornecedora. 

6. 3 - Indicar que os preços unitários dos itens ofertados no certame 
serão fixos e irreajustáveis; 

6. 4 - Indicar o valor unitário e valor total de cada item cotado e o valor 
total da proposta por extenso, já incluídas, discriminadamente, todas e quaisquer 
despesas tais como frete, taxas e impostos, dentre outras, observadas as isenções 
previstas na legislação vigente, com cotações em moeda corrente nacional. O custo do 
treinamento operacional, exclusivo para os itens 1 e 2, com carga horária mínima de 4h 
para uma clientela de 10 profissionais do TRE-AL e 10 profissionais da PCDF, deverá estar 
incluído nos preços cotados para cada item ofertado; 

6. 5 - Apresentar indicação detalhada das especificações dos itens 
cotados indicando marca, modelo, tipo, fabricante, país de procedência e outras 
características que permitam identificá-los, anexando-se, inclusive, prospectos em 
Português do Brasil, sem referência às expressões “similar” ou “compatível”, de acordo 
com os requisitos indicados no Anexo I-A - Especificações Técnicas do Edital; 

6. 6 - Indicar o prazo máximo no qual a empresa ficará obrigada a 
entregar o(s) equipamento(s) cotado(s) na proposta, prontos para uso, não podendo ser 
superior ao constante no item 08 deste Termo de Referência; 

6.7 - Indicar o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior 
a noventa dias contados da data de sua apresentação. 

  

7. DO LOCAL, PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA/RECEBIMENTO 

  

7.1 - Apresentar na proposta a garantia dos equipamentos, nos termos do 
item 8, contra qualquer defeito de fabricação, sob pena de constatada alguma 
imperfeição, ter os bens devolvidos e a empresa fornecedora submetida às penalidades 
da Lei; 
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7. 2 - Cada tipo de equipamento deverá ser entregue, devidamente 
acompanhados das Notas Fiscais/Faturas correspondentes; 

7. 3 - O prazo de entrega será de: 

7. 3.1 – Até 60 (sessenta) dias corridos, a contar da emissão da Ordem de 
Fornecimento para o equipamento detectores de metais, tipo pórtico, com rodízios (Item 
01); 

7. 3.2 - Até 45 (quarenta e cinco) dias corridos, a contar da emissão da 
Ordem de Fornecimento para os equipamentos detectores de metais do tipo manual 
/raquetes (Item 02) e do cofre de aço (Item 03); 

7. 4 - O TRE-AL e a PCDF designarão uma Comissão Técnica de 
Recebimento composta de pelo menos 3 (três) membros para receber os equipamentos e 
emissão do respectivo Termo de Recebimento Provisório e Definitivo. O TRE-AL e a PCDF 
poderá convocar servidor ou profissional (s) de outro órgão da Administração Pública 
Direta ou Indireta, com conhecimento comprovado na matéria, para auxiliar nos trabalhos 
de avaliação; 

7. 5 – No caso do TRE-AL, os equipamentos serão recebidos e/ou 
instalados: 

  

7. 5.1 - 01 (um) pórtico detector de metais, 02 (dois) detectores de 
metais portáteis e 01 (um) cofre de aço no edifício sede do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, localizado na Rua Aristeu de Andrade, 377, Farol, Cep. 57051-090, Maceió-AL, 
pela realização do procedimento de verificação do equipamento em seu local de 
instalação, para assegurar que o equipamento fornecido é idêntico ao equipamento 
cotado, com todas as suas funcionalidades, e emissão do Termo de Recebimento 
Definitivo; 

7. 5.2 – 01 (um) pórtico detector de metais, 02 (dois) detectores de 
metais portáteis e 01 (um) cofre de aço no edifício do Fórum Eleitoral de Maceió, 
localizado na Av. Fernandes Lima, 3487, Farol, Cep. 57057- 000, Maceió-AL, pela 
realização do procedimento de verificação do equipamento em seu local de instalação, 
para assegurar que o equipamento fornecido é idêntico ao equipamento cotado, com 
todas as suas funcionalidades, e emissão do Termo de Recebimento Definitivo; 

7. 5.3 - As demais unidades, do TRE-AL, serão instaladas em local a ser 
definido pela Secretaria de Administração, dentro do Município de Maceió-AL; 

7.6 - No caso da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), os equipamentos 
serão recebidos e/ou instalados, conforme quadro abaixo: 

  

Local Endereço 
Item 01 - 
Pórtico 

Item 02 – 
Detector 
manual 

Item 03 
- Cofre 

Ed. Sede da PCDF 
SPO, Lote 24, Bloco A, 
Complexo da PCDF, 
Brasília/DF 

06 02 03 

Edital do PE nº 53/2021 (0955096)         SEI 0006004-90.2016.6.02.8000 / pg. 687



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

Departamento de Polícia 
Especializada - DPE 

SPO, Lote 23, Bloco D, 
Complexo da PCDF, 
Brasília/DF 

02 01 01 

Centro Tecnológico 
SPO, Lote 23, Bloco H, 
Complexo da PCDF, 
Brasília/DF 

01 01 01 

Departamento de combate à 
Corrupção e ao crime 
Organizado - DECOR 

SPO, Lote 23, Bloco C, 
Complexo da PCDF, 
Brasília/DF 

01 01 01 

  

7. 7 - O recebimento provisório dos equipamentos realizar-se-á após a 
entrega de todos equipamentos que compõem cada item, e a realização de testes de 
aceitação que comprovem o atendimento às especificações técnicas estabelecidas; 

7. 8 - Para realização dos testes de aceitação, todos os dispositivos de 
testes e instrumentos necessários na execução, devem ser disponibilizados pela licitante 
e ficarão em poder da Comissão Técnica até o término dos testes; 

7. 9 - Existindo divergências, será emitido o Termo de Recusa e notificada 
a Contratada, devendo a mesma às suas expensas, providenciar sua 
substituição/correção no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos; 

7. 10 - Inexistindo divergências o equipamento será aprovado e aceito; 

7. 11 - A empresa vencedora deverá fornecer toda a documentação 
técnica exigida neste Termo de Referência, primordialmente os manuais de operações e 
de manutenção de cada equipamento, seus dispositivos e acessórios; 

7. 12 - Os manuais e mídias fornecidos para verificação ficarão de posse 
da Comissão Técnica que poderá realizar anotações, apontamentos e observações 
nestes, passando em seguida à Seção Patrimônio; 

7. 13 - Os testes de aceitação do(s) equipamento(s), objeto deste Termo 
de Referência, serão realizado(s) nas dependências do TRE-AL, do FEM e nas 
dependências da PCDF; 

7. 14 - A Comissão Técnica do TRE-AL e da PCDF, farão os testes em até 
05 (cinco) dias corridos, para cada equipamento, já devidamente instalado, consistindo 
na verificação das características técnicas e exigências previstas neste Termo de 
Referência e em seu Anexo 01; 

7. 15 - Os testes de aceitação consistirão em verificar se o(s) 
equipamento(s) atendem, primordialmente, aos requisitos constantes do ANEXO 01 deste 
Termo de Referência. A comissão técnica de recebimento fará uso de testes, com vistas a 
demonstrar a eficiência do(s) equipamento(s), objeto deste certame, para que seja 
verificado o atendimento das principais características funcionais necessárias à 
segurança pública e das unidades do TRE-AL, do FEM e da PCDF. Serão realizados por 
meio de aferição pontual de cada item ou característica solicitada, conforme descrito 
neste Termo de Referência; 
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7. 16 - O recebimento definitivo se dará quando os equipamentos 
estiverem devidamente instalados, em plena capacidade de funcionamento e concluído o 
treinamento necessário aos servidores/operadores do Contratante, para 
operacionalização, pela Comissão Técnica de Recebimento, no prazo máximo de 10 
(dez) dias úteis após a conclusão dos treinamentos, se exigido; 

7. 17- Considerar-se-á a “data de conclusão do fornecimento”, para 
contagem do prazo de garantia contratual dos equipamentos fornecidos, a data de 
emissão, pelo TRE-AL e PCDF, do Termo de Recebimento Definitivo do(s) equipamento(s); 

7. 18 - A CONTRATADA providenciará os trâmites necessários, a seu 
cargo, para que sejam respeitadas todas as imposições da legislação sobre transporte, 
seguro e desembaraço aduaneiro para o percurso dos equipamentos até o local da 
entrega, incluindo os requisitos da Legislação Fiscal/Tributária; 

7. 19 - Todas as partes integrantes deste fornecimento devem possuir 
embalagens adequadas à proteção efetiva do conteúdo contra choques e intempéries ou 
quaisquer danos envolvendo o embarque, transporte e o desembarque dos equipamentos 
até o local de entrega e instalação; 

7. 20 - Não serão admitidos equipamentos, dispositivos e acessórios com 
sinais de avarias, mesmo que provocados por transporte e movimentação inadequada; 

7.21 - São de responsabilidade da Contratada a embalagem, o transporte 
e o seguro de todos os equipamentos e materiais integrantes do objeto do fornecimento. 
As despesas decorrentes serão consideradas incluídas nos preços dos itens do 
fornecimento. 

  

8. GARANTIA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 

  

8. 1 - O período de garantia, mínimo, deve ser de 60 (sessenta) meses 
para o item 01; 24 (vinte e quatro) meses para o item 02 e 12 (doze) meses para o item 03, 
a contar da data de recebimento, caracterizada pela data de emissão e assinatura do 
Termo de Recebimento Definitivo, conforme previsto neste Termo de Referência, no qual 
a Contratada deve assegurar assistência técnica, durante o período de garantia, sem 
ônus para o TRE-AL e PCDF; 

8. 2 - A Contratada responsabilizar-se-á pelo funcionamento dos 
equipamentos, mantendo-o operacional ininterruptamente durante o período de garantia; 

8. 3 - A Contratada será responsável, durante o período de garantia, pela 
atualização de software, e serviços de manutenção preventiva, nos prazos e 
especificações estabelecidos pelo fabricante, e corretiva do hardware, sem custo 
adicional para o TRE-AL e PCDF, incluindo todos os serviços, mão de obra, despesas com 
deslocamento, hospedagens, peças e materiais substituídos; 

8. 4 - Ocorrendo atualização de software, deve ser disponibilizada uma 
cópia do mesmo para o TRE-AL e PCDF; 
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8. 5 - Todas as peças e materiais de reposição, durante o período de 
garantia, devem ser novos, não sendo aceitos itens usados ou recondicionados, inclusive 
os acessórios; 

8. 6 - O período transcorrido a partir da constatação, pelo TRE, de defeito 
nos equipamentos, dispositivos e acessórios até a sua efetiva correção, será somado ao 
período de garantia; 

8. 7 - Durante o período de garantia, a Contratada será a responsável 
pela solução de quaisquer problemas provenientes de erros e/ou omissões, mesmo 
aqueles decorrentes de falhas na concepção do projeto, matéria prima, fabricação, 
inspeção, ensaios, embalagens, transportes, manuseios e montagem. Excluir-se-ão, 
entretanto, os danos ou defeitos decorrentes de uso inapropriado do equipamento ou 
influências externas de terceiros, não imputáveis à Contratada; 

8. 8 - A Contratada deve emitir um Termo de Garantia de fornecimento 
de Peças de Reposição por um período de 5 (cinco) anos a contar do término do período 
de garantia; 

8. 9 - No caso dos Detectores de Metais – Tipo Pórtico, a Contratada deve 
apresentar, para o período de garantia, um Plano de Manutenção Preventivo Gratuito, 
semestral, com descritivos detalhados das rotinas a serem executadas, incluindo 
procedimentos para execução de aferição e de calibragem dos equipamentos e 
acessórios, visando garantir a conformidade com as especificações do fabricante e, ainda, 
a afastar ou reduzir ao mínimo a possibilidade de ocorrência de falhas ou deficiências 
operacionais, devendo abranger: 

8. 9.1 - Cronograma das realizações das atividades de manutenções 
preventivas e testes de efetividade de funcionamento do equipamento; 

8. 9.2 - As manutenções preventivas devem ser agendadas com o Gestor 
do Contrato, de acordo com o cronograma apresentado no Plano de Manutenção 
Preventivo. O agendamento deve ser feito com antecedência mínima de 15 dias da data 
da realização das manutenções preventivas, informando a identificação do técnico (nome 
e RG); 

8. 9.3 - Relatório encaminhado ao TRE-AL com periodicidade trimestral, 
referente às manutenções preventivas e/ou corretivas, para cada equipamento, com 
análise das ocorrências de falhas e procedimentos efetuados na solução das ocorrências, 
dando ênfase aos equipamentos e componentes que demonstrarem reincidências de 
falhas; 

8.9.4 - A Contratada deverá emitir Ordem de Serviço para registro dos 
atendimentos das execuções das manutenções preventivas, aferições e calibrações, 
contendo a identificação dos responsáveis pela execução e pelo acompanhamento no 
local de instalação do equipamento. Tal Ordem de Serviço deve conter todas as rotinas 
de execução e registros de falhas, reparos e outras ocorrências que existirem; 

8.9.5 - A Contratada deverá manter registros de controle de manutenção 
preventiva dos equipamentos, nos locais de instalação dos mesmos. 

  

9. VIGÊNCIA DO CONTRATO – APENAS PARA O ITEM 01 
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9. 1 - O prazo de vigência do Contrato deverá ser de 180 (cento e oitenta) 
dias para os serviços de fornecimento, instalação, instrução técnica e operacional, 
pagamento e recebimento, contados a partir da assinatura do referido contrato. 

  

10. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL 

  

10.1 - O acompanhamento e a fiscalização da execução do Contrato 
consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços e fornecimentos, 
bem como da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito 
cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais representantes da 
Contratante, (Gestor do Contrato designado por meio de Portaria), na forma dos arts. 67 e 
73 da Lei nº 8.666, de 1993, e do art. 6º do Decreto nº 2.271, de 1997; 

10.2 - O representante do Contratante deverá ter a experiência 
necessária para o acompanhamento e controle da execução das obrigações assumidas 
pela contratadas; 

10.3 - A verificação da adequação das obrigações da contratada deverá 
ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referência; 

10.4 - A conformidade do material a ser utilizado na execução contratual 
deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a 
relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência 
e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais 
como: marca, modelo, qualidade e forma de uso; 

10.5 - O representante do Contratante deverá promover o registro das 
ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das 
cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 
1993; 

10.6 - A fiscalização, de que trata esta cláusula, não exclui, nem reduz a 
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, 
ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material 
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em co-
responsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o 
art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993; 

10. 7 - Ao Gestor do Contrato compete, entre outras atribuições: 

10.7.1 - Encaminhar à Administração o documento que relacione as 
ocorrências que impliquem em multas ou outras penalidades a serem aplicadas à 
CONTRATADA. 

  

11. ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA 
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11. 1 - A Contratada deve dispor de canal de comunicação direto ou 
eletrônico que permita a geração de número de protocolo ou outra forma de registro 
individual para as aberturas dos chamados de assistência técnica. Os custos com a 
garantia e assistência técnica deverão estar embutidos no valor da aquisição; 

11. 2 - Durante o período de garantia, a assistência técnica dos 
equipamentos, terá atendimento “on- site”, após o chamado de aberturas de assistência 
técnica em no máximo 05 (cinco) dias corridos para atendimento; 

11. 3 - O prazo de recuperação será contado a partir da abertura formal 
do chamado de assistência técnica, com solução definitiva por prazo não superior a 07 
(sete) dias úteis; 

11. 4 - Não sendo possível a recuperação do equipamento no prazo de 07 
(sete) dias úteis, durante o período de garantia, deve ser providenciada a substituição do 
mesmo por um equipamento equivalente ou superior, em caráter provisório, no prazo de 
15 (quinze) das úteis. Após a constatação de impossibilidade do reparo em até 30 (trinta) 
dias corridos, a substituição passará a ser definitiva, desde que o equipamento seja novo; 

11. 5 - As manutenções só poderão ser efetuadas por agentes 
credenciados e qualificados pela Contratada ou fabricante; 

11. 6 - As manutenções preventivas devem ocorrer em horário 
administrativo, das 08 às 17hs, de segunda a sexta-feira, explicitando dia e horário da 
execução das manutenções e partes dos equipamentos a serem verificadas, para 
apreciação e autorização do período de início e término da intervenção técnica, bem 
como autorização de acesso pelo TRE e da PCDF; 

11. 7 - Caso o equipamento não atenda às funcionalidades constantes 
neste Termo de Referência após a manutenção, este deverá ser substituído, sem custos 
para a Contratante; 

11. 8 - Caso ocorram 3 (três) chamadas, devidamente formalizadas, para 
problemas de mesma natureza e para um mesmo equipamento, a Contratada deve 
substituir todas as partes integrantes que apresentaram defeitos, falhas ou aquela 
unidade (equipamento) defeituosa, às suas expensas, no prazo máximo de 60 (sessenta) 
dias após ser notificado. Equipamentos e acessórios devem ser substituídos 
integralmente. 

  

12. INSTRUÇÃO TÉCNICA E OPERACIONAL 

  

12. 1 - Para os equipamentos detectores de metais – Tipo Pórtico (item 
01) e manual (item 02), haverá a necessidade de oferta de instrução sistematizada, a ser 
ministrado na sede do TRE-AL, do FEM e na sede da PCDF, conforme explicitado a seguir. 

12. 2 - PROGRAMA DE INSTRUÇÃO TÉCNICA E OPERACIONAL - 
EQUIPAMENTO DETECTORES DE METAIS -TIPO PÓRTICO E TIPO MANUAL (RAQUETE): 

12. 2.1 - A Contratada deverá arcar com o Programa de Instrução Técnica 
e Operacional para Operação do Equipamento, contemplando o conteúdo programático, 
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bem como o material didático, caso seja necessário (apostilas, livros, manuais, 
transparências e demais recursos audiovisuais); 

12. 2.2 - A instrução técnica e operacional deverá ocorrer 
concomitantemente a entrega dos equipamentos e o Termo de Recebimento Definitivo só 
deverá ser expedido após a realização das respectivas instruções; 

12. 2.3 - A duração do repasse de Instrução técnica e operacional deve 
ter, no mínimo, 4 horas/aulas; 

12. 2.4 - Os repasses de instrução técnica devem ser divididos em aulas 
teóricas e práticas, visando melhor eficácia dos assuntos ministrados; 

12. 2.5 - O repasse de instrução técnica de operação deve ser realizado 
para até 10 (dez) profissionais, devendo habilitá-los para, no mínimo, terem condições 
de: 

12. 2.5.1 - Verificação e ajustes de parametrizações e configurações; 

12. 2.5.2 - Realizar verificação de autodiagnostico; 

12. 2.5.3 - Verificar os ajustes e calibrações dos equipamentos; 

12. 2.5.4 - Configurar as variáveis de operação dos equipamentos; 

12. 2.5.5 - Operar plenamente todos os recursos dos equipamentos e 
seus acessórios; 

12. 3 - Todas as ferramentas, instrumentos, softwares e material de 
consumo, necessário aos repasses de instrução técnica de operação deverão ser 
realizados às custas da Contratada e o seu custo deverá ser destacado dos preços 
cotados, NO CASO DOS ITENS 1 E 2; 

12. 4 - Depois de concluídos satisfatoriamente os repasses de instrução 
técnica, a Contratada deve emitir, sem ônus para o TRE e à PCDF, documento contendo, 
no mínimo, título do repasse de instrução técnica, conteúdo, carga-horária, período de 
realização e identificação dos servidores e prestadores de serviços capacitados. 

  

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

  

13. 1 - Responder por todos os ônus referentes à aquisição, tais como: 
fretes, impostos, seguros, taxas, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais, decorrentes da execução do contrato; 

13. 2 - Responder por si e por seus sucessores integralmente, em 
qualquer caso, por todos os danos e prejuízos de qualquer natureza causados ao TRE-AL 
e a PCDF ou a terceiros; 

13. 3 - Indenizar os danos e prejuízos referidos no item anterior na 
conformidade do estabelecido no contrato; 
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13. 4 - Responder exclusivamente e integralmente perante o TRE-AL e à 
PCDF pela execução do objeto na forma proposta no Contrato; 

13. 5 - Acatar as determinações do TRE-AL e da PCDF, no sentido de 
garantir a perfeita manutenção dos equipamentos em caso de vícios e/ou defeitos; 

13. 6 - Substituir as suas expensas e responsabilidade o objeto que não 
estiver de acordo com as especificações e, demais situações peculiares ao objeto como: 
prazo para realização dos serviços de assistência técnica dentro do prazo de garantia e a 
forma de sua realização; 

13. 7 - Manter durante toda a vigência do Contrato, as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme preceitua o art. 55, inciso XIII, 
da lei 8666/1993. 

  

14. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

  

14. 1 - Prestar as informações e esclarecimentos atinentes ao objeto 
deste Termo de Referência, que venha a ser solicitada pela empresa Contratada; 

14. 2 - Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do 
Gestor contratual. 

14. 3 – Designar membros à Comissão Técnica de Recebimento e Gestor 
Contratual, para acompanhamento de todas as etapas do certame e Contrato; 

14. 4 - Rejeitar no todo ou em parte, os equipamentos entregues em 
desacordo com as obrigações assumidas pela empresa e solicitar expressamente sua 
substituição; 

14. 5 - O pagamento será efetuado por ordem bancária, até o 10º dia útil, 
após o atesto firmado pelo Gestor do Contrato, considerando-se como data de 
pagamento o dia da emissão da ordem bancária, por meio de crédito em nome da 
CONTRATADA, no banco indicado, conforme a seguir especificado: 

14. 5.1 - O atesto, pelo Gestor do Contrato, ocorrerá em até 05 (cinco) 
dias úteis contados a partir da emissão do Termo de Recebimento Definitivo dos 
equipamentos, elaborado pela Comissão Técnica de Recebimento. 

  

15. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS/RESCISÃO CONTRATUAL 

  

15. 1- Pela inexecução total ou parcial do objeto, podem ser aplicadas à 
empresa as seguintes sanções: 

15. 1.1 - Advertência: poderão ser aplicadas sempre que a Administração 
entender que a(s) justificativa(s) de defesa atenua a responsabilidade da licitante e, 
desde que não tenha havido prejuízo ao erário; 
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15. 1.2 - Multa Moratória de 0,05% (cinco centésimos por cento) por dia 
de atraso, calculada sobre o valor do contrato, na hipótese de atraso injustificado na 
entrega dos equipamentos, até o máximo de trinta dias; 

15. 1.3 - Multa Moratória de 0,003% (três centésimos por cento) por dia 
de atraso, calculada sobre o valor do Contrato, na hipótese de atraso injustificado nos 
demais prazos, até o máximo de trinta dias; 

15. 1.4 - Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento 
de contratar com a Administração, pelo prazo de, até dois anos; 

15. 1.5 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou 
até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade; 

15. 1.6 - Independente da sanção aplicada, a inexecução total ou parcial 
do contrato poderá ensejar, ainda, a rescisão contratual, nos termos previstos na Lei nº. 
8.666/93, bem como a incidência das consequências legais cabíveis, inclusive 
indenização por perdas e danos eventualmente causados ao Contratante. 

15. 1.7 - A reabilitação será concedida sempre que a licitante ressarcir a 
Administração os prejuízos resultantes, e depois de decorrido o prazo da suspensão 
temporária, se aplicada. 

15. 1.8 - Independente da sanção aplicada, a inexecução total ou parcial 
do fornecimento poderá ensejar, ainda, na rescisão do Ajuste, nos termos previstos na Lei 
n 8.666/1993, assim como a incidência das consequências legais cabíveis. 

  

16. DESENVOLVIMENTO NACIONAL SUSTENTÁVEL 

  

16. 1 - Considerando os riscos potenciais ao meio ambiente e a saúde 
pública ocasionados pelos equipamentos, caberá à Contratada observar as políticas 
socioambientais, principalmente o correto descarte e o gerenciamento adequado de 
resíduos, no que tange à coleta, reutilização, reciclagem, tratamento ou disposição final, 
assumindo o compromisso de cumprir toda a legislação vigente; 

  

16. 2 - Não obstante, sem prejuízo do indicativo no presente Termo de 
Referência, a contratada, deverá, ainda, a destinação adequada aos resíduos gerados 
durante suas atividades; 

16. 3 - Respeitar a legislação e as Normas Técnicas brasileiras – NBR 
publicadas pela ABNT sobre resíduos, bem como as normas do INMETRO, a Lei n° 
12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Decreto n° 7.404/2010; 

16. 4 - Descartar, em conformidade com diretrizes do Contratante e da 
legislação ambiental e sanitária vigentes, todas as embalagens, restos de materiais e 
produtos, sobras e entulhos, incluindo componentes substituídos, cabos, restos de óleos e 
graxas. 
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                       Maceió, 02 de setembro de 2021. 

 

                        Audeir Medeiros de Aguir Peixoto 

                            Antônio Rita dos Santos Neto 

                                  Erivaldo José de Souza 

  

Membros da Comissão de Planejamento, designados através da Portaria 
Presidência nº 53/2020. 
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ANEXO I-A 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS ITENS 

  

ITEM 1.  – EQUIPAMENTOS DETECTORES DE METAIS – TIPO PÓRTICO, COM RODÍZIOS COM 
TRAVAS (ADEGUADO A NORMA NIJ 0601-02): 

  

1.1- CARACTERÍSTICAS ESTRUTURAIS: 

1.1.1 -  A estrutura do pórtico deverá ser construída em material lavável, indeformável, 
dotados de bordas a prova de impactos proporcionando uma eficiente proteção mecânica e 
de umidade, a exemplo do Acrilonitrila butadieno estireno – ABS ou outro material 
termoplástico rígido e leve, com características similares ao ABS. Processo de fabricação 
certificado na NBR ISO 9001; 

         Poderão ser aceitos outros materiais que atendam as exigências acima. Não serão 
aceitos pórticos com madeira e derivados, tais como o MDF -Medium-Density Fiberboard em 
seu acabamento exterior; 

1.1.2 - A estrutura deverá atender, no mínimo, o padrão IP53 (norma ABNT NBR IEC 60529); 

1.1.3 - O pórtico deverá ter proteção no painel; 

1.1.4 - O pórtico, deve ser entregue completo, instalado, calibrado e pronto para entrar em 
operação imediata; 

1.1.5 - O compartimento destinado aos componentes elétricos/eletrônicos deverá ser 
localizado na parte superior do pórtico, e deverá possuir vedação que impeça o acesso 
involuntário e ainda ser resistente a intempéries; 

1.1.6 - A estrutura deve ser suficientemente robusta e resistente a impactos mecânicos 
como colisão, choque e pressões provocadas pela passagem de pessoas; 

1.1.7 - Deve possuir invólucro protetor impermeável nas bases do portal, com altura mínima 
de 50 mm; 

1.1.8 - Possuir dispositivo para fixação no piso, caso necessite ser fixado, imune à 
penetração de água e oxidação; 

1.1.9 - Não possuir cantos ou pontas angulosas, pontiagudas ou afiadas, que possam causar 
danos em pessoas ou roupas; 

1.1.10 – Possuir todos os componentes padronizados e intercambiáveis; 

1.1.11 – Possuir altura interna (vão livre) de 2,0 m a 2,20 m; 

1.1.12 – Possuir largura interna (vão livre) entre os painéis de 0,70 m a 0,85 m; 

1.1.13 – Possuir profundidade de 0,45m a 0,70m; 

1.1.14 – Possuir peso máximo de 100 Kg; 

1.1.15 – A construção mecânica e rigidez do pórtico devem permitir a resistência, sem 
sofrer danos, a impactos mecânicos como colisão, choque e também pressões provocadas 
pelo tráfego normal de pessoas; 
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1.1.16 – Não ter qualquer rampa de passagens para pessoas através do portal, ou estrutura 
similar com essa finalidade; 

1.1.17 – Rodízios firmes, com travas suficinetes para uso do pórtico sem precisar fixá-lo no 
piso, revestidos com material que não cause danos (riscos, arranhões, manchas) no piso. 

1.2. – CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS: 

1.2.1- Ter, pelo menos, 10 (dez) programas de detecção pré-configurados para detecção de 
diferentes tipos e tamanhos de objetos metálicos compatíveis com a função da aplicação a 
que destina, do total, deve ter, no mínimo, 03 (três) customizáveis no local; 

1.2.2 - Empregar tecnologia de multizona verdadeira de detecção constituída por no mínimo 
8 (oito) zonas de detecção independentes (zonas essas constituídas por no mínimo 08 (oito) 
bobinas receptoras, comprovando a independência da detecção), distribuídas em altura ao 
longo do vão livre do pórtico, com indicação visual da zona correspondente ao alarme 
mediante LED’s dispostos em barra luminosa (a precisão da indicação das zonas deve ser 
mantida quando o pórtico for programado no nível de sensibilidade desejado); 

                     Led colorido, de alta intensidade, com pictograma indicativo Verde livre / 
Vermelho detecção. 

1.2.3 - Ter capacidade de detecção de alta sensibilidade de objetos metálicos ferrosos e não 
ferrosos de pequenas dimensões em situações reais do ambiente do TRE e FEM. 

1.2.4 - Possuir alta capacidade de discriminação nas inspeções que buscam, principalmente, 
armas de fogo, ferramentas ou lâminas e, ao mesmo tempo, descartar objetos de uso 
pessoal; 

1.2.5 - A capacidade de detecção, verdadeira e independente, deverá ocorrer de forma 
consistente e uniforme em toda área  interna (vão livre) do pórtico, proporcionando a 
cobertura completa de inspeção da cabeça aos pés e deverá ser independente da posição 
ou orientação do objeto transitando por ele; 

1.2.6 - Será definido como nível de sensibilidade desejado para os testes de aceitação, o 
nível que permite a detecção do corpo de prova ferroso em qualquer posição e orientação 
dentro do vão livre do pórtico e que permita também a detecção do corpo de prova não-
ferroso quando passado isoladamente e simultaneamente com o corpo de prova ferroso; 

1.2.7 - A capacidade de detecção não deve mudar com o tempo e, tampouco, deve haver 
necessidade de recalibração do equipamento; 

1.2.8- O pórtico deve permitir ajustes da sensibilidade mínima de 70 (setenta) níveis 
diferentes, oferecendo versatilidade para operação em locais diferentes e inspeção de 
públicos diferentes. Todos os níveis de sensibilidade devem estar livres de alarmes falsos; 

1.2.9 - Quando configurado no nível de sensibilidade desejado, assim como em qualquer 
outro nível inferior, o pórtico deve apresentar imunidade alta contra possíveis interferências 
mecânicas, elétricas e magnéticas, tais como objetos estáticos (por exemplo, grade 
metálica, piso reforçado de aço), objetos metálicos móveis (por exemplo, porta metálica) na 
proximidade do pórtico, não requerendo intervenção de recalibração na ocorrência de 
diferentes cenários de interferência, sendo auto-calibrável; 

                     Deve operar a uma distância de 30cm de um equipamento de raio X, sem 
apresentar mudanças no hemogeneidade de detecção ou falso alarmes causados por 
interferências eletromagnéticas; 
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1.2.10 – Quando configurado no nível de sensibilidade desejado, assim como em qualquer 
outro nível inferior, o pórtico não pode sofrer interferência de corpo humano (condutividade 
elétrica) e não pode gerar alarme falso quando uma pessoa totalmente livre de objetos 
metálicos transitar por ele; 

1.2.11 – A unidade de controle (eletrônica) do pórtico deve ser protegida contra atos de 
vandalismo, mediante uso de carcaça metálica sólida, travada com chave e com grau de 
proteção mínimo de IP 53; 

1.2.12 – O pórtico deverá possuir sistema de auto diagnóstico, possibilitando a verificação 
da performance e eficiência do mesmo; 

1.2.13 – Sistema ethernet para comunicação PC; 

1.2.14 - Capacidade de proceder a contagem de passagens de pessoas no detector e o 
número de vezes e porcentagem em que o alarme foi acionado - deve ser fornecido 
software para elaboração de relatórios para auditoria; 

1.2.15 – A unidade eletrônica deve ser compacta sendo que o acesso à programação local 
dever ser protegida com acesso restrito e por senha alfanumérica de 6 (seis) dígitos. 
Sistema de programação local ou remota por meio de ligação a computadores portáteis e à 
rede TCP-IP, de modo a permitir o controle e o monitoramento remoto e integração à rede; 

1.2.16 – A detecção deverá possibilitar a inspeção de, no mínimo, 10 pessoas por minuto; 

1.2.17 – Temperatura         operacional: Faixa mínima de –10 a +50 graus centígrados; 

1.2.18 – Umidade relativa (sem condensação): de 0 a 95%; 

1.2.19 – Indicador sonoro, com alarme de alta intensidade com volume e tom do alarme 
programável; 

1.2.20 – A emissão eletromagnética do equipamento deve estar limitada a um nível 
considerado inofensivo para seres humanos (portadores de marca-passo, sistemas de apoio 
vital, mulheres grávidas, etc). A comprovação deste item se dará por certificado ou laudo 
técnico de instituto ou laboratório, brasileiro ou estrangeiro, deve acompanhar o 
equipamento. 

1.2.21 – Funcionamento programável controlado por microprocessador. 

1.2.22 – Possuir no mínimo 02 (dois) níveis de acesso, por meios de senhas programáveis, 
para operacionalização do equipamento e suas funcionalidades, tanto local como remoto: 

              1.2.22.0.1 – Nível     OPERACIONAL para permitir que o operador visualize os 
ajustes programados e as informações estatísticas; 

              1.2.22.0.2 – Nível ADMINISTRADOR para permitir acesso a todos os ajustes e 
parâmetros do equipamento, com privilégios para efetuar programações, configurações, 
habilitar ou desabilitar funções e parâmetros programáveis, bem como incluir e excluir 
novos usuários operacionais, habilitando ou desabilitando funções para o nível operacional; 

1.2.23 – As senhas devem possuir recursos de confirmação quando na inserção destas, seja 
na inserção inicial, alteração ou exclusão; 

1.2.24 – Possuir sistema para armazenamento de registros de programações e 
configurações dos equipamentos; 
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1.2.25 – Possuir sistema de transferência de programação e configuração simultânea para 
todos os equipamentos ou grupos de equipamentos instalados na dependência. 

1.2.26 – Possuir registro dos eventos de configurações do equipamento indicando minuto, 
hora, dia, mês e ano, para a rastreabilidade das mesmas. Este acesso somente deverá ser 
realizado pelo nível  ADMINISTRADOR. 

1.2.27 – Possuir controle remoto sem fio, com capacidade para: 

              1.2.27.01 – Acessar todos os ajustes; 

              1.2.27.02 – Operar um ou vários pórticos com a mesma senha ou senhas 
diferentes; 

1.2.28 – Atender a norma NIJ – 0601.02, do Instituto de Justiça dos Estados Unidos; 

1.2.29 – Ter processo de fabricação certificado NBR ISO 9001. 

1.3 – CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: 

1.3.1 - Alimentação elétrica deve possuir tensão de 90 /100 a 240v Vca automática (+10%/-
15%; 50/60hz +/-3hz), para atender as redes padrões de 110/127v e 220v sem a 
intervenção do operador; 

1.3.2 - A fonte de alimentação elétrica deve estar equipada com proteção contra curtos 
circuitos e surtos de tensão; 

1.3.3 - O sistema elétrico do pórtico deve possuir dispositivo estabilizador de energia elétrica, 
contendo uma unidade de armazenamento de energia com capacidade de manter a operação 
plena do mesmo por no mínimo 60 minutos após a queda de energia na rede de alimentação 
comercial, podendo estar ou não integrada ao equipamento; 

1.3.4 - Possuir cabo de alimentação elétrica, com plugue no padrão brasileiro (ABNT/NBR 
4136). Cabo elétrico com, no mínimo, 2 metros de comprimento. 

1.4 – ASSESSÓRIOS INTEGRANTES: 

1.4.1 – 01 (um) conjunto de ferramenta, por equipamento fornecido, para montagem e 
desmontagem do pórtico; 

1.4.2 – 01 (uma) chave para ativação e desativação do pórtico, por equipamneto fornecidor, 
caso o fabricante utilize este recurso para ligar e desligar o pórtico; 

1.4.3 – 01 (um) dispositivo de calibração, por equipamento fornecido, se recomendado pelo 
fabricante; 

1.4.4 – 01 (um) conjunto de simulacros, para que seja efetuado o teste do corpo de provas, 
de acordo com a Norma NIJ 0601-02. 

  

1.5 – GARANTIA: 60 meses. 

  

ITEM 02: DETECTORES DE METAIS - TIPO MANUAL (RAQUETE): 
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2.1- CARACTERÍSTICAS ESTRUTURAIS E OPERACIONAIS: 

  

2.1.1 - O detector manual deve ser fornecido com estrutura em material lavável, 
indeformável, dotados de bordas a prova de impactos proporcionando uma eficiente 
proteção mecânica e de umidade, a exemplo do Acrilonitrila butadieno estireno – ABS, ou 
outro material termoplástico rígido e leve, com características similares ao ABS. Poderão ser 
aceitos outros materiais que atendam às exigências acima, com características similares ao 
ABS; 

2.1.2 - O detector deve ter processo de fabricação certificado  NBR ISO 9001; 

2.1.3 - O detector deve ter uma ou mais chave(s) para ligar/desligar e saída para fone de 
ouvido; 

2.1.4 - O detector deve ter uma ou mais chave(s) para a escolha e seleção do modo de 
alarme; 

2.1.5 - Deverá utilizar bateria de 9v, recarregável, tipo; 

2.1.6 - O detector deve ser fornecido com bateria recarregável, carregador de bateria,  e 
fonte de 90 ou 100 a 240 ou 250Vca automática para atender as redes padrões de 110/127 
e 220v sem a intervenção do operador; 

2.1.7 - A duração típica da bateria deve ser de no mínimo 30 horas em modo de operação 
normal (modo visual/sonoro), considerando operação em estado de alarme de no máximo 
10% do ciclo operacional; 

2.1.8 - A empunhadura deverá ser ergonômica, de material à prova de umidade, resistente 
ao suor e deverá integrar laço de pulso; 

2.1.9 - O aparelho detector manual deverá ser resistente a impacto de altura mínima de 75 
(setenta e cinco) centímetros, sendo que seus componentes internos devem permanecer 
inalterados após a queda, nem seja necessária recalibração do aparelho. O aparelho deverá 
manter suas características depois de no mínimo 3 (três) provas de queda de 75 (setenta e 
cinco) centímetros em piso de concreto, em qualquer posição; 

2.1.10 – Peso máximo do detector: 600 g (com bateria inclusa); 

2.1.11 – Dimensões máximas do detector: 

              2.1.11.1 - Largura: 1500mm, Espessura: 35mm, Comprimento: 420mm; 

              2.1.11.2 - Comprimento da superfície de detecção: mínimo de 180mm e máximo 
de 320mm. 

2.1.12 – Deverá operar com umidade relativa de 0 a 95% sem condensação e faixa mínima 
de temperatura de operação -15°C a + 50°C; 

2.1.13 – O equipamento não deverá oferecer riscos a portadores de marca passos, 
gestantes e sistemas de apoio vitais, comprovado através de laudo técnico; 

2.1.14 – Deve ter eletrônica microprocessada, com auto calibração, evitando ajustes 
periódicos de sensibilidade; 
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2.1.15 - Deve detectar metais magnéticos e não magnéticos, metais ferrosos e não-
ferrosos; 

2.1.16 – Possuir capacidade de detecção conforme NIJ 0602-02, do Departamento de Justiça 
dos Estados Unidos;   

2.1.17 – Possuir os seguintes tipos de indicação de alarme: sonoro, visual e por vibração do 
punho; 

2.1.18 – O alarme deverá ser continuo durante o tempo que o metal estiver na presença do 
sensor sem a necessidade de movimentação para provocar a detecção dos metais; 

2.1.19 – Deve haver no mínimo 2 (dois) modos de operação dos alarmes. Por exemplo, 
visual/vibração e visual/sonoro; 

2.1.20 – Deve possui ajuste digital de sensibilidade  de 3 níveis (baixo, médio e alto), sendo 
a detecção do nível alto a no mínimo 1cm. 

2.1.21 – Dois aparelhos devem operar apropriadamente a uma distância de 60 cm ou 
menos entre eles; 

2.1.22 - O detector não pode produzir uma indicação positiva de alarme quando operado a 
uma distância de maior que 35 cm de uma grade metálica usada na construção de piso. A 
distância até a grade supracitada refere-se tanto àquela medida a partir da ponta do 
detector como aquela medida a partir do lado do detector. As dimensões mínimas da grade 
metálica: 15cm x 15cm de haste de metal ferroso com diâmetro de 6mm; 

2.1.23 – O aparelho deverá possuir indicação por LEDs coloridos, com as seguintes funções, 
no mínimo: 

              2.1.23.1 – LED vermelho representa indicação visual de alarme; 

              2.1.23.2 – LED verde indica que o aparelho está ligado e pronto para operar; 

              2.1.23.3 - LED indicador de nível baixo da carga de bateria. 

2.1.24 - deverá ser fornecido com: 

            2.1.24.1 -  Mídia contendo instruções em vídeo de operação do modelo de detector 
fornecido, com instruções em Português do Brasil; 

            2.1.24.2 – bateria recarregável, bivolt ou 220v; 

            2.1.24.3 – carregador de bateria; 

            2.1.24.4 – Capa de proteção; 

            2.1.24.5 – Fone de ouvido; 

            2.1.24.6 – Coldre para transporte, a ser preso em cinto. 

  

2.1.25 – Garantia mínima: 24 meses 
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ITEM 3 - cofre em aço, com 10 gavetas internas independentes (com chaves), mecanismo de 
abertura e fechamento digital e/ou chave tetra (serve, inclusive, para desbloqueio em caso de 
travamento de senha). 

  

3.1 - ESPECIFICAÇÕES GERAIS: 

  

3.1.01 - Cofre digital com forração interna em carpete preto ou azul ou vermelho ou cinza; 

3.1.02 - Gabinete: Confeccionado em chapa de aço de espessura mínima de 2,5 mm; 

3.1.03 - Porta: Confeccionada em chapa de aço de espessura mínima de 3,2 mm; 

3.1.04 - Contendo, internamente, 10 gavetas forradas, removíveis, independentes e com 2 
chaves tipo cilindro por gaveta. Obs: poderá ter 01 (um) vão além das 10 gavetas); 

3.1.05 - Pintura total em epóxi-pó branco ou cinza; 

3.1.06 - Assistência Técnica Permanente e própria; 

3.1.07 - Garantia mínima de 2 anos; 

3.1.08 - Sistema de travamento com, no mínimo, 3 (três) pinos (ferrolhos) horizontais; 

3.1.09 - Display externo, discreto, com teclado emborrachado, funcionando com, no 
máximo, 4 pilhas tamanho AA ou AAA (localizadas na parte externa do cofre); 

3.1.10 - Senha programável de 3 a 6 dígitos; 

3.1.11 - Função BEEP ON ou BEEP OFF: Liga ou desliga o som do beep ao digitar qualquer 
tecla no painel do cofre; 

3.1.12 - Abertura e fechamento automático e/ou com a chave tetra; 

3.1.13 - Capacidade de armazenar, no mínimo, 4 senhas (programáveis pelos usuários); 

3.1.14 - Sistema eletrônico deverá se desligar, quando inativo, gerando economia de pilhas; 

3.1.15 - Bloqueio de, 30 a 60 minutos, após 3 a 5 tentativas com senhas incorretas; 

3.1.16 - Senha para abertura de emergência, através do suporte técnico; 

3.1.17 - Peso: de 55 a 101Kg; 

3.1.18 - Medidas Externas do cofre: 

             3.1.18.1 -  Altura: de 1000 a 1500 mm; 

             3.1.18.2 - Largura: de 450 a 500 mm; 

             3.1.18.3 - Profundidade: de 400 a 500 mm. 

3.1.19 - Medidas das Gavetas Internas: 

             3.1.19.1 - Altura: de 60 a 80 mm; 

             3.1.19.2 - Largura: de 290 a 400 mm; 
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             3.1.19.3 - Profundidade: de 300 a 400 mm. 

3.1.20 - Cubagem: de 100 a 140 litros. 

3.1.21 - Itens inclusos: 

             3.1.21.1 - 2 chaves tetra por cofre; 

             3.1.21.2 - 2 chaves, tipo cilindro, por gaveta; 

             3.1.21.3 - Kit de fixação (2 a 4 parafusos sextavados e buchas 10); 

             3.1.21.4 - Manual de instrução em português. 

  

Maceió, 02 de setembro de 2021. 

 

Audeir Medeiros de Aguir Peixoto 

Antônio Rita dos Santos Neto 

Erivaldo José de Souza 

  

Membros da Comissão de Planejamento, designados através da Portaria Presidência nº 
53/2020 
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ANEXO I-B 

VALORES MÁXIMOS ESTIMADOS PARA OS ITENS 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 
TRE/AL 

QUANT 
PCDF 

  TOTAL 
ATA 

   VALOR 
MÁXIMO 

UNITÁRIO 

1 
Equipamento pórtico 

detector de metais, com 
rodízios. 

UNID. 3 12  15 
 

R$ 19.788,23 

 
2 

Equipamentos 
detectores de metais, 

tipo manual (raquetes). 

 
UNID. 

 
6 

  8  14 

 
 R$ 1.144,67 

 
3 

Cofre de aço, com 10 
gavetas internas, 

para acautelamento 
de armas. 

UNID. 3   7  10 

 
 
 R$ 3.895,98 
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ANEXO II 

 
PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO 

 
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 0006004-90.2016.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 53/2021 

 
 

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, 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, e a POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, localizada em SGON Quadra 05, Lotes 
02/07, asa Norte – Brasília/DF, CEP: 70610-650, fone: (61) 3207-4702, neste ato 
representada por Silvério Antônio Moita de Andrade, RG nº 1.400.707 SSP/DF, CPF nº 
224.366.851-34, doravante denominado Órgãos Participante, resolvem registrar os preços 
ofertados pela empresa ................................., (INFORMAR SE É MICROEMPRESA OU EMPRESA 
DE PEQUENO PORTE) CNPJ …....................., sediada em …..................., representada 
por..........................................., para eventual fornecimento dos materiais abaixo 
relacionados, conforme condições descritas nos Anexos I e I-A do Pregão Eletrônico nº 
53/2021, 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, 
de 31 de maio de 2005, 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 53/2021: 

 

 
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 53/2021: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
    
    

 
2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 
 
2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze) meses, 
contado da publicação do extrato desta ata. 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. 
QUANT. TOTAL 
REGISTRADA 

VALOR 
UNITÁRIO  

(R$) 

VALOR 
TOTAL (R$) 
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3 – DO PRAZO DE ENTREGA. 
 
3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de: 
 

a) Até 60 (sessenta) dias corridos, a contar da emissão da Ordem de 
Fornecimento para o equipamento detectores de metais, tipo pórtico, com rodízios (Item 
01); 

b) Até 45 (quarenta e cinco) dias corridos, a contar da emissão da Ordem 
de Fornecimento para os equipamentos detectores de metais do tipo manual /raquetes 
(Item 02) e do cofre de aço (Item 03). 

 
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 serviço 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) Prestar as informações e esclarecimentos atinentes ao objeto deste Edital, que 
venham a ser solicitada pela empresa Contratada; 

b) Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do Gestor 
contratual; 

c) Designar membros à Comissão Técnica de Recebimento e Gestor Contratual, para 
acompanhamento de todas as etapas do certame e Contrato; 

d) Rejeitar no todo ou em parte, os equipamentos entregues em desacordo com as 
obrigações assumidas pela empresa e solicitar expressamente sua substituição; 
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e) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

 
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 serviço 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) a) Providenciar para que os equipamentos sejam de linha de produção ativa, não 
se aceitando a participação, na licitação, de propostas que ofertem protótipos, 
equipamentos reformados, equipamentos descontinuados, equipamentos usados ou 
equipamentos em desenvolvimento, por fim, não serão aceitos equipamentos em 
final de ciclo de vida (end-of-life). A comprovação desta exigência poderá ser feita 
em fábrica, a critério do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e da Polícia Civil do 
Distrito Federal, por meio de diligência; 

b) Providenciar para que os equipamentos atendam a todas as normas vigentes, 
incluindo os dispositivos e acessórios integrantes, expedidas pela Associação 
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e outros órgãos certificadores, quando da 
aplicação do seguimento; 

c) Entregar equipamentos completos e prontos para entrar em operação imediata, 
acrescido de todos os dispositivos e acessórios, com acesso total a todas as funções 
operacionais; 

d) Providenciar para que as etiquetas de identificação da marca do equipamento se 
limitem somente à apresentação discreta de identificação do fabricante e/ou modelo 
do equipamento; 

e) Providenciar para que os manuais de instruções, manuais de operações, manuais 
de manutenções e outros materiais impressos tenham conteúdo na Língua 
Portuguesa do Brasil; 
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f) Prever em seu orçamento, todas as despesas diretas e indiretas, assim como 
possíveis despesas eventuais que possam surgir, para completo fornecimento dos 
itens do escopo. 

g) Responder por todos os ônus referentes à aquisição, tais como: fretes, impostos, 
seguros, taxas, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 
decorrentes da execução do contrato; 

h) Responder por si e por seus sucessores integralmente, em qualquer caso, por 
todos os danos e prejuízos de qualquer natureza causados ao TRE-AL e a PCDF ou a 
terceiros; 

i) Indenizar os danos e prejuízos referidos no item anterior na conformidade do 
estabelecido no contrato; 

j) Responder exclusivamente e integralmente perante o TRE-AL e à PCDF pela 
execução do objeto na forma proposta no Contrato; 

k) Acatar as determinações do TRE-AL e da PCDF, no sentido de garantir a perfeita 
manutenção dos equipamentos em caso de vícios e/ou defeitos; 

l) Substituir as suas expensas e responsabilidade o objeto que não estiver de acordo 
com as especificações e, demais situações peculiares ao objeto como: prazo para 
realização dos serviços de assistência técnica dentro do prazo de garantia e a forma 
de sua realização; 

m) Manter durante toda a vigência do Contrato, as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação, conforme preceitua o art. 55, inciso XIII, da lei 
8666/1993. 

 
n) 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; 
 
o) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; 
 
p)  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 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
6.1. 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; 
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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. 
 
6.2. 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. 
 
6.3. 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. 
 
6.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 
 

a) Multa Moratória de 0,05% (cinco centésimos por cento) por dia de atraso, calculada 
sobre o valor do contrato, na hipótese de atraso injustificado na entrega dos 
equipamentos, até o máximo de trinta dias; 

 

b) Multa Moratória de 0,03% (três centésimos por cento) por dia de atraso, calculada 
sobre o valor do Contrato, na hipótese de atraso injustificado nos demais prazos, até o 
máximo de trinta dias. 

6.4.1. 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. 

6.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com 
as demais. 
 
6.4.3. 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. 
 
6.4.4.  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. 
 
6.4.5.    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. 
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6.4.6.   As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à 
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 

 
6.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
6.6. 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. 
 
6.7. 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.  
 
6.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
6.9. 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. 
 
6.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
6.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
6.12. 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. 
 

6.12.1. 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. 

 
6.13. 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. 
 
6.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
7- DO PAGAMENTO. 
 
7.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias úteis, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal 
devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado. 
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7.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
7.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
7.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
7.5. 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. 
 
7.6. 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% 
 
 
8- DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE  
 

8.1. Considerando os riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública ocasionados 
pelos equipamentos, caberá à Contratada observar as políticas socioambientais, 
principalmente o correto descarte e o gerenciamento adequado de resíduos, no que tange 
à coleta, reutilização, reciclagem, tratamento ou disposição final, assumindo o 
compromisso de cumprir toda a legislação vigente. 

8.2.  Não obstante, sem prejuízo do indicativo no Anexo I do Edital (Termo de 
Referência), a contratada, deverá, ainda:  

a)  Dar destinação adequada aos resíduos gerados durante suas atividades; 

b)  Respeitar a legislação e as Normas Técnicas brasileiras – NBR publicadas pela 
ABNT sobre resíduos, bem como as normas do INMETRO, a Lei n° 12.305/2010 – 
Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Decreto n° 7.404/2010; 

c)  Descartar, em conformidade com diretrizes do Contratante e da legislação 
ambiental e sanitária vigentes, todas as embalagens, restos de materiais e produtos, 
sobras e entulhos, incluindo componentes substituídos, cabos, restos de óleos e 
graxas. 

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 
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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 PCDF:  
                                                 XXXXXXXX 
 
 
 
Pela Empresa: 
                                                  XXXXXXXX 
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                                                 ANEXO IV 

 
MINUTA DE CONTRATO (APENAS PARA O ITEM 01) 

 
CONTRATO Nº XX/2021 

Processo nº 0006004-90.2021.6.02.8000 
 

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, COM 
INSTALAÇÃO, CELEBRADO COM A EMPRESA 
_________.  
 

 Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão 
do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade nº 377 – 
Farol, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 06.015.041/0001-38, doravante denominado 
CONTRATANTE, neste ato representada 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, ou a 
POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, localizada em SGON, Quadra 05, Lotes 02/07, asa 
Norte – Brasília/DF, CEP: 70610-650, fone: (61) 3207-4702, neste ato representada por 
Silvério Antônio Moita de Andrade, RG nº 1.400.707 SSP/DF, CPF nº 224.366.851-34 e a 
empresa XXXXXX, CNPJ nº: XXXXXX, situada XXXXXX, CEP: XXXXXX, Fone: XXXXXX, e-mail: 
XXXXXX, daqui por diante denominada CONTRATADA, neste ato representada por XXXXXX, 
portador do RG nº XXXXXX, CPF nº XXXXXX, resolvem celebrar o presente contrato de 
fornecimento de equipamentos de segurança, com fulcro na Lei Federal n° 10.520/02, no 
Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 e no Edital do Pregão Eletrônico nº 53/2021, 
devendo ser observadas as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
 Este contrato será regido pelos mandamentos das Leis Federais 10.520/02 e 
8.666/93, conforme faculta  o art. 191 da Lei  nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos), e pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, ficando os 
contratantes inteiramente sujeitos às regras de tais diplomas normativos. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, a Resolução nº 15.559/2014 (Código de Ética) do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, e, no que couber, os demais preceitos de direito 
público e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, as disposições da Lei Federal n° 
8.078, de 11 de setembro de 1990, os princípios da teoria geral dos contratos e as normas 
de direito privado, bem como a Resolução do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas nº 
15.787, de 15/02/2017, disponível no site www.tre-al.gov.br. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO E DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
 Este contrato tem por objeto o fornecimento de equipamentos destinados a 
monitoramento, inspeção em objetos e detecção da existência de materiais que possam 
apresentar risco a segurança pessoal e às instalações do TRE-AL, do FEM-AL ou 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 as exigências contidas neste contrato e 
nos Anexos do Edital do Pregão Eletrônico nº 53/2021. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – No caso do TRE/AL, todos os serviços serão prestados na Sede do 
referido tribunal, situado na Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol, Maceió-AL, CEP: 
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57051-090. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO – No caso da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), os equipamentos 
serão recebidos e/ou instalados, conforme quadro abaixo: 

 Local Endereço 
Item 01 - 
Pórtico 

Item 02 – 
Detector 
manual 

Item 03 - 
Cofre 

Ed. Sede da PCDF 

SPO, Lote 24, 
Bloco A, 
Complexo da 
PCDF, Brasília/DF 

06 02 03 

Departamento de Polícia 
Especializada - DPE 

SPO, Lote 23, 
Bloco D, 
Complexo da 
PCDF, Brasília/DF 

02 01 01 

Centro Tecnológico 

SPO, Lote 23, 
Bloco H, 
Complexo da 
PCDF, Brasília/DF 

01 01 01 

Departamento de 
combate à Corrupção e 
ao crime Organizado - 
DECOR 

SPO, Lote 23, 
Bloco C, 
Complexo da 
PCDF, Brasília/DF 

01 01 01 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Os serviços deverão ser realizados em horário comercial, salvo 
orientação divergente do TRE/AL ou da PCDF formalizada mediante prévio aviso. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PRAZOS 
 
 Os materiais deverão ser entregues nos prazos abaixo indicados: 

a) Até 60 (sessenta) dias corridos, a contar da emissão da Ordem de 
Fornecimento para os detectores de metais, tipo pórtico, com rodízios (Item 01); 

b) Até 45 (quarenta e cinco) dias corridos, a contar da emissão da Ordem 
de Fornecimento para os detectores de metais do tipo manual /raquetes (Item 02) e do 
cofre de aço (Item 03). 

 
PARÁGRAFO ÚNICO - O prazo de garantia dos equipamentos e dos serviços é de, no mínimo, 
60 (sessenta) meses. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO 
 
   Pela execução do objeto deste Contrato, o Contratante pagará à Contratada, o 
valor mensal de R$ XXX, sendo o valor total deste contrato de R$ XX (XXXX), considerando 
a vigência contratual de 180 (cento e oitenta) dias. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Além dos ganhos, já compõem os preços acima todas as despesas 
necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais da Contratada, como tributos, 
encargos sociais e trabalhistas, insumos, despesas operacionais e outras. 
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CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 
 
  O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias úteis, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal 
devidamente atestada pela unidade competente de cada Órgão Contratante. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação 
tributária vigente. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à Nota Fiscal o 
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejadas. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - 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% 
 
CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
 As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta dos 
recursos orçamentários aprovados para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, 
consignados no Programa de Trabalho – Julgamento de Causas e Gestão Administrativa do 
Programa Nacional - PTRES nº 167674, Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica), compromissados pela Nota de Empenho nº 2021NE000XXX, de 
XX de XXXX de 2021, no valor R$ XXXX (XXXX), OU à conta dos recursos lançados na 
Proposta Orçamentária Anual da Polícia Civil do Distrito Federal. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 
 
 São obrigações da Contratada: 
 

a) a) Providenciar para que os equipamentos sejam de linha de produção ativa, não 
se aceitando a participação, na licitação, de propostas que ofertem protótipos, 
equipamentos reformados, equipamentos descontinuados, equipamentos usados ou 
equipamentos em desenvolvimento, por fim, não serão aceitos equipamentos em 
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final de ciclo de vida (end-of-life). A comprovação desta exigência poderá ser feita 
em fábrica, a critério do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e da Polícia Civil do 
Distrito Federal, por meio de diligência; 

b) Providenciar para que os equipamentos atendam a todas as normas vigentes, 
incluindo os dispositivos e acessórios integrantes, expedidas pela Associação 
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e outros órgãos certificadores, quando da 
aplicação do seguimento; 

c) Entregar equipamentos completos e prontos para entrar em operação imediata, 
acrescido de todos os dispositivos e acessórios, com acesso total a todas as funções 
operacionais; 

d) Providenciar para que as etiquetas de identificação da marca do equipamento se 
limitem somente à apresentação discreta de identificação do fabricante e/ou modelo 
do equipamento; 

e) Providenciar para que os manuais de instruções, manuais de operações, manuais 
de manutenções e outros materiais impressos tenham conteúdo na Língua 
Portuguesa do Brasil; 

f) Prever em seu orçamento, todas as despesas diretas e indiretas, assim como 
possíveis despesas eventuais que possam surgir, para completo fornecimento dos 
itens do escopo. 

g) Responder por todos os ônus referentes à aquisição, tais como: fretes, impostos, 
seguros, taxas, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 
decorrentes da execução do contrato; 

h) Responder por si e por seus sucessores integralmente, em qualquer caso, por 
todos os danos e prejuízos de qualquer natureza causados ao TRE-AL e a PCDF ou a 
terceiros; 

i) Indenizar os danos e prejuízos referidos no item anterior na conformidade do 
estabelecido no contrato; 

j) Responder exclusivamente e integralmente perante o TRE-AL e à PCDF pela 
execução do objeto na forma proposta no Contrato; 

k) Acatar as determinações do TRE-AL e da PCDF, no sentido de garantir a perfeita 
manutenção dos equipamentos em caso de vícios e/ou defeitos; 

l) Substituir as suas expensas e responsabilidade o objeto que não estiver de acordo 
com as especificações e, demais situações peculiares ao objeto como: prazo para 
realização dos serviços de assistência técnica dentro do prazo de garantia e a forma 
de sua realização; 

m) Manter durante toda a vigência do Contrato, as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação, conforme preceitua o art. 55, inciso XIII, da lei 
8666/1993. 

 
n) 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 
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regular; 
 
o) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; 
 
p)  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. 
 

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE 
 

 O prazo de vigência será de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da 
assinatura contratual, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial 
da União. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO - Os preços dos serviços serão fixos e irreajustáveis. 

 
CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
 Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no 
SICAF, pelo prazo de até 05 (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 o contrato ou 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. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - 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. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do 
contrato, conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 24 
(vinte e quatro) horas do início do cumprimento das obrigações contratuais.  
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PARÁGRAFO TERCEIRO - 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. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes 
sanções administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas 
cumulativamente: 
  

a) Multa Moratória de 0,05% (cinco centésimos por cento) por dia de atraso, calculada 
sobre o valor do contrato, na hipótese de atraso injustificado na entrega dos 
equipamentos, até o máximo de trinta dias; 

 

b) Multa Moratória de 0,03% (três centésimos por cento) por dia de atraso, calculada 
sobre o valor do Contrato, na hipótese de atraso injustificado nos demais prazos, até o 
máximo de trinta dias. 

 

PARÁGRAFO QUINTO - 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. 

 
PARÁGRAFO SEXTO - Na hipótese de prestação parcial dos serviços, o valor da(s) multa(s) 
será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - 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. 
 
PARÁGRAFO OITAVO - 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.  
 
PARÁGRAFO NONO - O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, 
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
 
PARÁGRAFO DEZ - 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. 
 
PARÁGRAFO ONZE - O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados 
para a prestação dos serviços, 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.  
 
PARÁGRAFO DOZE - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 
da Lei nº 8.666/1993. 
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PARÁGRAFO TREZE - 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. 
 
PARÁGRAFO QUATORZE - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta ao licitante contratado. 
 
PARÁGRAFO QUINZE - O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
PARÁGRAFO DEZESSEIS - 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. 
 
PARÁGRAFO DEZESSETE - 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. 
 
PARÁGRAFO DEZOITO - 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. 
 
PARÁGRAFO DEZENOVE - Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
CLÁUSULA DEZ – DA GESTÃO CONTRATUAL E DA FISCALIZAÇÃO 
 
               A Gestão será realizada pela Seção de Gestão de Contratos (SEGEC) e a 
Fiscalização pela Seção de Manutenção e Reparos (SMR), no caso do TRE/AL. 

 
CLÁUSULA ONZE – DA RESCISÃO 
 
 Este contrato poderá ser rescindido em virtude dos motivos estabelecidos nos 
art. 78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com o objeto do mesmo, assegurado o contraditório 
e a ampla defesa. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da Contratada, fica o 
Contratante autorizado a reter os créditos que aquela tem direito, até o limite do valor dos 
prejuízos comprovados, sem prejuízo das penalidades aplicáveis. 
 
CLÁUSULA DOZE - DAS ALTERAÇÕES 
 
 Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas 
justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
 
CLÁUSULA TREZE - DA VINCULAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO E À PROPOSTA DE PREÇOS DA 
CONTRATADA 
 
 Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, aos mandamentos do Edital 
do Pregão Eletrônico n° 53/2021 e às estipulações da proposta de preços da Contratada, 
evento SEI nº XXXX. 
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CLÁUSULA QUATORZE - DA PUBLICAÇÃO 
 
 O extrato do presente Contrato será publicado no Diário Oficial da União, na 
forma prevista no art. 61, Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA QUINZE - DO FORO 
 
 Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal de Alagoas, para dirimir as 
questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja. 
 
 E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente 
contrato lavrado em duas cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes abaixo: 
 

Maceió, XX de XXXX de 2021. 
 
Pelo TRE/AL 
 

DESEMBARGADOR OTÁVIO LEÃO PRAXEDES 
Presidente 

  
Pela PCDF: 
 

XXXXXXXXXXXX 
 

 
Pela Empresa 

  XXXXXXXXXXXX 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

EDITAL Nº 44 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2021

 

PROCESSO Nº 0006004-90.2016.6.02.8502
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM

Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Data: 21 de outubro de 2021

HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF
Horário de Abertura: 14 horas

 

                   O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por
intermédio da Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem
interessar possa, que realizará licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando o Registro de
Preços para o fornecimento de equipamentos de segurança, com a
participação da Polícia Civil do Distrito Federal, que atuará neste certame
como Órgão Participante, em conformidade com o § 6º, do art. 4º do Decreto nº
7.892/2013.
 
                   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de
julho de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo
Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993 e com suas posteriores alterações, em
consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 14.133/2021 (Lei de
Licitações e Contratos Administrativos), e demais normas pertinentes.
Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº
123, de 14 de dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº
212, de 18 de junho de 2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na
Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de 2001, por meio da
qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores)
nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no
que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências
deste Edital e seus anexos.
 
1- DO OBJETO
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1.1.           O presente Pregão tem por objeto o 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 deste edital.
 
1.2.           A Polícia Civil do Distrito Federal atuará neste certame como Órgão
Participante.
 
2 – DO PRAZO DE ENTREGA
 
2.1.            Os materiais deverão ser entregues nos prazos abaixo indicados:
a) Até 60 (sessenta) dias corridos, a contar da emissão da Ordem de
Fornecimento para os detectores de metais, tipo pórtico, com rodízios (Item
01);
b) Até 45 (quarenta e cinco) dias corridos, a contar da emissão da Ordem de
Fornecimento para os detectores de metais do tipo manual /raquetes (Item 02)
e do cofre de aço (Item 03).
 
3 – DOS PRAZOS DE GARANTIA, E DE VIGÊNCIA E DOS SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO
3.1.             O período de garantia, mínimo, deve ser de 60 (sessenta)
meses para o item 01; 24 (vinte e quatro) meses para o item 02 e 12
(doze) meses para o item 03, a contar da data de recebimento,
caracterizada pela data de emissão e assinatura do Termo de Recebimento
Definitivo, conforme previsto neste Edital, no qual a Contratada deve
assegurar assistência técnica, durante o período de garantia, sem ônus para o
TRE-AL e para a PCDF.
3.2.              A Contratada responsabilizar-se-á pelo funcionamento dos
equipamentos, mantendo-o operacional ininterruptamente durante o período
de garantia.
3.3.              A Contratada será responsável, durante o período de garantia,
pela atualização de software, e serviços de manutenção preventiva, nos prazos
e especificações estabelecidos pelo fabricante, e corretiva do hardware, sem
custo adicional para o TRE-AL e PCDF, incluindo todos os serviços, mão de
obra, despesas com deslocamento, hospedagens, peças e materiais
substituídos.
3.4.              Ocorrendo atualização de software, deve ser disponibilizada uma
cópia do mesmo para o TRE-AL e para a PCDF.
3.5.              Todas as peças e materiais de reposição, durante o período de
garantia, devem ser novos, não sendo aceitos itens usados ou
recondicionados, inclusive os acessórios.
3.6.              O período transcorrido a partir da constatação, pelo TRE, de
defeito nos equipamentos, dispositivos e acessórios até a sua efetiva correção,

Edital 44 (0955103)         SEI 0006004-90.2016.6.02.8000 / pg. 724



será somado ao período de garantia.
3.7.              Durante o período de garantia, a Contratada será a responsável
pela solução de quaisquer problemas provenientes de erros e/ou omissões,
mesmo aqueles decorrentes de falhas na concepção do projeto, matéria prima,
fabricação, inspeção, ensaios, embalagens, transportes, manuseios e
montagem. Excluir-se-ão, entretanto, os danos ou defeitos decorrentes de uso
inapropriado do equipamento ou influências externas de terceiros, não
imputáveis à Contratada.
3.8.              A Contratada deve emitir um Termo de Garantia de fornecimento
de Peças de Reposição por um período de 5 (cinco) anos a contar do término
do período de garantia.
3.9.              No caso dos Detectores de Metais – Tipo Pórtico, a
Contratada deve apresentar, para o período de garantia, um Plano de
Manutenção Preventivo Gratuito, semestral, com descritivos detalhados das
rotinas a serem executadas, incluindo procedimentos para execução de
aferição e de calibragem dos equipamentos e acessórios, visando garantir a
conformidade com as especificações do fabricante e, ainda, a afastar ou
reduzir ao mínimo a possibilidade de ocorrência de falhas ou deficiências
operacionais, devendo abranger:
a)                Cronograma das realizações das atividades de manutenções
preventivas e testes de efetividade de funcionamento do equipamento;
b)                  As manutenções preventivas devem ser agendadas com o Gestor
do Contrato, de acordo com o cronograma apresentado no Plano de
Manutenção Preventivo. O agendamento deve ser feito com antecedência
mínima de 15 dias da data da realização das manutenções preventivas,
informando a identificação do técnico (nome e RG);
c)                Relatório encaminhado ao TRE-AL com periodicidade trimestral,
referente às manutenções preventivas e/ou corretivas, para cada
equipamento, com análise das ocorrências de falhas e procedimentos
efetuados na solução das ocorrências, dando ênfase aos equipamentos e
componentes que demonstrarem reincidências de falhas;
d)                 A Contratada deverá emitir Ordem de Serviço para registro dos
atendimentos das execuções das manutenções preventivas, aferições e
calibrações, contendo a identificação dos responsáveis pela execução e pelo
acompanhamento no local de instalação do equipamento. Tal Ordem de
Serviço deve conter todas as rotinas de execução e registros de falhas,
reparos e outras ocorrências que existirem;
e)                A Contratada deverá manter registros de controle de manutenção
preventiva dos equipamentos, nos locais de instalação dos mesmos;
3.15.          O prazo de vigência do contrato (apenas para o Item 01)
será de 180 (cento e oitenta) dias para os serviços de fornecimento, instalação,
instrução técnica e operacional, pagamento e recebimento, contados a partir
da assinatura do referido contrato.
4 - DA PARTICIPAÇÃO
 
4.1.           Poderão participar deste pregão quanto ao Item 01, os
interessados do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente,
previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores -
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SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as
demais exigências deste Edital e seus anexos.
 
4.1.1.   Quanto aos itens 2 e 3, poderão participar 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.
 
4.1.2.   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 microempresas e
empresas de pequeno porte, quanto aos itens 02 e 03, a assinalação do campo
“não” impedirá o prosseguimento no certame;
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b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus
anexos;
c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a
proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos,
na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da
Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;
g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e
no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem
cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência
ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de
acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº
8.213, de 24 de julho de 1991.
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
dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem
desatualizados.
5.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar
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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 de cada item ofertado, contendo as informações
similares à especificação constante no Anexo I-A;

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

7. .  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.
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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. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos
objetos desta licitação e as descrições constantes no Catálogo de
Materiais do “SIASG”, prevalecerão, sempre, as descrições constantes
neste edital.

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. O lance deverá ser ofertado 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.
8.         Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão
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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 pais;
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.

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
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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 ora licitados estão
disponíveis no Anexo I-A, que de modo algum, vinculam a decisão do
Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores.
 

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

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
realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a
sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no
sistema com, no mínimo, doze 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,

Edital 44 (0955103)         SEI 0006004-90.2016.6.02.8000 / pg. 732



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/).
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

Edital 44 (0955103)         SEI 0006004-90.2016.6.02.8000 / pg. 733

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


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.
 

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.
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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
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
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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 que se enquadre como 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 municipal e (b) da apresentação do
balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.
 

1. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista
não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de
pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as
demais exigências do edital.

 
10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente
posterior à fase de habilitação.
10.10.2.6. Em relação à licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte, uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 2
(dois) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O
prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração
pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de
justificativa.

1. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem
anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções
previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes
remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação,
seguir-se outra licitante microempresa ou empresa de pequeno porte 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.
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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.

10.10.3. Qualificação técnico-operacional:
10.10.3.1.      Será(ão) exigido(s) um ou mais atestado(s) e/ou declaração(ões)
de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público
ou privado, em nome da licitante, que comprove(m):
10.10.3.1.1.         Aptidão para desempenho de atividade pertinente e
compatível em características, com quantidades de no mínimo 50% do
estipulado nesta licitação, para serviços de fornecimento, de instalação e de
manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, na forma especificada
no termo de referência.
10.10.3.2.     Será aceito o somatório de atestados e/ou declarações de
períodos concomitantes para comprovar a capacidade técnica.
10.10.3.3.      O(s) atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnica
deverá(ão) se referir a serviços prestados, no âmbito de sua atividade
econômica principal e/ou secundária, especificada no contrato social,
devidamente registrado na junta comercial competente, bem como no cadastro
de Pessoas Jurídicas da Receita Federal do Brasil – RFB.
10.10.3.4.      As licitantes deverão disponibilizar, quando solicitadas, todas as
informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados de
capacidade técnica apresentados, por meio de cópia do instrumento que deu
suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram
prestados os serviços, dentre outros documentos.
10.10.3.5.      Somente serão aceitos atestados de capacidade técnica
expedidos após a conclusão do respectivo contrato ou decorrido no mínimo um
ano do início de sua execução, exceto se houver sido firmado para ser
executado em prazo inferior.

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:

7. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma
via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo ser
assinada pelo licitante ou seu representante legal.
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8. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante
vencedor, para fins de pagamento;

9. conter a descrição de cada item ofertado;
10. conter os preços 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.

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. 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.
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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.
 
13.1.         A sessão pública poderá ser reaberta:
a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos
anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada
a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e
os que dele dependam;
b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o
licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento
equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos
do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de
lances.
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 01 (um) dia útil antes da data designada para a abertura da
sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

14.2.         A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no
endereço discriminado no item 25.11 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
um dia útil contado da data de recebimento da impugnação.

14.         Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a
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realização do certame.
14.         Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório

deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 01 (um) dia útil anterior 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 um dia útil, 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.
 
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
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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 n.
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, 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
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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
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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.
 
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;
 

Edital 44 (0955103)         SEI 0006004-90.2016.6.02.8000 / pg. 743



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 serviço 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) Prestar as informações e esclarecimentos atinentes ao objeto deste Edital,
que venham a ser solicitada pela empresa Contratada;
b) Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do Gestor
contratual;
c) Designar membros à Comissão Técnica de Recebimento e Gestor
Contratual, para acompanhamento de todas as etapas do certame e Contrato;
d) Rejeitar no todo ou em parte, os equipamentos entregues em desacordo
com as obrigações assumidas pela empresa e solicitar expressamente sua
substituição;
e) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.
 
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
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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
serviço 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) Providenciar para que os equipamentos sejam de linha de produção ativa,
não se aceitando a participação, na licitação, de propostas que ofertem
protótipos, equipamentos reformados, equipamentos descontinuados,
equipamentos usados ou equipamentos em desenvolvimento, por fim, não
serão aceitos equipamentos em final de ciclo de vida (end-of-life). A
comprovação desta exigência poderá ser feita em fábrica, a critério do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e da Polícia Civil do Distrito Federal,
por meio de diligência;
b ) Providenciar para que os equipamentos atendam a todas as normas
vigentes, incluindo os dispositivos e acessórios integrantes, expedidas pela
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e outros órgãos
certificadores, quando da aplicação do seguimento;
c) Entregar equipamentos completos e prontos para entrar em operação
imediata, acrescido de todos os dispositivos e acessórios, com acesso total a
todas as funções operacionais;
d) Providenciar para que as etiquetas de identificação da marca do
equipamento se limitem somente à apresentação discreta de identificação do
fabricante e/ou modelo do equipamento;
e) Providenciar para que os manuais de instruções, manuais de operações,
manuais de manutenções e outros materiais impressos tenham conteúdo na
Língua Portuguesa do Brasil;
f) Prever em seu orçamento, todas as despesas diretas e indiretas, assim
como possíveis despesas eventuais que possam surgir, para completo
fornecimento dos itens do escopo.
g) Responder por todos os ônus referentes à aquisição, tais como: fretes,
impostos, seguros, taxas, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais, decorrentes da execução do contrato;
h) Responder por si e por seus sucessores integralmente, em qualquer caso,
por todos os danos e prejuízos de qualquer natureza causados ao TRE-AL e a
PCDF ou a terceiros;
i) Indenizar os danos e prejuízos referidos no item anterior na conformidade
do estabelecido no contrato;
j) Responder exclusivamente e integralmente perante o TRE-AL e à PCDF pela
execução do objeto na forma proposta no Contrato;
k) Acatar as determinações do TRE-AL e da PCDF, no sentido de garantir a
perfeita manutenção dos equipamentos em caso de vícios e/ou defeitos;
l) Substituir as suas expensas e responsabilidade o objeto que não estiver de
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acordo com as especificações e, demais situações peculiares ao objeto como:
prazo para realização dos serviços de assistência técnica dentro do prazo de
garantia e a forma de sua realização;
m) Manter durante toda a vigência do Contrato, as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação, conforme preceitua o art. 55, inciso XIII, da
lei 8666/1993.
 
n) 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;
 
o)  Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza
do objeto deste contrato;
 
p) 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, nos prazos estabelecidos no Item 2
deste Edital, no horário normal de expediente, de segunda a sexta-feira, no
local a ser informado na ordem de fornecimento, num dos seguintes
endereços:
 
a ) na Seção de Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
localizada na Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Bairro: Serraria, Maceió/AL,
CEP 57046–000. A entrega deverá ser agendada através do telefone (82) 3328-
1947;
 
b) no edifício do Fórum Eleitoral de Maceió, localizado na Av. Fernandes Lima,
3487, Farol, CEP: 57057- 000, Maceió-AL, 
 
c) no Ed. Sede da PCDF, localizado na SPO, Lote 24, Bloco A, Complexo da
PCDF, Brasília/DF;
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d) no Departamento de Polícia Especializada – DPE, localizado na SPO, Lote
23, Bloco D, Complexo da PCDF, Brasília/DF;
 
e) no Centro Tecnológico, localizado no SPO, Lote 23, Bloco H, Complexo da
PCDF, Brasília/DF;
 
f) no Departamento de combate à Corrupção e ao crime Organizado – DECOR,
localizado no SPO, Lote 23, Bloco C, Complexo da PCDF, Brasília/DF.
 
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 nos
termos 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 30 (trinta) 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,
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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.
 
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.
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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 Moratória de 0,05% (cinco centésimos por cento) por dia de atraso,
calculada sobre o valor do contrato, na hipótese de atraso injustificado na
entrega dos equipamentos, até o máximo de trinta dias;
 
b) Multa Moratória de 0,03% (três centésimos por cento) por dia de atraso,
calculada sobre o valor do Contrato, na hipótese de atraso injustificado nos
demais prazos, até o máximo de trinta dias.
 
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.
 
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.
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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 úteis, a contar da data da entrega da
respectiva Nota Fiscal devidamente atestada pela unidade competente de
cada Órgão Contratante.
 
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 - DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
 
23.1.             Considerando os riscos potenciais ao meio ambiente e a saúde
pública ocasionados pelos equipamentos, caberá à Contratada observar as
políticas socioambientais, principalmente o correto descarte e o
gerenciamento adequado de resíduos, no que tange à coleta, reutilização,
reciclagem, tratamento ou disposição final, assumindo o compromisso de
cumprir toda a legislação vigente.
23.2.             Não obstante, sem prejuízo do indicativo no Anexo I deste Edital

Edital 44 (0955103)         SEI 0006004-90.2016.6.02.8000 / pg. 751



(Termo de Referência), a contratada, deverá, ainda:
a)          Dar destinação adequada aos resíduos gerados durante suas
atividades;
b )        Respeitar a legislação e as Normas Técnicas brasileiras – NBR
publicadas pela ABNT sobre resíduos, bem como as normas do INMETRO, a Lei
n° 12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Decreto n°
7.404/2010;
c )          Descartar, em conformidade com diretrizes do Contratante e da
legislação ambiental e sanitária vigentes, todas as embalagens, restos de
materiais e produtos, sobras e entulhos, incluindo componentes substituídos,
cabos, restos de óleos e graxas.
 
24 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
 
24.1.           As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à
conta dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal
para o exercício 2021, relativos ao PTRES nº 167674 (Julgamento de Causas e
Gestão Administrativas) - Natureza da Despesa nº 44.90.52. (Equipamentos e
Material Permanente), bem como à conta dos recursos lançados na Proposta
Orçamentária Anual da Polícia Civil do Distrito Federal (Órgão Participante).
 
24.2.            As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à
conta das dotações orçamentárias respectivas.
 
25 – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO
 

25.       A gestão do contrato, bem como sua fiscalização e atesto das notas
fiscais serão exercidos pelos servidores designados por cada órgão.

25.       O gestor designado, quando do atesto, poderá ser auxiliado por outra
unidade competente, se necessário.

25.3.       No caso do TRE/AL, as decisões e providências que ultrapassarem a
competência do Gestor designado deverão ser solicitadas ao Secretário de
Administração, tudo em tempo hábil à adoção das demais medidas
necessárias.
 
26 - DO ÓRGÃO GERENCIADOR E DO ÓRGÃO PARTICIPANTE.
 
26.1.         O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas é o Órgão Gerenciador
responsável pela condução do conjunto de procedimentos para registro de
preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente.
 
26.2.         A Polícia Civil do Distrito Federal é Órgão Participante do Registro
de Preços e integrará a Ata de Registro de Preços se houver êxito desta
licitação.
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27 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
27.1.           Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema
eletrônico. 
27.2.              Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a
sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.
27.3.         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.
27.4.         A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.
27.5.         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.
27.6.              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.
27.7.              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.
27.8.         Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus
anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste
Edital.
 
27.9.       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.
 
27.10.    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.
 
27.11.    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.
 
27.12.    Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.
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27.13.    O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 27.11, no caso de ser
retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e
www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.
 
27.14.     Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:
 
ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO I-A - Especificações dos Itens;
ANEXO I-B - Valores Máximos Estimados para os itens;
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços;
ANEXO IV – Minuta de Contrato.
 
27.15.     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, 05 de outubro de 2021.
 
 

Andréa de Albuquerque César
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

em substituição
 
Em 06 de outubro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR, Chefe
de Seção Substituta, em 06/10/2021, às 13:27, 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
0955103 e o código CRC 2F210280.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 07 de outubro de 2021.
Acuso ciência do Despacho COMAP 0955020 e

devolvo os autos à SLC, para demais medidas cabíveis.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 07/10/2021, às 01:03, 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
0955686 e o código CRC 2D1B9B4A.

0006004-90.2016.6.02.8000 0955686v1
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302021100700170
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Nº 191, quinta-feira, 7 de outubro de 2021ISSN 1677-7069Seção 3

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo nº 0022524-95.2018.4.03.8000; Espécie: Termo Aditivo nº 06.002.12.2020 ao
Contrato nº 06.002.10.2020; Contratante: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª R EG I ÃO,
CNPJ Nº 59.949.362/0001-76; Contratada: POLICAN ENGENHARIA E IMPERMEABIL I Z AÇÕ ES
LTDA., CNPJ nº 04.954.452/0001-63; Objeto: alteração da modalidade da garantia da
execução contratual; Fundamento Legal: art. 65, inciso II, alínea "a" da Lei nº 8.666/93;
Data de assinatura: 05/10/2021; Vigência: a partir da data de assinatura; Valor Total: não
há alteração do valor contratual; Procedimento Licitatório: Tomada de Preços nº 001/2020;
Signatários: pelo Contratante, a Sra. Andrea Dias Gomes de Kerbrie, Diretora-Geral, em
exercício e, pela Contratada, Sr. João Carlos Hoeltgebaum Binas, Sócio Administrador.

AVISO DE PENALIDADE

O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL da 3ª REGIÃO resolve aplicar à LIMP SAFE
COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ nº 08.973.252/0001-09, a penalidade de
impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF, pelo prazo
de 1 mês, a partir desta publicação, nos termos do subitem 21.1.1. do Edital do Pregão
Eletrônico nº 009/2020-RP, do artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e no art. 49, inciso V, do
Decreto nº 10.024/2019. A penalidade é resultado da apuração de descumprimento de
obrigações editalícias, mediante Processo Administrativo nº 0047764-18.2020.4.03.8000.
Data: 03/09/2021.

OTÁVIO AUGUSTO PASCUCCI PERILLO
Diretor-Geral

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
SUBSECRETARIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2021 - UASG 90029

Nº Processo: 0017925-45.2020. Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamentos
de áudio (microfone sem fio) e gravação (gravadores digitais portáteis).. Total de Itens
Licitados: 3. Edital: 07/10/2021 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av. Paulista, 1842 - Torre
Norte, Bela Vista - São Paulo/SP ou https://www.gov.br/compras/edital/90029-5-00003-
2021. Entrega das Propostas: a partir de 07/10/2021 às 08h00 no site
www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 22/10/2021 às 10h00 no site
www.gov.br/compras.

ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA
Pregoeiro

(SIASGnet - 06/10/2021) 90029-20901-2021NE000100

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: TERMO ADITIVO SEGUNDO ao Contrato nº 24/2020. CONTRATANTE: TRF 4ª
Região. CONTRATADA: WS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. OBJETO: 1. A prorrogação de
vigência do Contrato n.º 24/2020, de prestação de serviços de limpeza, conservação
predial, copeiragem, garçom e carga de processos, por 12 (doze) meses, a partir de
05/10/2021.2. A repactuação do preço contratado a fim de manter o equilíbrio econômico-
financeiro do ajuste, considerando:2.1. A majoração dos percentuais dos tributos PIS e
COFINS nos últimos doze meses; 2.2. O aumento da tarifa do transporte urbano em Porto
Alegre conforme o Decreto Municipal n.º 21.096 de 30/06/2021; 2.3. O reajuste dos
insumos com base na Cláusula XVIII do Contrato. 2.4. Os efeitos financeiros decorrentes do
item 2 observarão as seguintes datas e valores mensais: 2.4.1. A partir de 02 de julho de
2021 - R$ 261.244,22 (duzentos e sessenta e um mil e duzentos e quarenta e quatro reais
e vinte e dois centavos), com o aumento da tarifa do vale transporte para R$ 4,80 (quatro
reais e oitenta centavos); 2.4.2. A partir de 24 de julho de 2021 - R$ 262.328,11 (duzentos
e sessenta e dois mil e trezentos e vinte e oito reais e onze centavos), aumento do
percentual do IPCA sobre os insumos em 8,865%. 2.4.3. A partir de 5 de outubro de 2021
- R$ 263.197,03 (duzentos e sessenta e três mil e cento e noventa e sete reais e três
centavos), devido aumento do percentual de PIS, para 1,21% e COFINS, para 5,59% sobre
a Planilha de Custos e Formação de Preços e a redução do APT (Aviso Prévio Trabalhado)
após um ano da vigência do Contrato. 3. A inclusão da Cláusula 19.5 no Termo de
Contrato: "19.5. Fica assegurado à CONTRATADA o direito à repactuação de valores ainda
não adimplidos, não concedidos e/ou pendentes de solicitação em razão da não
homologação de novo acordo, convenção ou dissídio coletivo, bem como aquelas advindas
no decorrer da vigência a ser prorrogada." DOT ORÇAMENTÁRIA: PT-168396, ND 3390.37
e reforço à Nota de Empenho 2021NE500100, datado de 01/10/2021. VALOR TOTAL: R$
3.158.364,36 (três milhões, cento e cinquenta e oito mil trezentos e sessenta e quatro reais
e trinta e seis centavos). PA: 0000421-96.2020.4.04.8000. ASSINATURA: Des. Federal
Ricardo Teixeira do Valle Pereira, Presidente, em 05/10/2021.

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO Nº 16/2021

Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 0007342-
71.2020.4. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de 19 (dezenove) câmeras PTZ com
tecnologia NDI/HX.

JOSEFINA RAFAELA FULLONE
Pregoeiro Oficial

(SIDEC - 06/10/2021) 090030-00001-2021NE500106

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2021 - UASG 90030

Nº Processo: 0003869-43.2021. Objeto: Registro de Preços de Computador Servidor.
Total de Itens Licitados: 1. Edital: 07/10/2021 das 11h00 às 17h59. Endereço: Rua
Otavio Francisco Caruso da Rocha, 300, Praia de Belas - Porto Alegre/RS ou
https://www.gov.br/compras/edital/90030-5-00018-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 07/10/2021 às 11h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas:
21/10/2021 às 14h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Edital também
disponível no sítio www.trf4.jus.br.

SANDRA MARA CORNELIUS DA ROCHA
Diretora Geral

(SIASGnet - 06/10/2021) 90030-00001-2021NE500106

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 30/2021

O TRF da 5ª Região torna público que o objeto do Pregão Eletrônico nº 30/2021
- contratação de empresa especializada para administrar o fornecimento, gerenciamento,
controle e aquisição de combustíveis (gasolina, diesel, álcool), para atender à frota de
veículos pertencentes ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região, aos veículos
eventualmente locados e aos pertencentes às Seções Judiciárias da Justiça Federal da 5ª
Região, desde que esteja a serviço deste Tribunal, e ao abastecimento do gerador (diesel)
- foi adjudicado e homologado em favor da empresa SMART SERVIÇOS LTDA (CNPJ nº
23.685.734/0001-57), com o preço global anual de R$ 151.100,00 (cento e cinquenta e um
mil e cem reais).

FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO
Pregoeiro

(SIDEC - 06/10/2021) 090031-00001-2021NE099999
DIRETORIA-GERAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato n° 24/2021. Contratante: TRF5ªRegião. Contratada: MC TECH COMÉRCIO E
SERVIÇO LTDA. CNPJ n°14.024.014/0001-50. Objeto: Contratação de empresa especializada
em refrigeração para o fornecimento e instalação de 15 (quinze) equipamentos de
refrigeração do tipo Split, com tecnologia Inverter condensação a ar, serpentina de cobre, no
Edf. Sede do TRF5ªR. Fundamento Legal: PAV n°0010064-44.2020.4.05. 7000-TRF5ªR; Lei
n.º10.520/2002, Dec. n.º3.555/ 2000, Dec.n.º10.024/2019, LC n.º123/2006, Dec
n.º8.538/2005, IN nº05/2017-SEGE/MPDG, IN n° 73/2020-SEGE/ME, IN n°01/20 1 0 - S LT I / M P O G
e Lei n°8.666/1993. Valor: R$ 55.406,98 (cinqüenta e cinco mil, quatrocentos e seis reais e
noventa e oito centavos). Recursos Orçamentários: PTRES n°168455; ED n°4449052; NE
n°506/2021, de 20/ 09/2021, na modalidade global, no valor de R$ 55.406,98. Vigência: será
de 180(cento e oitenta ) dias, contados a partir da data de sua assinatura. Assinatura:
29/09/2021. Assinam: Marcelo Nobre Tavares, Diretor da Secretaria Administrativa-TRF5ªR. e
Clodoaldo Antonio Santos de Almeida, representante da Contratada.

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato n°26/2021. Contratante: TRF5ªRegião. Contratada: FABRICA D'ARMI
PIETRO BERETTA S.P.A. CNPJ/MF:n/a (IVA n°01541040174) Objeto: aquisição de
armamento tipo pistola para atender as demandas da Subsecretaria de Segurança do
TRF5ªR. PAV n°0003213-52.2021. 4.05.7000-TRF5ªR. Fundamento Legal: Adesão à Ata de
Registro de Preços n°28/2020-Pregão n°06/2019 da Secretaria de Gestão e Ensino em
Segurança Pública-SEGEN/MJSP, Lei n° 8.666/1993, Lei n°10.520/2002, Lei n°8.078/1990-
CDC e do Dec.7.892/2013. Valor: € 5.319,45 (cinco mil trezentos e dezenove reais e
quarenta e cinco euros), cujo valor unitário é € 354,63, equivalentes a R$ 32.636,40 (trinta
e dois mil, seiscentos e trinta e seis reais e quarenta centavos), e R$ 2.175,76 (dois mil,
cento e setenta e cinco reais e setenta e seis centavos), respectivamente em 02/09/2021.
Recursos Orçamentários: PTRES n° 168455; ED n°4449052; NE n°506/2021, de 20/09/2021,
na modalidade global, no valor de R$ 55.406,98. Vigência: 12(doze)meses, contados da
data da assinatura. Assinatura: 05/10/2021. Assinam: Marcelo Nobre Tavares, Diretor da
Secretaria Administrativa-TRF5ªRegião e Piero Ruzzenenti, representante da Contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 3° Termo Aditivo ao Contrato n° 42/2019. Contratante: TRF5ªRegião. Contratada:
SUPORTE INFORMÁTICA SOLUÇÕES LTDA. CNPJ-n°07.880.897/0001-34. PAV n°0006029-
07.2021. 4.05.7000-TRF5ªR. Objeto: Prorrogar prazo de vigência do contrato por mais 12
(doze) meses, exclusivamente, quanto Banco de Horas ao (item 05), conforme previsão
contida no item 7.1, da Cláusula Sétima, com fundamento no art.57, II da Lei 8.666/1993.
Valor: R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais). Recursos Orçamentários: PTRES-
168462, ED-339040.10. Vigência: 04/10/ 2021 até 03/10/2022. Assinatura: 30/09/2021.
Assinam: Marcelo Nobre Tavares, Diretor da Secretaria Administrativa-TRF5ªRegião e Vital
Maria de Souza Couceiro Costa, representante da Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2021

Processo Administrativo SEI nº 0005104-34.2021.6.02.8000;
O Presidente do TRE/AL, Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, homologou,

em 04/10/2021, o resultado do Pregão Eletrônico nº 40/2021, que tem por objeto a
aquisição de material permanente - aparelhos de telefone celular, a fim de atender a
demanda das Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, conforme Termo de Referência,
adjudicado à empresa: JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR, inscrita no CNPJ sob o nº
28.604.543/0001-37 , vencedora do item 1, pelo melhor lance no valor total de R$
6.800,00 (seis mil e oitocentos reais), tudo com arrimo no art. 4º, XXII, da Lei nº
10.520/2002, no Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93.

Maceió-AL, 6 de outubro de 2021.
ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR

Chefe da Seção de Licitações e Contratos
Substituta

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2021

Proc. SEI nº 0005268-96.2021.6.02.8000. Objeto: contratação de empresa do
ramo da construção civil com o objetivo de executar os serviços de reforma no
novo prédio do Cartório Eleitoral de União dos Palmares - 21ª Zona Eleitoral,
com fornecimento de material e mão de obra. Data da entrega dos envelopes
e abertura da habilitação: dia 25/10/2021, às 14h. Local: 6º andar do
TRE/AL.

O edital poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tre-
al.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/contratacoes/licitacoes/tomada-de-
precos/tomada-de-precos-2021 ou em mídia digital fornecida pelo requerente,
no 6º andar do prédio sede do TRE/AL, na SLC, situado na Avenida Aristeu de
Andrade, nº 377 - Farol, Maceió/AL. Esclarecimentos: entrar em contato
diretamente com a SLC através dos telefones (82) 2122-7764/7765 ou, ainda,
pelo e-mail: slc@tre-al.jus.br.

Maceió, 6 de outubro de 2021.
ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR

Chefe da Seção de Licitações e Contratos
Substituto
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 07 de outubro de 2021.
À CPREG,
Ao Pregoeiro, para realização do certame.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR, Chefe
de Seção Substituta, em 07/10/2021, 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
0956026 e o código CRC 7E1692D8.

0006004-90.2016.6.02.8000 0956026v1
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AO 
 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2021 

 
 
 

1. DADOS DA EMPRESA: 

1.1. Razão Social: Detronix Indústria Eletrônica LTDA; 

1.2. CNPJ: 07.404.500/0001-38; 

1.3. Inscrição Estadual: 029/0440114; 

1.4. Inscrição Municipal: 87578; 

1.5. Dados Bancários: BANCO DO BRASIL – AG: 1801-5 | CC 16369-4; 

1.6. Endereço: Rua Emílio Fonini, 545, Cinquentenário, Caxias do Sul – RS. CEP: 95.012-617; 

1.7. Telefones: (54) 98122-4698 ou 3225-7500; 

1.8. E-mail: vendas1@detronix.com.br 

1.9. Representante legal: Jordani Lovera, CPF 487.504.250-75 / RG 7046576448. 
 

2. PROPOSTA COMERCIAL: 
 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN QTDE PREÇO 
UNITÁRIO 

PREÇO TOTAL 

1 EQUIPAMENTOS DETECTORES DE METAIS – 
TIPO PÓRTICO, COM RODÍZIOS COM 
TRAVAS (ADEQUADO A NORMA NIJ 0601-
02):1.1- CARACTERÍSTICAS ESTRUTURAIS: 
1.1.1 - A estrutura do pórtico é construída 
em material lavável, indeformável, dotados 
de bordas a prova de impactos 
proporcionando uma eficiente proteção 
mecânica e de umidade, a exemplo do 
Acrilonitrila butadieno estireno – ABS ou 
outro material termoplástico rígido e leve, 
com características similares ao ABS. 

UN 15 R$ 19.599,80 R$ 293.997,00 
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Processo de fabricação certificado na NBR 
ISO 9001;  1.1.2 - A estrutura é IP53 (norma 
ABNT NBR IEC 60529); 1.1.3 - O pórtico tem 
proteção no painel; 1.1.4 - O pórtico, será 
ser entregue completo, instalado, calibrado 
e pronto para entrar em operação 
imediata; 1.1.5 - O compartimento 
destinado aos componentes 
elétricos/eletrônicos é localizado na parte 
superior do pórtico, e possui vedação que 
impeça o acesso involuntário e ainda ser 
resistente a intempéries; 1.1.6 - A estrutura 
é suficientemente robusta e resistente a 
impactos mecânicos como colisão, choque 
e pressões provocadas pela passagem de 
pessoas; 1.1.7 - Possui invólucro protetor 
impermeável nas bases do portal, com 
altura 120 mm; 1.1.8 - Possui dispositivo 
para fixação no piso, caso necessite ser 
fixado, imune à penetração de água e 
oxidação; 1.1.9 - Não possui cantos ou 
pontas angulosas, pontiagudas ou afiadas, 
que possam causar danos em pessoas ou 
roupas; 1.1.10 – Possui todos os 
componentes padronizados e 
intercambiáveis; 1.1.11 – Possui altura 
interna (vão livre) de 2050 mm; 1.1.12 – 
Possui largura interna (vão livre) entre os 
painéis de 0,70 m; 1.1.13 – Possui 
profundidade de 665 mm; 1.1.14 Possui 
peso de 95 Kg; 1.1.15 – A construção 
mecânica e rigidez do pórtico permite a 
resistência, sem sofrer danos, a impactos 
mecânicos como colisão, choque e também 
pressões provocadas pelo tráfego normal 
de pessoas; 1.1.16 – Não tem qualquer 
rampa de passagens para pessoas através 
do portal, ou estrutura similar com essa 
finalidade; 1.1.17 – Rodízios firmes, com 
travas suficientes para uso do pórtico sem 
precisar fixá-lo no piso, revestidos com 
material que não cause danos (riscos, 
arranhões, manchas) no piso. 1.2. – 
CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS: 1.2.1- 
Tem, pelo menos, 10 (dez) programas de 
detecção pré-configurados para detecção 
de diferentes tipos e tamanhos de objetos 
metálicos compatíveis com a função da 
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aplicação a que destina, do total, deve ter, 
no mínimo, 03 (três) customizáveis no local; 
1.2.2 - Emprega tecnologia de multizona 
verdadeira de detecção constituída por no 
mínimo 8 (oito) zonas de detecção 
independentes (zonas essas constituídas 
por no mínimo 08 (oito) bobinas 
receptoras, comprovando a independência 
da detecção), distribuídas em altura ao 
longo do vão livre do pórtico, com indicação 
visual da zona correspondente ao alarme 
mediante LED’s dispostos em barra 
luminosa (a precisão da indicação das zonas 
deve ser mantida quando o pórtico for 
programado no nível de sensibilidade 
desejado); Led colorido, de alta 
intensidade, com pictograma indicativo 
Verde livre / Vermelho detecção. 1.2.3 - 
Tem capacidade de detecção de alta 
sensibilidade de objetos metálicos ferrosos 
e não ferrosos de pequenas dimensões em 
situações reais do ambiente do TRE e FEM. 
1.2.4 - Possui alta capacidade de 
discriminação nas inspeções que buscam, 
principalmente, armas de fogo, 
ferramentas ou lâminas e, ao mesmo 
tempo, descartar objetos de uso pessoal; 
1.2.5 - A capacidade de detecção, 
verdadeira e independente, ocorre de 
forma consistente e uniforme em toda área 
interna (vão livre) do pórtico, 
proporcionando a cobertura completa de 
inspeção da cabeça aos pés e será 
independente da posição ou orientação do 
objeto transitando por ele; 1.2.6 - Será 
definido como nível de sensibilidade 
desejado para os testes de aceitação, o 
nível que permite a detecção do corpo de 
prova ferroso em qualquer posição e 
orientação dentro do vão livre do pórtico e 
que permita também a detecção do corpo 
de prova não-ferroso quando passado 
isoladamente e simultaneamente com o 
corpo de prova ferroso; 1.2.7 - A capacidade 
de detecção não muda com o tempo e, 
tampouco, há necessidade de recalibração 
do equipamento; 1.2.8- O pórtico permite 
ajustes da sensibilidade de 100 (cem) níveis 
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diferentes, oferecendo versatilidade para 
operação em locais diferentes e inspeção 
de públicos diferentes. Todos os níveis de 
sensibilidade estão livres de alarmes falsos; 
1.2.9 - Quando configurado no nível de 
sensibilidade desejado, assim como em 
qualquer outro nível inferior, o pórtico 
apresenta imunidade alta contra possíveis 
interferências mecânicas, elétricas e 
magnéticas, tais como objetos estáticos 
(por exemplo, grade metálica, piso 
reforçado de aço), objetos metálicos 
móveis (por exemplo, porta metálica) na 
proximidade do pórtico, não requerendo 
intervenção de recalibração na ocorrência 
de diferentes cenários de interferência, 
sendo auto-calibrável; Opera a uma 
distância de 30cm de um equipamento de 
raio X, sem apresentar mudanças no 
homogeneidades de detecção ou falso 
alarmes causados por interferências 
eletromagnéticas; 1.2.10 – Quando 
configurado no nível de sensibilidade 
desejado, assim como em qualquer outro 
nível inferior, o pórtico não sofre 
interferência de corpo humano 
(condutividade elétrica) e não gera alarme 
falso quando uma pessoa totalmente livre 
de objetos metálicos transitar por ele; 
1.2.11 – A unidade de controle (eletrônica) 
do pórtico é protegida contra atos de 
vandalismo, mediante uso de carcaça 
metálica sólida, travada com chave e com 
grau de proteção mínimo de IP 53; 1.2.12 – 
O pórtico possui sistema de auto 
diagnóstico, possibilitando a verificação da 
performance e eficiência do mesmo; 1.2.13 
– Sistema ethernet para comunicação PC; 
1.2.14 - Capacidade de proceder a 
contagem de passagens de pessoas no 
detector e o número de vezes e 
porcentagem em que o alarme foi acionado 
- será fornecido software para elaboração 
de relatórios para auditoria; 1.2.15 – A 
unidade eletrônica é compacta sendo que o 
acesso à programação local é protegida 
com acesso restrito e por senha 
alfanumérica de 6 (seis) dígitos. Sistema de 
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programação local ou remota por meio de 
ligação a computadores portáteis e à rede 
TCP-IP, de modo que permiti o controle e o 
monitoramento remoto e integração à 
rede; 1.2.16 – A detecção possibilita a 
inspeção de, no mínimo, 10 pessoas por 
minuto; 1.2.17 – Temperatura operacional: 
Faixa mínima de –10 a +50 graus 
centígrados; 1.2.18 – Umidade relativa 
(sem condensação): de 0 a 95%; 1.2.19 – 
Indicador sonoro, com alarme de alta 
intensidade com volume e tom do alarme 
programável; 1.2.20 – A emissão 
eletromagnética do equipamento está 
limitada a um nível considerado inofensivo 
para seres humanos (portadores de marca-
passo, sistemas de apoio vital, mulheres 
grávidas, etc). A comprovação deste item se 
dá por certificado e laudo técnico de 
instituto ou laboratório, brasileiro anexado 
junto a documentação de habilitação. 
1.2.21 – Funcionamento programável 
controlado por microprocessador. 1.2.22 – 
Possui 02 (dois) níveis de acesso, por meios 
de senhas programáveis, para 
operacionalização do equipamento e suas 
funcionalidades, tanto local como remoto: 
1.2.22.0.1 – Nível OPERACIONAL para 
permitir que o operador visualize os ajustes 
programados e as informações estatísticas; 
1.2.22.0.2 – Nível ADMINISTRADOR para 
permitir acesso a todos os ajustes e 
parâmetros do equipamento, com 
privilégios para efetuar programações, 
configurações, habilitar ou desabilitar 
funções e parâmetros programáveis, bem 
como incluir e excluir novos usuários 
operacionais, habilitando ou desabilitando 
funções para o nível operacional; 1.2.23 – 
As senhas possuem recursos de 
confirmação quando na inserção destas, 
seja na inserção inicial, alteração ou 
exclusão; 1.2.24 – Possui sistema para 
armazenamento de registros de 
programações e configurações dos 
equipamentos;  1.2.25 – Possui sistema de 
transferência de programação e 
configuração simultânea para todos os 

Proposta ITEM 01 E DOCUMENTOS TÉCNICOS (0963465)         SEI 0006004-90.2016.6.02.8000 / pg. 771



 
 
 

 

Detronix Indústria Eletrônica Ltda. Rua Emilio Fonini, 545, B. Cinquentenário. Caxias do 

Sul. CEP: 95012-617 – Fone: (54) 3225-7500  www.detronix.com.br  

equipamentos ou grupos de equipamentos 
instalados na dependência. 1.2.26 – Possui 
registro dos eventos de configurações do 
equipamento indicando minuto, hora, dia, 
mês e ano, para a rastreabilidade das 
mesmas. Este acesso somente deverá ser 
realizado pelo nível ADMINISTRADOR. 
1.2.27 – Possui controle remoto sem fio, 
com capacidade para: 1.2.27.01 – Acessar 
todos os ajustes;1.2.27.02 – Operar um ou 
vários pórticos com a mesma senha ou 
senhas diferentes;1.2.28 – Atende a norma 
NIJ – 0601.02, do Instituto de Justiça dos 
Estados Unidos; 1.2.29 – Tem processo de 
fabricação certificado NBR ISO 9001. 1.3 – 
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: 1.3.1 - 
Alimentação elétrica possui tensão de 90 
/100 a 240v Vca automática (+10%/-15%; 
50/60hz +/-3hz), para atender as redes 
padrões de 110/127v e 220v sem a 
intervenção do operador; 1.3.2 - A fonte de 
alimentação elétrica está equipada com 
proteção contra curtos circuitos e surtos de 
tensão;1.3.3 - O sistema elétrico do pórtico 
possui dispositivo estabilizador de energia 
elétrica, contendo uma unidade de 
armazenamento de energia com 
capacidade de manter a operação plena do 
mesmo por no mínimo 60 minutos após a 
queda de energia na rede de alimentação 
comercial, podendo estar ou não integrada 
ao equipamento; 1.3.4 - Possui cabo de 
alimentação elétrica, com plugue no padrão 
brasileiro (ABNT/NBR 4136). Cabo elétrico 
com, no mínimo, 2 metros de 
comprimento. 1.4 – ASSESSÓRIOS 
INTEGRANTES: 1.4.1 – 01 (um) conjunto de 
ferramenta, por equipamento fornecido, 
para montagem e desmontagem do 
pórtico; 1.4.2 – 01 (uma) chave para 
ativação e desativação do pórtico, por 
equipamento fornecido. 1.4.3 – 01 (um) 
dispositivo de calibração, por equipamento 
fornecido, se recomendado pelo fabricante; 
1.4.4 – 01 (um) conjunto de simulacros, 
para que seja efetuado o teste do corpo de 
provas, de acordo com a Norma NIJ 0601-
02. 1.5 – GARANTIA: 60 meses. MARCA 
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DETRONIX / MODELO METTUSHS+. 
Incluindo a prestação dos serviços de 
instalação, testes, treinamento dos 
servidores/operadores, assistência técnica 
e manutenção preventiva e corretiva 
durante o período da garantia. 

TOTAL DE R$ 293.997,00 (duzentos e noventa e três mil novecentos e noventa e sete reais). 

3. PRAZOS: 
 

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias; 
PRAZO DE GARANTIA: 60 (sessenta) meses. 
 
 
 
 
 

Caxias do Sul, 21 de outubro de 2021. 
 
 
 
 

 ____________________________________________               
JORDANI LOVERA – REPRESENTANTE LEGAL DETRONIX 
 
 
 
 
 

JORDANI 

LOVERA:48750425

072

Assinado de forma digital por 

JORDANI LOVERA:48750425072 

Dados: 2021.10.21 15:15:42 

-03'00'
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MettusHS+
d e t e c to r  p o r ta l

D E T R O N I X . C O M . B R
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Seja bem-vindo!

A Detronix, desde 2005, é focada no desenvolvimento e produção de detectores de 

metais para as mais variadas aplicações, dentre elas, na segurança com modelos portais, 

manuais e portas de segurança. Na indústria com detectores para proteger máquinas e 

equipamentos e, também, para inspeção de produtos industrializados, como exemplo, 

alimentos em geral, evitando que cheguem contaminados aos consumidores.

Localizada em Caxias do Sul-RS, a Detronix dispõe de ampla assistência técnica em 

mais de 40 localidades em território nacional, atendendo a mercados nacionais e 

internacionais.

A gestão da qualidade é certificada a mais de 12 anos, e atualmente atende a 

ISO9001:2015. Nossos produtos atendem normas de compatibilidade eletromagnética 

e normas internacionais de segurança. Requisitos fundamentais para atender grandes 

eventos internacionais.

Nossa motivação faz-se na engenharia dedicada à segurança. Acreditamos no sentimento 

de proteção, capaz de promover em cada um de nós a confiança tão desejada, 

fundamental ao avanço de nossos objetivos.
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O pórtico MettusHS+, equipamento que faz parte de uma linha de Detectores de Metais 

multizonas com programação avançada que disponibiliza funções com ajustes digitais 

de diversos parâmetros. Com elevadíssima imunidade a ruídos, excelente estabilidade, 

elevada uniformidade e discriminação de detecção é altamente indicado para utilização 

em locais que exijam extrema segurança, cumpre os requisitos da norma NIJ Standard 

0601.02.

O MettusHS+ estabelece requisitos de sensibilidade, discriminação e imunidade para 

instituições de segurança pública e penitenciárias.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES:

TECNOLOGIA
MULTIZONAS
com 8 (oito) zonas e coluna 
luminosa da posição do 
objeto detectado.

Objetos
grandes

Objetos
médios

Objetos
pequenos

Penitenciárias Prédios
Governamentais

Segurança
Pública

Indústria
(Segurança)

AeroportosEventos
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ESPECIFICAÇÕES
DA ESTRUTURA

• Construído em materiais de alta 
resistência possui uma estrutura 
robusta que oferece excelente 
estabilidade e resistência a impactos 
acidentais como colisões, choques ou 
pressões provocadas pelo tráfego de 
pessoas e seus pertences.

• Permite limpeza sem deformação de 
suas peças e materiais.

• Os acabamentos com perfis de alta 
resistência, com bordas arredondadas 
são livres de cantos ou pontas 
angulosas que possam causar danos em 
pessoas ou vestimentas.

• As bases de acabamento tanto na 
parte superior das antenas quanto 
na parte inferior proporcionam uma 
excelente proteção a umidade.

• Estrutura superior para alocação 
dos circuitos com possibilidade de 
fechamento com chave.

d e t e c t o r e s  •  p o r t a i s m e t t u s H S +
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PAINEL DE 
CONTROLE 
INTEGRADO

CONTADORES 
DE PASSAGEM

PARAFUSOS

de alta precisão.

de montagem com 

acabamentos de 

proteção a umidade.

PERFIS DE PVC
translúcidos com barra 

de LED integrada.

BASE DE FIXAÇÃO
em ABS e com 120mm 

de altura, maior proteção 

contra a umidade.
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PAINEL DE 
CONTROLE
Possui todos os recursos 
necessários para operação e 
configuração do pórtico:
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• Chave LIGA/ DESLIGA

• Display: tela/visor onde se lê as funções 
de programação do detector de metais.

• LED LIGADO: indica que o equipamento 
está em operação.

• LED AC: indica que a alimentação elétrica 
está ligada.

• Seta para BAIXO: utilizada para decrescer 
uma unidade numérica, rolar tela e 
selecionar parâmetros a esquerda.

• Tecla E: utilizada para confirmar a 
programação.

• Seta para CIMA: utilizada para acrescer 
uma unidade numérica, rolar tela e 
selecionar parâmetros a direita.

• BUZZER: sinalizador sonoro para 
detecção.

As principais características são:

Sensibilidade: possui 100 níveis de programação 

independente por zona

Programas: 10 programas de detecção pré-

selecionados

Ajuste por Amostra: ajuste da sensibilidade por 

amostragem do objeto

Operação Manual: comando é utilizado somente 

em portais montados em conjunto com portas 

giratórias que tenham a eletrônica completa da 

Detronix. Serve para travar e destravar a porta 

quando o controle remoto não estiver atuando

Controle Remoto: configuração para alterar 

funcionamento do controle remoto entre        

travar/destravar ou somente para destravar a porta

Linguagem: função altera o idioma entre português, 

inglês e espanhol do painel de controle

Substituir Senha: possibilita a alteração da senha

Contadores: contadores de passagem bidirecional 

para contagem de entrantes, saintes e detecções 

com cálculo estatístico

Inibição por IV: como opcional, o inibidor pode  

ser ativado para evitar que o pórtico alarme com 

grandes metais passando pelo lado externo

Canais: possui 20 canais de operação

Volume do Alarme: ajuste de volume do alarme em 

10 níveis

Período do Alarme: ajuste do período de duração 

do alarme

Tom do Alarme: programação do tom para 

diferenciar entre pórticos instalados no mesmo 

ambiente

Eventos: Esta função mostra o horário e a data dos 

últimos 5000 eventos ocorridos.

Baud Rate: nesta função selecionamos a taxa de 

comunicação com um PC

Tempo de Uso: apresenta quantas horas o pórtico 

operou

Número de Série: apresenta o número de série do 

pórtico

Versão Firmware: apresenta a versão o firmware 

gravado no circuito

Desligar: comando serve para desligar o detector

Funções Avançadas: libera acesso a funções 

especificas de nível técnico

Sair: sai do menu de configurações

Consumo do Equipamento: 60W
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FUNCIONALIDADES

Opera a uma distância de 20cm 
de um aparelho de Raios X

ALTA SENSIBILIDADE

ALTÍSSIMA IMUNIDADE

ELEVADA ESTABILIDADE

FILTROS DIGITAIS PROGRAMÁVEIS

SISTEMA AUTOAJUSTÁVEL

SISTEMA DE ARMAZENAMENTO

IMUNIDADE A SURTOS DE TENSÃO

UNIFORMIDADE DE DETECÇÃO

NÃO SOFRE INTERFERÊNCIA

SISTEMA DE ANÁLISE DE RUÍDOS

SISTEMA DE SEGURANÇA

SISTEMA DE MONITORAMENTO

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT

com capacidade de detecção de 
metais ferrosos e não ferrosos em 
todas as orientações

às interferências externas sem a 
necessidade de utilização de sensores 
inibidores de detecção

e imunidade a falsos alarmes

para tratamento do ruído elétrico 
(interferência eletromagnética)

com o ambiente o qual não requer 
ajustes após alterações do local

e registro de eventos com data e hora

e transientes elétricos em conformidade 
com a IEC 61000-4-4 e 61000-4-5

em todo o vão de passagem do pórtico

da condutividade elétrica do corpo humano

no display que permite visualizar 
eventuais interferências e identificar 
se eletromagnética ou mecânica para 
posterior tratamento

de aviso de falha de comunicação com 
alerta sonoro de erros (antissabotagem)

de operação e diagnóstico de falhas

automática com fonte de alta performance 
com entrada nominal de 100 a 240 Vca, 
Vca, (tolerância de 85 a 263 Vca), 50 a 
60 Hz com seleção automática e com 
proteção contra curto-circuito e surtos de 
tensão (suporta sobretensão 300 V/ 5s)

NÃO EMITE RADIAÇÃO
Não emite ondas de radiação ionizante
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NORMAS E
SEGURANÇA
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Não oferece risco às pessoas e está em 
conformidade com as seguintes normas:

• IEC 61000-4-2

• IEC 61000-4-3

• IEC 61000-4-4

• IEC 61000-4-5

• IEC 61000-4-6

• IEC 61000-4-8

• IEC 61000-6-4 e CISPR22

Laudos comprobatórios emitidos pelo 
INPE (Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais) Laboratório acreditado pelo 
INMETRO

Fabricado em conformidade com as 
normas NILECJ 0601-00 (níveis 1, 2, 3 
e 4) e NBR5410 (itens de segurança).

• Atende os requisitos de proteção IP 
definidos pela norma IEC 60529

• Atende os requisitos de detecção 
das normas NIJ-STD-0601-00 (Níveis 
1 a 5), NIJ-STD-0601-02 (LO) e DT 
FAA 3 Gun Test

• Detectores de metais não emitem 
radiação ionizante, portanto não é 
necessária a manifestação da CNEN. 
Esta aprovação da CNEN se enquadra 
apenas para equipamentos que 
emitem radiação ionizante, como 
exemplo: Raios X, Body Scan, etc...
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A: 820mm ou 880mm*

B: 700mm ou 760mm*

C: 2050mm

D: 2225mm

E: 615mm

F: 665mm

*As medidas podem 
variar de acordo com a 
necessidade do cliente.

E

F

A

D C

B

m e t t u s H S +d e t e c t o r e s  •  p o r t a i s

DIMENSÕES
E PESO
Peso médio: 95kg
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OPCIONAIS

Estrutura WP com grau de proteção de IP 53 até IP 65;
Opcional que conta com chave para abertura do 

MÓDULO SUPERIOR que é confeccionado em 
alumínio com pintura eletrostática de alta resistência, 
onde ficam armazenados os circuitos eletrônicos.
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OPCIONAIS

CONTROLE WIRELESS

LED’S DE STATUS 
DO EQUIPAMENTO

iluminação verde (livre para passagem) 

e vermelha (aguardar a passagem)

com tela integrada para 
visualização e alteração 

das configurações

Os opcionais poderão 
ser inseridos a 
qualquer tempo 
para compor 
especificações 
técnicas previamente 
definidas pelo cliente.

!

• Nobreak integrado de no 
mínimo 90 minutos

• Conexão superior e inferior 
para alimentação elétrica e 
conexão à rede de informática;

• Conexões Ethernet, RS232 e/
ou Bluetooth;

• Sistema de sorteios aleatórios 
integrado, programável e com 
sinalização diferenciada;

• Customização de 
funcionalidades conforme 
necessidades e aplicações.

UPS EXTERNA RODÍZIOS PARA
MOVIMENTAÇÃO

BARRAS DE LED’S
ADICIONAIS

indicadoras de zonas

de detecção

para configuração 

do portal a distância

CONTROLE REMOTO
DE PROGRAMAÇÃO

CONTROLE
  REMOTO

SOFTWARE 
METTUS NET

para monitoramento e 

configuração através de PC

MÓDULO LATERAL
para conexões elétricas      

e ethernet

Trava/destrava porta, quando 

montado em conjunto com 

porta giratória 
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Rua Emílio Fonini, 545

Cinquentenário - Caxias do Sul/RS

contato@detronix.com.br

d e t r o n i x . c o m . b r

(54) 9.8122.4698

S e t o r  p ú b l i c o

(54)  9.9949.3036

(54)  9.8122.5390

S e t o r  p r i v a d o

(54) 3225.7500

(54)  3289.0600

T e l e f o n e s  f i x o s
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Versão:

Bruno Bomtorim MoreiraBruno Bomtorim Moreira
Gerente TécnicoGerente Técnico

Data da Revisão: 12-08-20201

Emílio Fonini, 545, Bairro Cinquentenário - 95012-617 - Caxias do Sul / RS -
Brasil

Certificado N°: BR033941

Data de Aprovação Original: 18-07-2011
Data da auditoria de recertificação/certificação: 07-08-2020

Validade do certificado anterior: 15-08-2020

Sujeito à operação satisfatória contínua do sistema de gestão da organização,
este certificado é válido até: 14-08-2023

Data de Início do Ciclo de Certificação: 12-08-2020

Escopo de Certificação

PROJETO, DESENVOLVIMENTO, FABRICAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E
ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE
DETECÇÃO DE METAIS, INCLUINDO: DETECTORES PORTAIS,

MANUAIS E PORTAS DE SEGURANÇA.

Norma

ISO 9001:2015ISO 9001:2015

Esclarecimentos adicionais a respeito do escopo deste certificado e à aplicabilidade dos requisitos do Sistema de
Gerenciamento podem ser obtidos consultando a Organização. Para verificar a validade deste certificado, telefone para
+551126559001.

Escritório local: Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 4° Andar Vila Cruzeiro, 04726-170 - São Paulo - SP -
Brasil

Bureau Veritas Certification certifica que o Sistema de Gestão da organização acima foi
avaliado e encontrado em conformidade com os requisitos da Norma detalhada abaixo.

DETRONIX INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA.DETRONIX INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA.
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ATEST-CSINST - 22020
Código de validação: 0F5BA43B18

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
 

Atesto para os devidos fins, na condição de fiscal do contrato de fornecimento 089/2019,

que a empresa DETRONIX INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA., inscrita sob o CNPJ n°

07.404.500/0001-38, estabelecida na Rua Emílio Fonini, 545, Bairro Cinquentenário, Caxias do

Sul – RS forneceu para o ESTADO DO MARANHÃO – TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO

MARANHÃO, inscrito sob o CNPJ n° 05.288.790/0001-76, estabelecida na Praça Dom Pedro

II, SN, Centro, São Luís/MA, os produtos/equipamentos especificados abaixo, conforme

processo 15.554/2019-TJMA e Nota de empenho n° 2019NE000001:

 

- Produto / Equipamento: 30 unidades – Pórtico Detector de Metais Modelo MettusHS+

 

Atesto que o produto/equipamento supracitado atendeu todos os parâmetros técnicos de

qualidade exigidos, quanto ao cumprimento dos prazos, atendendo a expectativa em

funcionamento e estabilidade, capacidade operacional e de detecção de metais, incluindo

entrega, instalação e assistência técnica durante o período de garantia, não existindo em nossos

registros fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

 

São Luís – MA, 23 de Junho de 2020.

PAULO EDSON CUTRIM SILVA
Capitão

Coordenadoria de Segurança Institucional
Matrícula 185603

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 23/06/2020 13:14 (PAULO EDSON CUTRIM SILVA)

Estado do Maranhão
Poder Judiciário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
COORDENADORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL

_

 

 

ATEST-CSINST - 22020 / Código: 0F5BA43B18

Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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

 

DESPACHO

Maceió, 21 de outubro de 2021.
Srs. Membros da Comissão de Planejamento,

designados através da Portaria Presidência nº 53/2020.
 
Segue anexo aos presentes autos proposta do

melhor classificado item 01 Pregão 53/2021 TRE/AL, razão
pela qual solicitamos a análise técnica, EVENTO 0963465

 
Agradeço antecipadamente.
 
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL
 
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 21/10/2021, às 16:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0963468 e o código CRC 668C03FE.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 21 de outubro de 2021.
Senhor Pregoeiro,
Em resposta ao Despacho PREG (0963614), esta

Comissão, após analisar as especificações e documentos
técnicos inseridos na proposta Item 01 (0963465),
CONFIRMA que as mesmas atendem às exigências contidas
no Anexo 01 do Termo de Referência.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTÔNIO RITA DOS SANTOS NETO,
Técnico Judiciário, em 21/10/2021, às 17:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ERIVALDO JOSÉ DE SOUZA, Técnico
Judiciário, em 21/10/2021, às 17:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO,
Analista Judiciário, em 21/10/2021, às 18:27, 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
0963614 e o código CRC 1AF5D042.
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AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA – EPP 

CNPJ: 12.134.879/0001-43  -  I.E.: 147.284.869.112  -  CCM: 4.091.805-0 

 

Rua Sousa Filho, nº 667 – Vila Santa Delfina, São Paulo / SP – CEP: 02911-060, Telefone: (11) 4304-7800 / 4305-7800 

Proposta de Preços nº1348578/2021 – São Paulo, 21 de Outubro de 2021. 

Ao 
PODER JUDICIÁRIO/Tribunal Superior Eleitoral/Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas                                           SRP         

A empresa AIQ FERRAMENTAS, vem apresentar sua Proposta  nº 1348578/2021,  UASG: 70011 PREGAO ELETRÔNICO 53/2021 

ITEM QT UM DESCRIÇÃO PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL 

02 14 PC 
DETECTOR DE METAIS 

MODELO: DM-600MARCA:INSTRUTHERM PROCEDENCIA:IMPORTADO 
R$ 426,00 R$ 5.964,00 

 

 

 

Especificações técnicas: 

Alarmes  

• Bateria 9V comum (Não recarregável) simultâneos: Vibração, Sonoro e luminoso 

Potência de operação: 270 mW 

Frequência de operação: 22kHz 

Corrente de operação: ˂50mA 

Temperatura de Operação: -5 a 55°C 

Umidade de Operação: 10 a 90%U.R. 

Alimentação: Bateria 9V recarregável ou alcalina 

Peso: Aprox. 400g 

Dimesões: (C x L x A)410 x 85 x 45 mm 

Itens fornecidos: 

• Coldre 

• Alça de segurança 

• Cartão com instruções de download do manual de Instruções digital 

• Bateria de 9V recarregável cód.: 04874 

• Carregador de bateria cód.: 07184 

• Fone de ouvido cód.: 07416 
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AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA – EPP 

CNPJ: 12.134.879/0001-43  -  I.E.: 147.284.869.112  -  CCM: 4.091.805-0 

 

Rua Sousa Filho, nº 667 – Vila Santa Delfina, São Paulo / SP – CEP: 02911-060, Telefone: (11) 4304-7800 / 4305-7800 

INFORMAÇÕES PARA FORNECIMENTO DOS MATERIAIS 

PRAZO DE ENTREGA CONFORME EDITAL 

LOCAL DE ENTREGA CONFORME EDITAL 

FRETE CIF – Valor do Frete incluso no valor do produto. 

ICMS Isento. 

IPI Isento. 

PRAZO DE PAGAMENTO 30 DIAS, após o recebimento da mercadoria no local de entrega 

DADOS BANCÁRIOS Banco do Brasil Agência: 0687-4 Conta Corrente: 39206-5 

VALIDADE DA PROPOSTA 180 (CENTO E OITENTA) dias corridos, a contar da data de sua apresentação. 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA Quando necessária será prestada na Rua SOUZA FILHO, 667 - Freguesia do Ó - 02911-060 - SÃO PAULO/SP, Telefone: (11) 4304-7800. 

GARANTIA 12 MESES, contra eventuais defeitos de fabricação. 

E-MAILS AIQ@AIQ.COM.BR / AIQFERRAMENTAS@HOTMAIL.COM 

TELEFONE (11) 4304-7800 

São Paulo, SP, 21 de Outubro de 2021 

 
______________________________________ 

AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA-EPP 

Danilo Caetano 

SOCIO DIRETOR - 
CPF: 325.209.628-52 RG: 43.910.071-9 

 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 
AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP, CNPJ n° 12.134.879/0001-43, sediada RUA SOUZA FILHO, 667, VILA SANTA DELFINA, CEP: 
02911-060, por intermédio de seu representante legal o Sr. DANILO CAETANO PREZZOTI, portador da carteira de identidade n° 43.910.071-9 e 

do CPF n° 325.209.628-52, DECLARA, sob as penas da Lei, não haver fatos impeditivos para a sua participação presente no processo licitatório, 
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TRABALHO INFANTIL 

AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP, CNPJ n° 12.134.879/0001-43, sediada RUA SOUZA FILHO, 667, VILA SANTA DELFINA, CEP: 

02911-060, por intermédio de seu representante legal o Sr. DANILO CAETANO PREZZOTI, portador da carteira de identidade n° 43.910.071-9 e 
do CPF n° 325.209.628-52, DECLARA, que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 

16 anos.  Ressalva: emprega menor de 14 anos, em condição de menor aprendiz (  ). 
 

DECLARAÇÃO QUE CUMPRE COM REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP, CNPJ n° 12.134.879/0001-43, sediada RUA SOUZA FILHO, 667, VILA SANTA DELFINA, CEP: 
02911-060, por intermédio de seu representante legal o Sr. DANILO CAETANO PREZZOTI, portador da carteira de identidade n° 43.910.071-9 e 

do CPF n° 325.209.628-52, DECLARA, conforme previsto no item VII, do artigo 3° da Lei 10.520/2002, CUMPRIR PLENAMENTE OS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO, não havendo fatos impeditivos para habilitação da empresa presente no processo licitatório, exceto as condições previstas nos 

artigos 42 e 43 da Lei Complementar n° 123/2006, para as microempresas e empresas de pequeno porte. 
 

DECLARAÇÃO DE MICRO E PEQUENA EMPRESA – EPP 
AIQ FERRAMENTAS EINSTRUMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.134.879/0001-43, situado a Rua Sousa Filho nº 667, São Paulo/SP, 
através do seu representante legal o Sr. Danilo Caetano Prezzoti do RG 43.910.071 SSP/SP e CPF 325.209.628-52, declara, sob as penas da Lei, 
que em conformidade com a Lei Complementar 123/2006 está enquadrada como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. Declara ainda 
que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar 123/2006. 

 
DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE SÓCIO AMBIENTAL 

AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP,  inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.134.879/0001-43 com sede na RUA SOUZA FILHO, 667, 
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AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA – EPP 

CNPJ: 12.134.879/0001-43  -  I.E.: 147.284.869.112  -  CCM: 4.091.805-0 

 

Rua Sousa Filho, nº 667 – Vila Santa Delfina, São Paulo / SP – CEP: 02911-060, Telefone: (11) 4304-7800 / 4305-7800 

VILA SANTA DELFINA, SÃO PAULO/SP, CEP: 02911-060 por intermédio de seu representante legal, o Sr DANILO CAETANO PREZZOTI infra 
assinado, portador(a) da Carteira de Identidade nº 43.910.071-9 e do CPF/MF nº 325.209.628-52 para os fins de habilitação, AIQ 

FERRAMENTAS DECLARA expressamente que: Atende os critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade sócio-ambiental, respeitando as 
normas de proteção do meio ambiente, em conformidade com a IN 01/2010-SLTI. 

 
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 
 

São Paulo, SP, 21 de Outubro de 2021 

 
______________________________________ 
AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA-EPP 
Danilo Caetano 
SOCIO DIRETOR - 
CPF: 325.209.628-52 RG: 43.910.071-9 
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MANUAL DE INSTRUÇÕES
 
 
 
 
 

DETECTOR DE METAL 
MOD

  
 
 

MANUAL DE INSTRUÇÕES

 
 
 
 
 

DETECTOR DE METAL 
MODELO DM-60 

   

MANUAL DE INSTRUÇÕES 

DETECTOR DE METAL  
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1. Introdução 
 
O DM-600 é um Detector de Metais de alta sensibilidade, especialmente 
desenvolvido para a indústria de segurança para detecção de objetos ferrosos 
e não ferrosos.  
Seu uso é especifico para localizar objetos perigosos no controle de 
multidões, segurança de bares, casas de show, aeroportos, fronteiras, 
localização de pequenos objetos em encomendas, cartas ou em qualquer 
local onde haja materiais escondidos que precisem ser detectados. 
 
2. Operação 
 

 
 

1. Face de Detecção  
2. LED (Verde / Vermelho) 
3. Alerta Sonoro 
4. Regulador de Sensibilidade  
5. Apoio  
6. Tampa de Baterias 
7. Botão (preto) inoperante para o mod. DM-600   
8. Botão (vermelho) liga / desliga  
9. Saída para Bateria Recarregável 
10. Botão de Vibração 
11. Saída para fone de ouvido 

 
 
● O DM-600 funciona com uma bateria de 9V recarregável ou não. Para 
colocar a bateria, deslize a tampa da mesma e coloque a bateria no seu 
compartimento seguindo as indicações dos símbolos +/-. 
 
● Ligue o detector pelo botão de liga/desliga para que o LED verde acenda. O 
detector já estará em operação e um aumento em sua sensibilidade e alcance 
pode ser conseguido girando o botão de ajuste de sensibilidade até que o LED 
vermelho acenda e um aviso sonoro constante seja ouvido. Gire o ajuste de  
 

1 

11

2 3 4 5 6
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sensibilidade (sentido anti-horário) até que o LED vermelho apague e o aviso 
sonoro desapareça. O detector agora esta com sua sensibilidade e alcance 
otimizados. 
 
● Segure a face de detecção apontada para a superfície, e passe 
continuamente do começo ao fim a uma altura de 10-30mm da área a ser 
escaneada. 
 
● A presença de metal será indicada por um aviso sonoro e a luz vermelha 
acenderá. Se o detector for mantido sobre o objeto de metal o sinal de 
detecção reduzirá automaticamente, entretanto é importante que o detector 
continue escaneando a superfície. 
 
● Fone de Ouvido: Se for detectado um ambiente extremamente barulhento 
ou para um uso individual especial, você pode conectar um fone de ouvido 
para uma operação silenciosa. 
 
3. Desempenho 
 
Alcance Máximo de Detecção 
 

Objeto Baixa Sensibilidade 
 Sensibilidade Recomendada 

Revólver Calibre 38. 15cm 20cm 

Canivete 10cm 15cm 
Faca 5cm 10cm 

 
 

4. Entrada para bateria recarregável  
Você pode usar uma bateria recarregável de 9V como fonte de energia do 
detector de metal 
A recarga da bateria estará completa após um período 3 horas. 
A entrada para o recarregador de bateria está localizada na lateral do 
detector. 
Nota: Desligue o detector enquanto está em recarga. 
 
5. Botão de vibração 
O detector está equipado com um botão para vibração na lateral do detector. A 
função de vibração deve ser usada em situações de ambiente barulhento ou 
em lugares onde não se quer que o aviso sonoro possa ser ouvido nas 
imediações. Aperte o botão, e a vibração acionará; solte o botão, e voltará ao 
modo sonoro. 
 
 
 

2 
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6. Características do detector 

 
● Alarmes simultâneos: Vibração, sonoro e luminoso 
● Alimentação: Bateria de 9V recarregável ou alcalina.  
● Potência de operação: 270 mW  
● Freqüência de Operação: 22KHZ  
● Corrente de Operação: <50mA 
● Dimensões: 410 x 85 x 45mm (Altura x Largura x Comprimento)  
● Temperatura de Operação: -5ºC a 55ºC 
● Umidade de Operação: 10 a 90%U.R.  
● Peso máximo: 400g 
● Entrada para recarga da bateria no próprio instrumento 
● Botão Liga/ desliga  
● Botão seleção de alarme 
● Potenciômetro interno para ajuste de sensibilidade 
 
Característica da fonte de alimentação: (Não fornecida) 
● Adaptador AC/ DC  
● Saída DC: 12V 1A 
 
NOTAS 
- Este equipamento não causa nenhuma interferência ou dano em usuários 
portadores de marca-passos. 
- Se a luz verde apagar ou falhar ou se a unidade fizer avisos sonoros  
estranhos, o detector está instável e não deve ser usado até que a  
bateria seja recarregada ou trocada.  
- Se o detector não for usado por um certo período de tempo é  
recomendado remover a bateria para evitar vazamento da mesma  
que causam sérios danos ao equipamento.  
- Quando não está em uso, o detector deve ser guardado em ambiente  
livre de umidade. 
- Não bata ou deixe cair o equipamento, seu sensor é de alta sensibilidade. 
- Não utilize acessórios que não sejam originais Instrutherm. 
 
7. Lista de Acessórios: 
 
Acessórios Fornecidos: 
● Bateria 9V comum (Não recarregável) 
● Coldre 
● Alça de segurança   
● Cartão com instruções de download do manual de Instruções digital 
 
Acessórios opcionais: (Vendidos separadamente) 
● Bateria de 9V recarregável cód.: 04874 
● Carregador de bateria cód.: 07184 
● Fone de ouvido cód.: 07416 

3 
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Termo de garantia 
O instrumento assim como todos os acessórios que o 
cuidadosamente ajustados e inspecionados individualmente pelo nosso 
controle de qualidade, para maior segurança e garantia do seu perfeito 
funcionamento.  
Este aparelho é garantido contra possíveis defeitos de fabricação ou danos, 
que se verificar por uso correto do equipamento, no período de 6 meses a 
partir da data da compra.
 
A garantia não abrange fusíveis, pilhas, baterias e acessórios como pontas 
de prova, bolsa de transporte, sensores, etc.
 
Excluem-se de garantia os seguintes  
a) Uso incorreto, contrariando as instruções;
b) Violação do aparelho por técnicos não autorizados; 
c) Queda e exposição a ambientes inadequados.

 
Observações:  
• Ao enviar o equipamento para assistência técnica e o mesmo possuir 
certificado de calibração, 
equipamento, autorizando a abertura do mesmo pela assistência técnica da 
Instrutherm.  
• Caso a empresa possua Inscrição Estadual, esta deve encaminhar uma nota 
fiscal de simples remessa do equipamento para fins de  
• No caso de pessoa física ou jurídica possuindo isenção de Inscrição 
Estadual, esta deve encaminhar uma carta discriminando sua isenção e 
informando que os equipamentos foram encaminhados a fins exclusivos de 
manutenção ou emissão de certificado  
• Ao solicitar qualquer informação técnica sobre este equipamento, tenha 
sempre em mãos o n.º da nota fiscal de venda da Instrutherm, código de 
barras e n.º de série do equipamento.
 
Obs: A garantia não abrange possíveis danos na bateria e no
equipamento referente 
uso inadequado do carregador de bateria.
 •  

Todas as despesas de frete (dentro ou fora do período de
riscos correm por conta do comprador.

O manual pode sofrer alterações 
 
 
 
 
 

 
 
VENDAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Instrutherm Instrumentos de Medição Ltda.
Rua Jorge de Freitas, 264 – Freguesia do Ó
São Paulo – SP – CEP: 02911
Fone: (11) 2144-2800 – Fax: (11) 2144
E-mail: instrutherm@instrutherm.com.br
Site: www.instrutherm.com.br

O instrumento assim como todos os acessórios que o acompanham, foram 
cuidadosamente ajustados e inspecionados individualmente pelo nosso 
controle de qualidade, para maior segurança e garantia do seu perfeito 

Este aparelho é garantido contra possíveis defeitos de fabricação ou danos, 
verificar por uso correto do equipamento, no período de 6 meses a 

partir da data da compra. 

A garantia não abrange fusíveis, pilhas, baterias e acessórios como pontas 
de prova, bolsa de transporte, sensores, etc. 

se de garantia os seguintes casos: 
Uso incorreto, contrariando as instruções; 
Violação do aparelho por técnicos não autorizados; 
Queda e exposição a ambientes inadequados. 

Ao enviar o equipamento para assistência técnica e o mesmo possuir 
certificado de calibração, deve ser encaminhada uma carta junto com o 
equipamento, autorizando a abertura do mesmo pela assistência técnica da 

Caso a empresa possua Inscrição Estadual, esta deve encaminhar uma nota 
fiscal de simples remessa do equipamento para fins de trânsito. 
No caso de pessoa física ou jurídica possuindo isenção de Inscrição 

Estadual, esta deve encaminhar uma carta discriminando sua isenção e 
informando que os equipamentos foram encaminhados a fins exclusivos de 
manutenção ou emissão de certificado de calibração. 
Ao solicitar qualquer informação técnica sobre este equipamento, tenha 

sempre em mãos o n.º da nota fiscal de venda da Instrutherm, código de 
barras e n.º de série do equipamento. 

Obs: A garantia não abrange possíveis danos na bateria e no
quipamento referente à inversão de polaridade da bateria de 9 volts ou 

uso inadequado do carregador de bateria. 

Todas as despesas de frete (dentro ou fora do período de 
riscos correm por conta do comprador. 

•  
O manual pode sofrer alterações sem prévio aviso

VENDAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
Instrutherm Instrumentos de Medição Ltda. 

Freguesia do Ó 
CEP: 02911-030 

Fax: (11) 2144-2800 
instrutherm@instrutherm.com.br   

www.instrutherm.com.br                   

acompanham, foram 
cuidadosamente ajustados e inspecionados individualmente pelo nosso 
controle de qualidade, para maior segurança e garantia do seu perfeito 

Este aparelho é garantido contra possíveis defeitos de fabricação ou danos, 
verificar por uso correto do equipamento, no período de 6 meses a 

A garantia não abrange fusíveis, pilhas, baterias e acessórios como pontas 

Ao enviar o equipamento para assistência técnica e o mesmo possuir 
deve ser encaminhada uma carta junto com o 

equipamento, autorizando a abertura do mesmo pela assistência técnica da 

Caso a empresa possua Inscrição Estadual, esta deve encaminhar uma nota 

No caso de pessoa física ou jurídica possuindo isenção de Inscrição 
Estadual, esta deve encaminhar uma carta discriminando sua isenção e 
informando que os equipamentos foram encaminhados a fins exclusivos de 

Ao solicitar qualquer informação técnica sobre este equipamento, tenha 
sempre em mãos o n.º da nota fiscal de venda da Instrutherm, código de 

Obs: A garantia não abrange possíveis danos na bateria e no 
inversão de polaridade da bateria de 9 volts ou 

 garantia) e 

sem prévio aviso 

12/02/21 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 21 de outubro de 2021.
Srs. Membros da Comissão de Planejamento,

designados através da Portaria Presidência nº 53/2020.
 
Segue anexo aos presentes autos proposta do

melhor classificado item 02 Pregão 53/2021 TRE/AL, razão
pela qual solicitamos a análise técnica, EVENTO 0963631

 
Agradeço antecipadamente.
 
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL

 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 21/10/2021, às 17:10, 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
0963635 e o código CRC C166ED4A.

0006004-90.2016.6.02.8000 0963635v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 21 de outubro de 2021.

Senhor Pregoeiro,

Em resposta ao Despacho PREG (0963635), esta Comissão, após analisar as
especificações e documentos técnicos inseridos na proposta Item 02 (0963631),
identificamos, já no início das avaliações,  que a proposta NÃO ATENDE às
exigências do Item 3 - 3.1 - Exigimos, para o item 02, uma garantia mínima de 24
(vinte e quatro) meses, na porposta só oferece 12 (doze) meses.

 

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTÔNIO RITA DOS SANTOS NETO,
Técnico Judiciário, em 21/10/2021, às 17:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ERIVALDO JOSÉ DE SOUZA, Técnico
Judiciário, em 21/10/2021, às 17:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO,
Analista Judiciário, em 21/10/2021, às 18:27, 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
0963677 e o código CRC 8E1FF945.

0006004-90.2016.6.02.8000 0963677v1
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AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA – EPP 

CNPJ: 12.134.879/0001-43  -  I.E.: 147.284.869.112  -  CCM: 4.091.805-0 

 

Rua Sousa Filho, nº 667 – Vila Santa Delfina, São Paulo / SP – CEP: 02911-060, Telefone: (11) 4304-7800 / 4305-7800 

Proposta de Preços nº1348578/2021 – São Paulo, 21 de Outubro de 2021. 

Ao 
PODER JUDICIÁRIO/Tribunal Superior Eleitoral/Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas                                           SRP                                                                                                           

A empresa AIQ FERRAMENTAS, vem apresentar sua Proposta  nº 1348578/2021,  UASG: 70011 PREGAO ELETRÔNICO 53/2021 

ITEM QT UM DESCRIÇÃO PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL 

02 14 PC 
DETECTOR DE METAIS 

MODELO: DM-600MARCA:INSTRUTHERM PROCEDENCIA:IMPORTADO 
R$ 426,00 R$ 5.964,00 

 

 

 

Especificações técnicas: 

Alarmes  

• Bateria 9V comum (Não recarregável) simultâneos: Vibração, Sonoro e luminoso 

Potência de operação: 270 mW 

Frequência de operação: 22kHz 

Corrente de operação: ˂50mA 

Temperatura de Operação: -5 a 55°C 

Umidade de Operação: 10 a 90%U.R. 

Alimentação: Bateria 9V recarregável ou alcalina 

Peso: Aprox. 400g 

Dimesões: (C x L x A)410 x 85 x 45 mm 

Itens fornecidos: 

• Coldre 

• Alça de segurança 

• Cartão com instruções de download do manual de Instruções digital 

• Bateria de 9V recarregável cód.: 04874 

• Carregador de bateria cód.: 07184 

• Fone de ouvido cód.: 07416 
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AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA – EPP 

CNPJ: 12.134.879/0001-43  -  I.E.: 147.284.869.112  -  CCM: 4.091.805-0 

 

Rua Sousa Filho, nº 667 – Vila Santa Delfina, São Paulo / SP – CEP: 02911-060, Telefone: (11) 4304-7800 / 4305-7800 

INFORMAÇÕES PARA FORNECIMENTO DOS MATERIAIS 

PRAZO DE ENTREGA CONFORME EDITAL 

LOCAL DE ENTREGA CONFORME EDITAL 

FRETE CIF – Valor do Frete incluso no valor do produto. 

ICMS Isento. 

IPI Isento. 

PRAZO DE PAGAMENTO 30 DIAS, após o recebimento da mercadoria no local de entrega 

DADOS BANCÁRIOS Banco do Brasil Agência: 0687-4 Conta Corrente: 39206-5 

VALIDADE DA PROPOSTA 180 (CENTO E OITENTA) dias corridos, a contar da data de sua apresentação. 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA Quando necessária será prestada na Rua SOUZA FILHO, 667 - Freguesia do Ó - 02911-060 - SÃO PAULO/SP, Telefone: (11) 4304-7800. 

GARANTIA 24 MESES, contra eventuais defeitos de fabricação. 

E-MAILS AIQ@AIQ.COM.BR / AIQFERRAMENTAS@HOTMAIL.COM 

TELEFONE (11) 4304-7800 

São Paulo, SP, 21 de Outubro de 2021 

 
______________________________________ 

AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA-EPP 

Danilo Caetano 

SOCIO DIRETOR - 
CPF: 325.209.628-52 RG: 43.910.071-9 

 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 
AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP, CNPJ n° 12.134.879/0001-43, sediada RUA SOUZA FILHO, 667, VILA SANTA DELFINA, CEP: 
02911-060, por intermédio de seu representante legal o Sr. DANILO CAETANO PREZZOTI, portador da carteira de identidade n° 43.910.071-9 e 

do CPF n° 325.209.628-52, DECLARA, sob as penas da Lei, não haver fatos impeditivos para a sua participação presente no processo licitatório, 
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TRABALHO INFANTIL 

AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP, CNPJ n° 12.134.879/0001-43, sediada RUA SOUZA FILHO, 667, VILA SANTA DELFINA, CEP: 

02911-060, por intermédio de seu representante legal o Sr. DANILO CAETANO PREZZOTI, portador da carteira de identidade n° 43.910.071-9 e 
do CPF n° 325.209.628-52, DECLARA, que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 

16 anos.  Ressalva: emprega menor de 14 anos, em condição de menor aprendiz (  ). 
 

DECLARAÇÃO QUE CUMPRE COM REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP, CNPJ n° 12.134.879/0001-43, sediada RUA SOUZA FILHO, 667, VILA SANTA DELFINA, CEP: 
02911-060, por intermédio de seu representante legal o Sr. DANILO CAETANO PREZZOTI, portador da carteira de identidade n° 43.910.071-9 e 

do CPF n° 325.209.628-52, DECLARA, conforme previsto no item VII, do artigo 3° da Lei 10.520/2002, CUMPRIR PLENAMENTE OS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO, não havendo fatos impeditivos para habilitação da empresa presente no processo licitatório, exceto as condições previstas nos 

artigos 42 e 43 da Lei Complementar n° 123/2006, para as microempresas e empresas de pequeno porte. 
 

DECLARAÇÃO DE MICRO E PEQUENA EMPRESA – EPP 
AIQ FERRAMENTAS EINSTRUMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.134.879/0001-43, situado a Rua Sousa Filho nº 667, São Paulo/SP, 
através do seu representante legal o Sr. Danilo Caetano Prezzoti do RG 43.910.071 SSP/SP e CPF 325.209.628-52, declara, sob as penas da Lei, 
que em conformidade com a Lei Complementar 123/2006 está enquadrada como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. Declara ainda 
que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar 123/2006. 

 
DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE SÓCIO AMBIENTAL 

AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP,  inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.134.879/0001-43 com sede na RUA SOUZA FILHO, 667, 

Proposta ITEM 02 RETIFICADA EMPRESA AIQ FERRAMENTAS (0963924)         SEI 0006004-90.2016.6.02.8000 / pg. 817



 
AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA – EPP 

CNPJ: 12.134.879/0001-43  -  I.E.: 147.284.869.112  -  CCM: 4.091.805-0 

 

Rua Sousa Filho, nº 667 – Vila Santa Delfina, São Paulo / SP – CEP: 02911-060, Telefone: (11) 4304-7800 / 4305-7800 

VILA SANTA DELFINA, SÃO PAULO/SP, CEP: 02911-060 por intermédio de seu representante legal, o Sr DANILO CAETANO PREZZOTI infra 
assinado, portador(a) da Carteira de Identidade nº 43.910.071-9 e do CPF/MF nº 325.209.628-52 para os fins de habilitação, AIQ 

FERRAMENTAS DECLARA expressamente que: Atende os critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade sócio-ambiental, respeitando as 
normas de proteção do meio ambiente, em conformidade com a IN 01/2010-SLTI. 

 
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 
 

São Paulo, SP, 21 de Outubro de 2021 

 
______________________________________ 
AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA-EPP 
Danilo Caetano 
SOCIO DIRETOR - 
CPF: 325.209.628-52 RG: 43.910.071-9 
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MANUAL DE INSTRUÇÕES
 
 
 
 
 

DETECTOR DE METAL 
MOD

  
 
 

MANUAL DE INSTRUÇÕES

 
 
 
 
 

DETECTOR DE METAL 
MODELO DM-60 

   

MANUAL DE INSTRUÇÕES 

DETECTOR DE METAL  
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1. Introdução 
 
O DM-600 é um Detector de Metais de alta sensibilidade, especialmente 
desenvolvido para a indústria de segurança para detecção de objetos ferrosos 
e não ferrosos.  
Seu uso é especifico para localizar objetos perigosos no controle de 
multidões, segurança de bares, casas de show, aeroportos, fronteiras, 
localização de pequenos objetos em encomendas, cartas ou em qualquer 
local onde haja materiais escondidos que precisem ser detectados. 
 
2. Operação 
 

 
 

1. Face de Detecção  
2. LED (Verde / Vermelho) 
3. Alerta Sonoro 
4. Regulador de Sensibilidade  
5. Apoio  
6. Tampa de Baterias 
7. Botão (preto) inoperante para o mod. DM-600   
8. Botão (vermelho) liga / desliga  
9. Saída para Bateria Recarregável 
10. Botão de Vibração 
11. Saída para fone de ouvido 

 
 
● O DM-600 funciona com uma bateria de 9V recarregável ou não. Para 
colocar a bateria, deslize a tampa da mesma e coloque a bateria no seu 
compartimento seguindo as indicações dos símbolos +/-. 
 
● Ligue o detector pelo botão de liga/desliga para que o LED verde acenda. O 
detector já estará em operação e um aumento em sua sensibilidade e alcance 
pode ser conseguido girando o botão de ajuste de sensibilidade até que o LED 
vermelho acenda e um aviso sonoro constante seja ouvido. Gire o ajuste de  
 

1 

11

2 3 4 5 6
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sensibilidade (sentido anti-horário) até que o LED vermelho apague e o aviso 
sonoro desapareça. O detector agora esta com sua sensibilidade e alcance 
otimizados. 
 
● Segure a face de detecção apontada para a superfície, e passe 
continuamente do começo ao fim a uma altura de 10-30mm da área a ser 
escaneada. 
 
● A presença de metal será indicada por um aviso sonoro e a luz vermelha 
acenderá. Se o detector for mantido sobre o objeto de metal o sinal de 
detecção reduzirá automaticamente, entretanto é importante que o detector 
continue escaneando a superfície. 
 
● Fone de Ouvido: Se for detectado um ambiente extremamente barulhento 
ou para um uso individual especial, você pode conectar um fone de ouvido 
para uma operação silenciosa. 
 
3. Desempenho 
 
Alcance Máximo de Detecção 
 

Objeto Baixa Sensibilidade 
 Sensibilidade Recomendada 

Revólver Calibre 38. 15cm 20cm 

Canivete 10cm 15cm 
Faca 5cm 10cm 

 
 

4. Entrada para bateria recarregável  
Você pode usar uma bateria recarregável de 9V como fonte de energia do 
detector de metal 
A recarga da bateria estará completa após um período 3 horas. 
A entrada para o recarregador de bateria está localizada na lateral do 
detector. 
Nota: Desligue o detector enquanto está em recarga. 
 
5. Botão de vibração 
O detector está equipado com um botão para vibração na lateral do detector. A 
função de vibração deve ser usada em situações de ambiente barulhento ou 
em lugares onde não se quer que o aviso sonoro possa ser ouvido nas 
imediações. Aperte o botão, e a vibração acionará; solte o botão, e voltará ao 
modo sonoro. 
 
 
 

2 
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6. Características do detector 

 
● Alarmes simultâneos: Vibração, sonoro e luminoso 
● Alimentação: Bateria de 9V recarregável ou alcalina.  
● Potência de operação: 270 mW  
● Freqüência de Operação: 22KHZ  
● Corrente de Operação: <50mA 
● Dimensões: 410 x 85 x 45mm (Altura x Largura x Comprimento)  
● Temperatura de Operação: -5ºC a 55ºC 
● Umidade de Operação: 10 a 90%U.R.  
● Peso máximo: 400g 
● Entrada para recarga da bateria no próprio instrumento 
● Botão Liga/ desliga  
● Botão seleção de alarme 
● Potenciômetro interno para ajuste de sensibilidade 
 
Característica da fonte de alimentação: (Não fornecida) 
● Adaptador AC/ DC  
● Saída DC: 12V 1A 
 
NOTAS 
- Este equipamento não causa nenhuma interferência ou dano em usuários 
portadores de marca-passos. 
- Se a luz verde apagar ou falhar ou se a unidade fizer avisos sonoros  
estranhos, o detector está instável e não deve ser usado até que a  
bateria seja recarregada ou trocada.  
- Se o detector não for usado por um certo período de tempo é  
recomendado remover a bateria para evitar vazamento da mesma  
que causam sérios danos ao equipamento.  
- Quando não está em uso, o detector deve ser guardado em ambiente  
livre de umidade. 
- Não bata ou deixe cair o equipamento, seu sensor é de alta sensibilidade. 
- Não utilize acessórios que não sejam originais Instrutherm. 
 
7. Lista de Acessórios: 
 
Acessórios Fornecidos: 
● Bateria 9V comum (Não recarregável) 
● Coldre 
● Alça de segurança   
● Cartão com instruções de download do manual de Instruções digital 
 
Acessórios opcionais: (Vendidos separadamente) 
● Bateria de 9V recarregável cód.: 04874 
● Carregador de bateria cód.: 07184 
● Fone de ouvido cód.: 07416 

3 
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Termo de garantia 
O instrumento assim como todos os acessórios que o 
cuidadosamente ajustados e inspecionados individualmente pelo nosso 
controle de qualidade, para maior segurança e garantia do seu perfeito 
funcionamento.  
Este aparelho é garantido contra possíveis defeitos de fabricação ou danos, 
que se verificar por uso correto do equipamento, no período de 6 meses a 
partir da data da compra.
 
A garantia não abrange fusíveis, pilhas, baterias e acessórios como pontas 
de prova, bolsa de transporte, sensores, etc.
 
Excluem-se de garantia os seguintes  
a) Uso incorreto, contrariando as instruções;
b) Violação do aparelho por técnicos não autorizados; 
c) Queda e exposição a ambientes inadequados.

 
Observações:  
• Ao enviar o equipamento para assistência técnica e o mesmo possuir 
certificado de calibração, 
equipamento, autorizando a abertura do mesmo pela assistência técnica da 
Instrutherm.  
• Caso a empresa possua Inscrição Estadual, esta deve encaminhar uma nota 
fiscal de simples remessa do equipamento para fins de  
• No caso de pessoa física ou jurídica possuindo isenção de Inscrição 
Estadual, esta deve encaminhar uma carta discriminando sua isenção e 
informando que os equipamentos foram encaminhados a fins exclusivos de 
manutenção ou emissão de certificado  
• Ao solicitar qualquer informação técnica sobre este equipamento, tenha 
sempre em mãos o n.º da nota fiscal de venda da Instrutherm, código de 
barras e n.º de série do equipamento.
 
Obs: A garantia não abrange possíveis danos na bateria e no
equipamento referente 
uso inadequado do carregador de bateria.
 •  

Todas as despesas de frete (dentro ou fora do período de
riscos correm por conta do comprador.

O manual pode sofrer alterações 
 
 
 
 
 

 
 
VENDAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Instrutherm Instrumentos de Medição Ltda.
Rua Jorge de Freitas, 264 – Freguesia do Ó
São Paulo – SP – CEP: 02911
Fone: (11) 2144-2800 – Fax: (11) 2144
E-mail: instrutherm@instrutherm.com.br
Site: www.instrutherm.com.br

O instrumento assim como todos os acessórios que o acompanham, foram 
cuidadosamente ajustados e inspecionados individualmente pelo nosso 
controle de qualidade, para maior segurança e garantia do seu perfeito 

Este aparelho é garantido contra possíveis defeitos de fabricação ou danos, 
verificar por uso correto do equipamento, no período de 6 meses a 

partir da data da compra. 

A garantia não abrange fusíveis, pilhas, baterias e acessórios como pontas 
de prova, bolsa de transporte, sensores, etc. 

se de garantia os seguintes casos: 
Uso incorreto, contrariando as instruções; 
Violação do aparelho por técnicos não autorizados; 
Queda e exposição a ambientes inadequados. 

Ao enviar o equipamento para assistência técnica e o mesmo possuir 
certificado de calibração, deve ser encaminhada uma carta junto com o 
equipamento, autorizando a abertura do mesmo pela assistência técnica da 

Caso a empresa possua Inscrição Estadual, esta deve encaminhar uma nota 
fiscal de simples remessa do equipamento para fins de trânsito. 
No caso de pessoa física ou jurídica possuindo isenção de Inscrição 

Estadual, esta deve encaminhar uma carta discriminando sua isenção e 
informando que os equipamentos foram encaminhados a fins exclusivos de 
manutenção ou emissão de certificado de calibração. 
Ao solicitar qualquer informação técnica sobre este equipamento, tenha 

sempre em mãos o n.º da nota fiscal de venda da Instrutherm, código de 
barras e n.º de série do equipamento. 

Obs: A garantia não abrange possíveis danos na bateria e no
quipamento referente à inversão de polaridade da bateria de 9 volts ou 

uso inadequado do carregador de bateria. 

Todas as despesas de frete (dentro ou fora do período de 
riscos correm por conta do comprador. 

•  
O manual pode sofrer alterações sem prévio aviso

VENDAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
Instrutherm Instrumentos de Medição Ltda. 

Freguesia do Ó 
CEP: 02911-030 

Fax: (11) 2144-2800 
instrutherm@instrutherm.com.br   

www.instrutherm.com.br                   

acompanham, foram 
cuidadosamente ajustados e inspecionados individualmente pelo nosso 
controle de qualidade, para maior segurança e garantia do seu perfeito 

Este aparelho é garantido contra possíveis defeitos de fabricação ou danos, 
verificar por uso correto do equipamento, no período de 6 meses a 

A garantia não abrange fusíveis, pilhas, baterias e acessórios como pontas 

Ao enviar o equipamento para assistência técnica e o mesmo possuir 
deve ser encaminhada uma carta junto com o 

equipamento, autorizando a abertura do mesmo pela assistência técnica da 

Caso a empresa possua Inscrição Estadual, esta deve encaminhar uma nota 

No caso de pessoa física ou jurídica possuindo isenção de Inscrição 
Estadual, esta deve encaminhar uma carta discriminando sua isenção e 
informando que os equipamentos foram encaminhados a fins exclusivos de 

Ao solicitar qualquer informação técnica sobre este equipamento, tenha 
sempre em mãos o n.º da nota fiscal de venda da Instrutherm, código de 

Obs: A garantia não abrange possíveis danos na bateria e no 
inversão de polaridade da bateria de 9 volts ou 

 garantia) e 

sem prévio aviso 

12/02/21 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de outubro de 2021.
Srs. Membros da Comissão de Planejamento, designados

através da Portaria Presidência nº 53/2020.
 
Segue anexo aos presentes autos proposta retificada,

conforme Despacho SEPAT (0963677), razão pela qual solicitamos a
análise técnica, EVENTO 0963924.

 
Informo que a sessão eletrônica encontra-se em

andamento.
 
Agradeço antecipadamente.
 
Pregoeiro.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 22/10/2021, às 08:46, 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
0963926 e o código CRC 83A28A5B.

0006004-90.2016.6.02.8000 0963926v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de outubro de 2021.

Senhor Pregoeiro,

Em resposta ao Despacho PREG (0963926), esta Comissão, após analisar as
especificações e documentos técnicos inseridos na proposta Item 02 (0963924),
identificamos que a proposta NÃO ATENDE, na íntegra, às exigências do edital, são
elas:

Subitem 2.1.2 do Anexo I-A - Não consta que o processo de fabricação seja certificado
com NBR ISO 9001;

Subitem 2.1.6 do Anexo I-A  - Não será fornecido com o tipo de fonte exigida;

Subitem 2.1.9 do Anexo I-A  - Exigimos equipamento resistente a impactos de uma
altura mínima de 75 cm e que seus componentes internos permanecam inalterados.
Mas, no manual do equipamento, cita que o mesmo não pode sofrer queda, porque
tem componentes internos sensíveis, sendo motivo de perda da garantia;

Subitem 2.1.11.1  do Anexo I-A - Medidas, do equipamento, diferentes das exigidas;

Subitem 2.1.12   do Anexo I-A - Umidade relativa (UR) de operação e faixa mínima de
temperatura de operação, diferentes das exigidas;

Subitem 2.1.16 do Anexo I-A  - Não cita se o equipamento possui capacidade de
detecção conforme NIJ 0602-02, do departamento de Justiça dos Estados Unidos;

Subitem 2.1.24.4  do Anexo I-A - Não cita que o equipamento vem com a capa de
proteção;

Subitem 6.4 do Termo de Referência - NÃO consta, na proposta, que o custo de
treinamento operacional, com carga horária mínima de 4h,  para 10 profissionais, está
incluso no preço.

 

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTÔNIO RITA DOS SANTOS NETO,
Técnico Judiciário, em 22/10/2021, às 11:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO,
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Analista Judiciário, em 22/10/2021, às 11:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ERIVALDO JOSÉ DE SOUZA, Analista
Judiciário, em 22/10/2021, às 11:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0964124 e o código CRC F8536A16.
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IDENTIFICAÇÃO 

 

 
Fabricante: 

 
DETECSUL INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA 

 
Modelo: 

 
DETECTOR DE METAL MANUAL – DTS – RACKET I 

 
 
Local de instalação: 

 

 
 
Data: 

 
31/03/2016 

 
 
 
Fornecedor: 

 
DETECSUL INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA 

 
Resp. Téc. 
Fornecedor: 

 
MAURO BERTUOL  

 
Comissão de Análise de Amostras de Equipamentos, objeto do Pregão eletrônico nº 
06/2016 do Departamento Penitenciário Nacional, designada pela PORTARIA GAB 
DEPEN Nº 84, DE 29 DE FEVEREIRO DE 2016. 
 
 
 
Responsável:  
Cezar Augusto Maranhão dos Santos 
Matrícula: 1215935 

 Responsável:  
Leonardo Bernardes Guercio Gouveia 
Matrícula: 1732749 

 
 
 
 
Responsável:  
Francisco Helder Macedo Pereira 
Matrícula: 6169509 
 

 
Não compareceram outros licitantes inscritos para acompanhar a realização dos 

testes. 
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INTRODUÇÃO 
 

Este Caderno de Testes visa estabelecer procedimentos operacionais a serem 
executados para verificação dos equipamentos de Detector de metais Manual, conforme 
previsto no item 13 do Termo de Referência do edital de licitação nº 06/2016. 

 
A aprovação nos testes da avaliação técnica não invalida a possibilidade de 

verificação de quaisquer itens do Anexo 1-A no COMISSIONAMENTO. 
 
 
VERIFICAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS EM CONFORMIDADE COM  
O ANEXO 1-A DO TERMO DE REFERÊNCIA  
 

Número do Item no Anexo I do Edital e Descrição (3.1.1) 
1.1 O detector manual deve ser fornecido com estrutura em material lavável, indeformável, 
dotados de bordas a prova de impactos proporcionando uma eficiente proteção mecânica e de 
umidade, a exemplo do Acrilonitrila butadieno estireno – ABS; 

1.1.1 Poderão ser aceitos outros materiais que atendam às exigências acima com 
características similares ao ABS. 

Sistemática de Verificação 
� Solicitar laudo ou declaração do fabricante atestando a conformidade do item. 
� Fazer verificação visual do equipamento. 

Anotação dos resultados 
Consta declaração da empresa que é injetado em material ABS, bem como Nota fiscal do 
fornecedor. 

 
 

Parecer da Comissão: 
Item atendido. 

 
Número do Item no Anexo I do Edital e Descrição 
1.2 O detector deve receber etiqueta de segurança auto-adesiva, com grafismo, medidas e 

especificações de acordo com o ANEXO 1-C. O local de fixação será definido em 
momento posterior, junto à CONTRATADA; 

Sistemática de Verificação 
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� Este item não vai ser inspecionado na fase de teste; 
� Será realizado a exigência no comissionamento. 

Anotação dos resultados 
Item será verificado no comissionamento. 
Parecer da Comissão: 
Item não avaliado. 
 
Número do Item no Anexo I do Edital e Descrição 
1.3 O detector deve ter uma ou mais chave(s) para ligar/desligar; 

Sistemática de Verificação 
� Fazer verificação visual das chaves. 

Anotação dos resultados 
Verificada a existência do componente, chave liga/desliga na parte lateral do equipamento. 

Registro Fotográfico: 

 

 
 
 
Parecer da Comissão: 
Item atendido. 

 

Número do Item no Anexo I do Edital e Descrição 
1.4 O detector deve ter uma ou mais chave (s) para a escolha e seleção do modo de alarme. 

Sistemática de Verificação 
� Fazer verificação visual das chaves. 

Anotação dos resultados 
Possui botão frontal, conforme indicado na foto abaixo para acionar os módulos sonoros e de 
vibração. 
Registro Fotográfico: 
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Parecer da Comissão: 
Item atendido. 

 

Número do Item no Anexo I do Edital e Descrição 
1.5 - Deverá utilizar bateria recarregável tipo NiMH; 

Sistemática de Verificação 
� Verificar no manual do equipamento sua especificação;  
� Fazer verificação visual da bateria; 
� Verificar na documentação técnica da bateria. 

Anotação dos resultados 
Consta no manual do fabricante que o detector de metal é alimentado com bateria com 
potência de 9V ou bateria recarregável. 
O aparelho é acompanhado de bateria recarregável de 250 mAh. 
Registro Fotográfico: 

           
 
Parecer da Comissão: 
Item atendido. 

 

Número do Item no Anexo I do Edital e Descrição 
1.6 O detector deve ser fornecido com carregador de bateria e fonte de 100 a 240Vca 

automática para atender as redes padrões de 110/127 e 220v sem a intervenção do 
operador; 
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Sistemática de Verificação 
� Verificar no manual sua especificação;  
� Fazer verificação visual das especificações no próprio carregador; 

Anotação dos resultados 
Consta informação no manual do fabricante e foi apresentado o carregador de baterias bivolt 
(100 a 240 Vca - 50/60 HZ), bem como foi realizado o teste com o carregador ligado em 
tomada 220 V. 
Registro Fotográfico: 
 

                    
 
Parecer da Comissão: 
Item atendido. 

 

Número do Item no Anexo I do Edital e Descrição 
1.7 A duração típica da bateria deve ser de no mínimo 30 horas em modo de operação normal 

(modo visual/sonoro), considerando operação em estado de alarme de no máximo 10% do 
ciclo operacional; 

Sistemática de Verificação 
� Verificar no manual sua especificação; 
� Fazer verificação da duração da carga da bateria realizando medição de consumo, 

considerando: 1 – medição com o aparelho ligado; 2 – medição com o aparelho em 
funcionamento em detecção e com aviso sonoro; 3 – repetir a medição com o aparelho 
em funcionamento em detecção e com alerta vibratório.  

Anotação dos resultados 
Teste realizado. 
Baseado no consumo estimado da bateria, o detector manual é capaz de suprir as exigências 
de autonomia do item.  
(5.04 – sem detecção) e (8.36 com detecção). 
Registro fotográfico: 
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Parecer da Comissão: 
Item atendido. 

 

Número do Item no Anexo I do Edital e Descrição 
1.8 A empunhadura deverá ser ergonômica, de material à prova de umidade, resistente ao 

suor e deverá integrar laço de pulso; 

Sistemática de Verificação 
� Fazer verificação visual 

Anotação dos resultados 
O detector possui empunhadura e acompanha laço de pulso. 
 
Registro Fotográfico: 

        
 
Parecer da Comissão: 
Item atendido. 

 

Número do Item no Anexo I do Edital e Descrição 
1.9 O aparelho detector manual deverá ser resistente a impacto de altura mínima de 75 

(setenta e cinco) centímetros, sendo que seus componentes internos devem permanecer 
inalterados após a queda, nem seja necessária recalibração do aparelho. O aparelho deverá 
manter suas características depois de no mínimo 3 (três) provas de queda de 75 (setenta e 
cinco) centímetros em piso de concreto, em qualquer posição; 

Sistemática de Verificação 
� Promover teste de impactos  

Anotação dos resultados 
Foram realizadas 3 (três) provas de testes de impacto em piso de concreto. Foi verificada a 
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estrutura do equipamento após as quedas, não houve danos físicos na parte externa do 
mesmo. O Aparelho foi testado após o teste em todas as suas funcionalidades e aberto para 
verificação da integridade dos componentes internos, não sendo verificadas avarias. 
 
Registro Fotográfico: 
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Parecer da Comissão: 
Item atendido. 

 

Número do Item no Anexo I do Edital e Descrição 
1.10 - Peso máximo do detector: 0,55kg (incluída a bateria).  

Sistemática de Verificação 
� Fazer a pesagem do equipamento; 
� Verificar na documentação técnica do equipamento. 

Anotação dos resultados 
Consta no manual do aparelho o peso de aproximadamente 285g a 300g, com a bateria. O 
equipamento não foi pesado. 
Parecer da Comissão: 
Item atendido. 

 
 

Número do Item no Anexo I do Edital e Descrição 
1.11 - Comprimento da superfície de detecção: mínimo de 180mm e máximo de 320mm. 
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Sistemática de Verificação 
� Fazer a medição do equipamento com trena padrão INMETRO; 
� Verificar na documentação técnica do equipamento. 

Anotação dos resultados 
O tamanho da superfície de detecção possui comprimento de 180 mm. 
Registro Fotográfico: 
 

 
 

 

     
 
Parecer da Comissão: 
Item atendido. 

 

Número do Item no Anexo I do Edital e Descrição 
1.12 - Deverá operar com umidade relativa de 0 a 95% sem condensação e faixa mínima de 
temperatura de operação -15°C a +50°C 

Sistemática de Verificação 
� Verificar documentação técnica do equipamento. 

Anotação dos resultados 
Consta no manual do fabricante que o aparelho opera em umidade relativa de 0 a 95%, com 
temperatura de funcionamento de -15ºC a +50ºC.  
Parecer da Comissão: 
Item atendido. 

 

Número do Item no Anexo I do Edital e Descrição 
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1.13 - O equipamento não deverá afetar marca passos e fitas magnéticas. 

Sistemática de Verificação 
� Solicitar laudo ou declaração do fabricante atestando o atendimento. 

Anotação dos resultados 
A empresa forneceu Declaração de verificação de interferência eletromagnética de detector 
de metais manual em marca-passo cardíaco, o qual descreve que o modelo de detector 
Manual do tipo DTS-Racket I, não oferece riscos a gestantes, portadores de marca-passo e 
mídias de armazenamentos (CD’s, fitas magnéticas, pen-drives e similares).  
Parecer da Comissão: 
Item atendido. 

 

Número do Item no Anexo I do Edital e Descrição 
1.14 - Deve ter eletrônica microprocessada; 

Sistemática de Verificação 
� Fazer verificação visual dos componentes; 
� Verificar a presença de microprocessador no circuito eletrônico. 
� Verificar a função do microprocessador, como por exemplo, a garantia da estabilidade 

do aparelho. No nível alto de sensibilidade não deve alarmar nas seguintes situações: 
1. Sem a presença de metal; 
2. Ao acionar um rádio de comunicação a uma distância de 2,0 m; 
3. Com o uso de um celular a uma distância de 1,0m, tanto recebendo quanto 

fazendo ligações. 
Anotação dos resultados 
Foi realizada a desmontagem do aparelho e verificada as placas de circuito, bem como o 
microprocessador. 
Para testar as funções e desempenho do microprocessador, foi feito o teste no nível mais alto 
de sensibilidade, conforme a sistemática de verificação acima descrita. Os resultados foram: 

1. Sem a presença de metal, não houve alarme; 
2. Ao acionar um rádio de comunicação a uma distância de 2,0 m, o equipamento 

testado não apresentou sinais sonoros e visuais de detecção; 
3. Com o uso de um celular a uma distância de 1,0 m, tanto recebendo quanto fazendo 

ligações, não houve interferências no aparelho testado, tampouco a observações de 
sinais sonoros e visuais. 

4. Diante dos resultados acima, constatou-se que o microprocessador possui 
desempenho satisfatório às exigências de operação do detector. 
 

Registro Fotográfico: 
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Parecer da Comissão: 
Item atendido. 

 

Número do Item no Anexo I do Edital e Descrição 
1.15 Deve detectar tanto metais ferrosos como não-ferrosos 

Sistemática de Verificação 
� Fazer testes utilizando os corpos de prova de padrão internacional. 

Anotação dos resultados 
Foi verificado sinal sonoro e visual quanto da detecção de metais ferrosos e não ferrosos, sem 
a necessidade de contato com o corpo de prova. 
Registro Fotográfico: 
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Parecer da Comissão: 
Item atendido. 

 
 

Número do Item no Anexo I do Edital e Descrição 
1.16 - Possuir sensibilidade para detecção de no mínimo: 

1.16.1 Prisma sextavado de 26 mm de comprimento composto de aço para 
fabricação de ferramentas (simulacro de chave de fenda). Será utilizado corpo de 
prova descrito na norma NIJ Standard 0601.02. 

1.16.2 Peça de aço de 40 mm de comprimento (simulacro de chave de algema). 
Será utilizado corpo de prova descrito na norma NIJ Standard 0601.02. 

1.16.3 Peça de aço de 37 mm de comprimento (simulacro de lâmina de barbear 
descartável). Será utilizado corpo de prova descrito na norma NIJ Standard 
0602.02. 

1.16.4 Um cilindro em metal com diâmetro de 5,8 mm e comprimento de 25,5 mm 
(simulacro de munição). Será utilizado corpo de prova descrito na norma NIJ 
Standard 0602.02. 

Sistemática de Verificação 
� Realizar testes utilizando o corpo de prova descrito 
� Após ajustar o detector para interceptar os corpos de prova, esse deverá ser observado 

por 30 minutos e nesse período não poderão ocorrer alarmes falsos; 
Anotação dos resultados 
Conforme testes realizados, foram obtidos os seguintes resultados: 
Item 1.16.1: Teste realizado com prisma sextavado - Código SO-G41400 – SDB – foi 
detectado; 
Item 1.16.2: Teste realizado com simulacro de chave de algema - Código SO-G10180 – HCK 
– foi detectado; 
Item 1.16.3: Teste não realizado; 
Item 1.16.4: Teste não realizado. 
 
Durante 30 minutos o detector foi observado e não detectou alarmes falsos. 
Registro Fotográfico: 
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Parecer da Comissão: 
Item atendido. 

 

Número do Item no Anexo I do Edital e Descrição 
1.17 - Possuir os seguintes tipos de indicação de alarme: sonoro, visual e por vibração do 
punho; 

Sistemática de Verificação 
� Fazer verificação visual dos indicadores durante o teste. 

Anotação dos resultados 
O equipamento analisado atende as especificações do item, apresentando sinais sonoros, 
visual e vibração no punho. 
Parecer da Comissão: 
Item atendido. 

 

Número do Item no Anexo I do Edital e Descrição 
1.17.1 - O alarme deverá ser contínuo durante o tempo que o metal estiver na presença do 
sensor sem a necessidade de movimentação para provocar a detecção dos metais. 

Sistemática de Verificação 
� Verificar se a funcionalidade está presente.  
� Fazer teste colocando um objeto metálico sobre uma superfície livre de metais, 

colocar o detector ligado sobre o metal e deixar por até 2,0 minutos. Não poderá 
deixar de alarmar até o afastamento do aparelho. 

Anotação dos resultados 
O equipamento foi testado com o tipo de material ferroso pequeno, não-ferroso pequeno e 
com o dispositivo de teste DT FAA3GUN e o alarme foi contínuo por 2,0 minutos.  
 
Registro Fotográfico: 
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Parecer da Comissão: 
Item atendido. 

 

Número do Item no Anexo I do Edital e Descrição 
1.18 - Deve haver no mínimo 2 (dois) modos de operação dos alarmes. Por exemplo, 
visual/vibração e visual/sonoro; 

Sistemática de Verificação 
� Fazer verificação visual dos modos de operação. 

Anotação dos resultados 
Foi realizada a verificação do item e o aparelho possui 3 modos, atendendo as especificações 
do item. 
Parecer da Comissão: 
Item atendido. 

 

Número do Item no Anexo I do Edital e Descrição 
1.19 - Deve possui ajuste digital de sensibilidade interno, sem acesso para ajuste por parte do 
operador, de 3 níveis (baixo, médio e alto). O acesso às alterações deverá ser permitido 
somente mediante acoplamento de dispositivo/ferramenta específica, que deverá acompanhar 
o detector. 

1.20 Nível alto: detecção a no mínimo 3cm 

 
Sistemática de Verificação 

� Fazer verificação visual da funcionalidade; 
� Realizar ajustes de sensibilidade (baixo, médio e alto) usando ferramentas apropriadas 
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fornecida com o aparelho, sendo feito com um toque e tecla interna ou outro 
componente digital. 

� Não poderá ser ajustado ligando e desligando chaves seletoras ou girando 
potenciômetros; 

� Executar testes de detecção da seguinte forma:  
1. Nível baixo � colocar 04 moedas de R$ 1,00 sobre uma superfície livre de material 

metálico, devendo ser detectada a 1,0cm e não a 3,0 cm de distância; 
2. Nível médio � colocar 01 moedas de R$ 1,00 sobre uma superfície livre de material 

metálico, devendo ser detectada a 1,0cm e não a 3,0 cm de distância; 
3. Nível alto � colocar 01 moedas de R$ 0,10 sobre uma superfície livre de material 

metálico, devendo ser detectada a 1,0 cm  de distância ou mais. 
 
Anotação dos resultados 
O aparelho testado apresenta 03 níveis de sensibilidade ajustável internamente: 
Os procedimentos de ajuste da sensibilidade estão descritos no Manual disponibilizado pela 
Fabricante.  
 
O ajuste é realizado com uma chave no orifício (Adj) frontal do equipamento, um bip indica 
nível 1, ou seja baixo; dois bips indica nível 2, ou seja, médio; e três bips indica nível 3, ou 
seja, alto. 
 
Foram realizados os testes de execução de detecção:  

1. Nível baixo � foi detectado a uma distância maior que 1,0cm. 
2. Nível médio � foi detectado a uma distância de 1,5 a 2 cm.  
3. Nível alto � foi detectado a uma distância de 1,5 a 2 cm. 

 
Informamos que o início tardio da escala da régua foi considerado. 

 
Registro Fotográfico: 
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Parecer da Comissão: 
Item atendido. 

 
 

Número do Item no Anexo I do Edital e Descrição 
1.21 - Dois aparelhos devem operar apropriadamente a uma distância de 60 cm ou menos 
entre eles. 

Sistemática de Verificação 
� Fazer testes com dois aparelhos em funcionamento, aproximando um do ouro a 

distância de 60 cm e não deverá alarmar; 
� Repetir os testes na mesma distância girando 360 graus ambos os aparelhos, sendo 

primeiro um depois o outro. 

Anotação dos resultados: 
Os testes foram realizados entre dois aparelhos em funcionamentos a uma distância de 60 cm 
e não houve interferência entre os aparelhos. O teste também teve resultado satisfatório 
girando o aparelho em 360 graus, na distância de 60 cm. 
 
Registro Fotográfico: 
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Parecer da Comissão: 
Item atendido. 

 
 

Número do Item no Anexo I do Edital e Descrição 
1.22 O detector não pode produzir uma indicação positiva de alarme quando operado a 

uma distância de maior que 35 cm de uma grade metálica usada na construção de piso. A 
distância até a grade supracitada refere-se tanto àquela medida a partir da ponta do 
detector como aquela medida a partir do lado do detector. As dimensões mínimas da 
grade metálica: 15cm x 15cm de haste de metal ferroso com diâmetro de 6mm. 

Sistemática de Verificação 
� Verificar dados técnicos do equipamento no manual ou laudo. 
� Realizar teste usando uma grade 60 cm x 60 cm, com espaçamento entre os ferros de 

15 cm e amarrados com arame.  
� Colocar a grade sobre uma superfície livre de metais a uma altura de 80 cm do piso a 

fim de evitar interferência da estrutura do prédio local. 
� Ligar o detector e aproximar da grade até 35 cm o qual não deve alarmar o detector. 

Anotação dos resultados: 
O teste foi realizado na calçada, ao lado do prédio do Depen/MJ, acima de uma tampa 
metálica com as seguintes medidas: 56 cm X 110 cm. O teste realizado a uma distância de 35 
cm desta grade e o aparelho não apresentou sinais sonoros e visuais. 
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Registro Fotográfico: 
 

                       
 

      
 
Parecer da Comissão: 
Item atendido. 

 
 

Número do Item no Anexo I do Edital e Descrição 
1.23 - O aparelho deverá possuir indicação por LEDs coloridos, com as seguintes funções, no 
mínimo: 

1.23.1  - LED vermelho representa indicação visual de alarme; 

1.23.2  - LED verde indica que o aparelho está ligado e pronto para operar; 

1.23.3  - LED indicador de nível baixo da carga de bateria; 

Sistemática de Verificação 
� Fazer verificação visual dos indicadores durante o teste. 

Anotação dos resultados 
Foi feita a verificação visual no aparelho.  
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Led verde: ligado; 
Led vermelho: detecção; 
Led passa de Amarelo a Vermelho: Indicador de bateria fraca.  
Registro Fotográfico: 
 

                        
 

                                   
 
Parecer da Comissão: 
Item atendido. 

 
 

Número do Item no Anexo I do Edital e Descrição 
1.24 - Para cada Unidade Federativa que receberá os detectores de metal manual, deverá ser 
fornecido no mínimo 2 (dois) DVD's contendo instruções em vídeo de operação do modelo 
de detector fornecido, com instruções em português do Brasil.  

Sistemática de Verificação 
� Este item será exigido somente no momento do comissionamento.  

Anotação dos resultados 
Item será verificado no comissionamento. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quando da realização dos testes de verificações técnicas e operacionais da 
amostra do equipamento objeto deste certame, a comissão entendeu que os itens inerentes 
aos testes foram efetuados conforme estabelecidos pelo edital. 
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CONCLUSÃO  

A Comissão designada pela Portaria GAB DEPEN Nº 84, de 29 de fevereiro de 
2016, para Análise das Amostras dos Equipamentos, objetos do Pregão eletrônico nº 
06/2016, após a realização dos testes para verificação técnica e operacional do 
equipamento, e analise dos resultados dos testes de detecção, concluiu que o equipamento 
apresentado está APROVADO. 
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DESPACHO

Maceió, 22 de outubro de 2021.
Srs. Membros da Comissão de Planejamento, designados

através da Portaria Presidência nº 53/2020.
 
Solicito a análise técnica da proposta da empresa

Detecsul Indústria Eletrônica Ltda, referente ao item 02, conforme
eventos 0964417, 0964421 e 0964422.

 
Agradeço antecipadamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 22/10/2021, às 13:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0964423 e o código CRC D81C3C64.

0006004-90.2016.6.02.8000 0964423v1
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DESPACHO

Maceió, 25 de outubro de 2021.
 
 

Senhor Pregoeiro,

Em resposta ao Despacho PREG (0964423), esta Comissão, após analisar as
especificações e documentos técnicos inseridos na proposta Item
02 (0964421, 0964422 e 0964423 ), identificamos que a proposta NÃO ATENDE, na
íntegra, às exigências do edital, subitem 2.1.2 do Anexo I-A - Não consta que o
processo de fabricação seja certificado com NBR ISO 9001.

Diante do acima exposto, sugerimos que essa unidade solicite que o fornecedor
comprove tal exigência e , deixe claro, em sua proposta, que o equipamento será
fornecido com CAPA DE PROTEÇÃO (SUBITEM 2.1.24.4) e COLDRE PARA
TRANSPORTE, A SER PRESO EM CINTO (SUBITEM 2.1.24.6), pois na proposta fala que
o detector será fornecido com "capa coldre", 

Caso o fornecedor atenda às exigência acima citadas, a proposta será aceita por esta
Comissão.

Respeitosamente.

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por ANTÔNIO RITA DOS SANTOS NETO,
Técnico Judiciário, em 25/10/2021, às 17:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO,
Analista Judiciário, em 25/10/2021, às 17:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ERIVALDO JOSÉ DE SOUZA, Técnico
Judiciário, em 25/10/2021, às 17:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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CONTATO: (54) 99674-8384 e 99612-8587 / radd.comercio@gmail.com 

 

 

Ao TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

PROPOSTA COMERCIAL REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N. 53/2021 

 

 

 

Nome da empresa: Radd Comércio de Eletrônicos LTDA; 

Nº do CNPJ: 37.894.624/0001-00; 

Endereço: Av Therezinha Pauletti Sanvitto, 208; 

Bairro: Sanvitto – Caxias do Sul/RS - CEP: 95.110-195; 

Telefone: (54) 9674-8384; 

E-mail para comunicações relativas à contratação: radd.comercio@radd.com.br ; 

 

 

Dados bancários: 

Banco do Brasil; nº do Banco:   001; 

Número da Agência: 1487-7; 

Conta Corrente nº: 30350-X  

 

Dados dos representantes da empresa: Vagner Luis Contini: Diretor Comercial. 

CPF: 989.862.950-91; RG (nº e órgão expedidor): 1084364189 SJS/II RS 

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de abertura da 

licitação. 

O Prazo de Garantia dos detectores é de 24 (vinte e quatro) meses. 

 

Declaramos que, nos preços cotados, estão inclusos todos os custos necessários para o fornecimento do 

objeto da presente licitação, bem como todos os materiais, equipamentos, impostos, encargos (trabalhistas, 

previdenciários, fiscais, comerciais etc.), taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, transporte, 

garantia e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado constante da proposta. 

 

 

 

 

Item Descrição do Item Un Qntd  Valor Un  Valor Total do 

item R$  

Marca / Modelo 

2 DETECTORES DE METAIS - 

TIPO MANUAL (RAQUETE): 2.1- 

CARACTERÍSTICAS 

ESTRUTURAIS E 

OPERACIONAIS: 2.1.1 - O 

detector manual tem estrutura em 

material lavável, indeformável, 

Un 14 R$ 750,00 R$ 10.500,00 DETRONIX / 

METTUSMNI 
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dotados de bordas a prova de 

impactos proporcionando uma 

eficiente proteção mecânica e de 

umidade, a exemplo do Acrilonitrila 

butadieno estireno – ABS, ou outro 

material termoplástico rígido e leve, 

com características similares ao 

ABS. Poderão ser aceitos outros 

materiais que atendam às exigências 

acima, com características similares 

ao ABS; 2.1.2 - O detector tem 

processo de fabricação certificado 

NBR ISO 9001; 2.1.3 - O detector 

tem uma ou mais chave(s) para 

ligar/desligar e saída para fone de 

ouvido; 2.1.4 - O detector tem uma 

ou mais chave(s) para a escolha e 

seleção do modo de alarme; 2.1.5 - 

Utiliza bateria de 9v, recarregável, 

tipo; 2.1.6 - O detector é fornecido 

com bateria recarregável, carregador 

de bateria, e fonte de 90 ou 100 a 240 

ou 250Vca automática para atender 

as redes padrões de 110/127 e 220v 

sem a intervenção do operador; 2.1.7 

- A duração típica da bateria é de no 

mínimo 30 horas em modo de 

operação normal (modo 

visual/sonoro), considerando 

operação em estado de alarme de no 

máximo 10% do ciclo operacional; 

2.1.8 - A empunhadura é 

ergonômica, de material à prova de 

umidade, resistente ao suor e deverá 

integrar laço de pulso; 2.1.9 - O 

aparelho detector manual é 

resistente a impacto de altura 

mínima de 75 (setenta e cinco) 

centímetros, sendo que seus 

componentes internos permanecem 

inalterados após a queda, nem seja 

necessária recalibração do aparelho. 

O aparelho mantem suas 

características depois de no mínimo 

3 (três) provas de queda de 75 

(setenta e cinco) centímetros em 

piso de concreto, em qualquer 

posição; 2.1.10 – Peso do detector: 

270 g (com bateria inclusa); 2.1.11 – 

Dimensões do detector: 2.1.11.1 - 

Largura: 900mm, Espessura: 24mm, 

Comprimento: 380mm; 2.1.11.2 - 

Comprimento da superfície de 

detecção: mínimo de 180mm e 

máximo de 320mm. 2.1.12 –Opera 

com umidade relativa de 0 a 95% 

sem condensação e faixa mínima de 

temperatura de operação -15°C a + 
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50°C; 2.1.13 – O equipamento não 

oferece riscos a portadores de marca 

passos, gestantes e sistemas de apoio 

vitais, comprovado através de laudo 

técnico ( em anexo junto com 

habilitação); 2.1.14 – Tem 

eletrônica microprocessada, com 

auto calibração, evitando ajustes 

periódicos de sensibilidade; 2.1.15 - 

Detecta metais magnéticos e não 

magnéticos, metais ferrosos e não-

ferrosos; 2.1.16 – Possui capacidade 

de detecção conforme NIJ 0602-02, 

do Departamento de Justiça dos 

Estados Unidos; 2.1.17 – Possui os 

seguintes tipos de indicação de 

alarme: sonoro, visual e por 

vibração do punho; 2.1.18 O alarme 

é continuo durante o tempo que o 

metal estiver na presença do sensor 

sem a necessidade de movimentação 

para provocar a detecção dos metais; 

2.1.19  Tem 2 (dois) modos de 

operação dos alarmes. Por exemplo, 

visual/vibração e visual/sonoro; 

2.1.20 Possui ajuste digital de 

sensibilidade de 3 níveis (baixo, 

médio e alto), sendo a detecção do 

nível alto a no mínimo 1cm. 2.1.21 – 

Dois aparelhos devem operar 

apropriadamente a uma distância de 

60 cm ou menos entre eles; 2.1.22 - 

O detector não pode produzir uma 

indicação positiva de alarme quando 

operado a uma distância de maior 

que 35 cm de uma grade metálica 

usada na construção de piso. A 

distância até a grade supracitada 

refere-se tanto àquela medida a 

partir da ponta do detector como 

aquela medida a partir do lado do 

detector. As dimensões mínimas da 

grade metálica: 15cm x 15cm de 

haste de metal ferroso com diâmetro 

de 6mm; 2.1.23 – O aparelho possui 

indicação por LEDs coloridos, com 

as seguintes funções: 2.1.23.1 – 

LED vermelho representa indicação 

visual de alarme; 2.1.23.2 – LED 

verde indica que o aparelho está 

ligado e pronto para operar; 2.1.23.3 

- LED indicador de nível baixo da 

carga de bateria. 2.1.24 - É fornecido 

com: 2.1.24.1 - Mídia contendo 

instruções em vídeo de operação do 

modelo de detector fornecido, com 

instruções em Português do Brasil; 

2.1.24.2 – bateria recarregável, 
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bivolt ou 220v; 2.1.24.3 – 

carregador de bateria; 2.1.24.4 – 

Capa de proteção; 2.1.24.5 – Fone 

de ouvido; 2.1.24.6 – Coldre para 

transporte, a ser preso em cinto. 

2.1.25 – Garantia mínima: 24 meses. 

Valor Total R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais). 

 

Caxias do Sul, 03 de novembro de 2021. 

 

 

 

 

 

Atenciosamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________ 

Vagner Luis Contini 

Diretor Comercial 

 

VAGNER LUIS 
CONTINI:98986295
091

Assinado de forma digital por 
VAGNER LUIS 
CONTINI:98986295091 
Dados: 2021.11.03 16:33:23 
-03'00'
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DESPACHO

Maceió, 03 de novembro de 2021.
Srs. Membros da Comissão de Planejamento, designados

através da Portaria Presidência nº 53/2020.
 
Solicito a análise técnica da proposta da empresa RADD

Comércio de Eletrônicos Ltda, referente ao item 02, conforme
evento 0967965.

 
Informo que a sessão eletrônica, encontra-se em

andamento.
 
Agradeço antecipadamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 03/11/2021, às 16:39, 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
0967967 e o código CRC 0D7050E2.

0006004-90.2016.6.02.8000 0967967v1
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DESPACHO

Maceió, 03 de novembro de 2021.

Senhor Pregoeiro,

Em resposta ao Despacho PREG (0967967), esta Comissão, após analisar técnica das
especificações inseridas na proposta do Item 02 (0967965), identificou que o
licitante oferece um produto da Marca/Modelo (Detronix / Mettus MNI), que serviu
de referência para o nosso Termo de Referência, conforme subitem 3.5 do TR. Com
folders do produto apensado no doc. 0917809). Assim, entendemos que o produto
ofertado ATENDE às exigências das especificações técnicas do edital. 

Vericamos, também, que o fabricante do produto cotado (Detronix Indústria Eletrônica
Ltda, CNPJ 07.404.500/0001-38), é o mesmo fabricante da empresa que teve a sua
proposta aceita, por esta Comissão, para fornecer o Item 01. Portanto, já consta na
página 20 do doc. 0963465, que o fabricante do produto ofertado tem seu
processo de fabricação certificado com NBR ISO 9001.

Ocorre que, NÃO visualizamos, na proposta ora analisada, que  o custo do
treinamento operacional, com carga horária mínima de 4h para uma clientela
de 10 profissionais, esteja incluído no preço cotado, conforme exige o subitem
6.4 do Termo de Referência/Anexo I.

Diante do acima exposto, sugerimos que essa unidade solicite que o fornecedor deixe
claro, em sua proposta, que no preço ofertado está incluso o custo com o treinamento
acima citado. Caso o fornecedor atenda a esta exigência, a proposta será aceita por
esta Comissão.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTÔNIO RITA DOS SANTOS NETO,
Técnico Judiciário, em 03/11/2021, às 17:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO,
Analista Judiciário, em 03/11/2021, às 18:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ERIVALDO JOSÉ DE SOUZA, Técnico
Judiciário, em 03/11/2021, às 18:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
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al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0968027 e o código CRC 4D298962.
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Comércio & Serviços 

RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA – CNPJ: 37.894.624/0001-00 
AV THEREZINHA PAULETTI SANVITTO, 208, SALA 807 – SANVITTO – CAXIAS DO SUL/RS – CEP: 95.110-195 

CONTATO: (54) 99674-8384 e 99612-8587 / radd.comercio@gmail.com 

 

 

Ao TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

PROPOSTA COMERCIAL REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N. 53/2021 

 

 

 

Nome da empresa: Radd Comércio de Eletrônicos LTDA; 

Nº do CNPJ: 37.894.624/0001-00; 

Endereço: Av Therezinha Pauletti Sanvitto, 208; 

Bairro: Sanvitto – Caxias do Sul/RS - CEP: 95.110-195; 

Telefone: (54) 9674-8384; 

E-mail para comunicações relativas à contratação: radd.comercio@radd.com.br ; 

 

 

Dados bancários: 

Banco do Brasil; nº do Banco:   001; 

Número da Agência: 1487-7; 

Conta Corrente nº: 30350-X  

 

Dados dos representantes da empresa: Vagner Luis Contini: Diretor Comercial. 

CPF: 989.862.950-91; RG (nº e órgão expedidor): 1084364189 SJS/II RS 

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de abertura da 

licitação. 

O Prazo de Garantia dos detectores é de 24 (vinte e quatro) meses. 

 

Declaramos que, nos preços cotados, estão inclusos todos os custos necessários para o fornecimento do 

objeto da presente licitação, bem como todos os materiais, equipamentos, impostos, encargos (trabalhistas, 

previdenciários, fiscais, comerciais etc.), taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, transporte, 

garantia e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado constante da proposta. 

 

 

 

 

Item Descrição do Item Un Qntd  Valor Un  Valor Total do 

item R$  

Marca / Modelo 

2 DETECTORES DE METAIS - 

TIPO MANUAL (RAQUETE): 2.1- 

CARACTERÍSTICAS 

ESTRUTURAIS E 

OPERACIONAIS: 2.1.1 - O 

detector manual tem estrutura em 

material lavável, indeformável, 

Un 14 R$ 750,00 R$ 10.500,00 DETRONIX / 

METTUSMNI 
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dotados de bordas a prova de 

impactos proporcionando uma 

eficiente proteção mecânica e de 

umidade, a exemplo do Acrilonitrila 

butadieno estireno – ABS, ou outro 

material termoplástico rígido e leve, 

com características similares ao 

ABS. Poderão ser aceitos outros 

materiais que atendam às exigências 

acima, com características similares 

ao ABS; 2.1.2 - O detector tem 

processo de fabricação certificado 

NBR ISO 9001; 2.1.3 - O detector 

tem uma ou mais chave(s) para 

ligar/desligar e saída para fone de 

ouvido; 2.1.4 - O detector tem uma 

ou mais chave(s) para a escolha e 

seleção do modo de alarme; 2.1.5 - 

Utiliza bateria de 9v, recarregável, 

tipo; 2.1.6 - O detector é fornecido 

com bateria recarregável, carregador 

de bateria, e fonte de 90 ou 100 a 240 

ou 250Vca automática para atender 

as redes padrões de 110/127 e 220v 

sem a intervenção do operador; 2.1.7 

- A duração típica da bateria é de no 

mínimo 30 horas em modo de 

operação normal (modo 

visual/sonoro), considerando 

operação em estado de alarme de no 

máximo 10% do ciclo operacional; 

2.1.8 - A empunhadura é 

ergonômica, de material à prova de 

umidade, resistente ao suor e deverá 

integrar laço de pulso; 2.1.9 - O 

aparelho detector manual é 

resistente a impacto de altura 

mínima de 75 (setenta e cinco) 

centímetros, sendo que seus 

componentes internos permanecem 

inalterados após a queda, nem seja 

necessária recalibração do aparelho. 

O aparelho mantem suas 

características depois de no mínimo 

3 (três) provas de queda de 75 

(setenta e cinco) centímetros em 

piso de concreto, em qualquer 

posição; 2.1.10 – Peso do detector: 

270 g (com bateria inclusa); 2.1.11 – 

Dimensões do detector: 2.1.11.1 - 

Largura: 900mm, Espessura: 24mm, 

Comprimento: 380mm; 2.1.11.2 - 

Comprimento da superfície de 

detecção: mínimo de 180mm e 

máximo de 320mm. 2.1.12 –Opera 

com umidade relativa de 0 a 95% 

sem condensação e faixa mínima de 

temperatura de operação -15°C a + 
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50°C; 2.1.13 – O equipamento não 

oferece riscos a portadores de marca 

passos, gestantes e sistemas de apoio 

vitais, comprovado através de laudo 

técnico ( em anexo junto com 

habilitação); 2.1.14 – Tem 

eletrônica microprocessada, com 

auto calibração, evitando ajustes 

periódicos de sensibilidade; 2.1.15 - 

Detecta metais magnéticos e não 

magnéticos, metais ferrosos e não-

ferrosos; 2.1.16 – Possui capacidade 

de detecção conforme NIJ 0602-02, 

do Departamento de Justiça dos 

Estados Unidos; 2.1.17 – Possui os 

seguintes tipos de indicação de 

alarme: sonoro, visual e por 

vibração do punho; 2.1.18 O alarme 

é continuo durante o tempo que o 

metal estiver na presença do sensor 

sem a necessidade de movimentação 

para provocar a detecção dos metais; 

2.1.19  Tem 2 (dois) modos de 

operação dos alarmes. Por exemplo, 

visual/vibração e visual/sonoro; 

2.1.20 Possui ajuste digital de 

sensibilidade de 3 níveis (baixo, 

médio e alto), sendo a detecção do 

nível alto a no mínimo 1cm. 2.1.21 – 

Dois aparelhos devem operar 

apropriadamente a uma distância de 

60 cm ou menos entre eles; 2.1.22 - 

O detector não pode produzir uma 

indicação positiva de alarme quando 

operado a uma distância de maior 

que 35 cm de uma grade metálica 

usada na construção de piso. A 

distância até a grade supracitada 

refere-se tanto àquela medida a 

partir da ponta do detector como 

aquela medida a partir do lado do 

detector. As dimensões mínimas da 

grade metálica: 15cm x 15cm de 

haste de metal ferroso com diâmetro 

de 6mm; 2.1.23 – O aparelho possui 

indicação por LEDs coloridos, com 

as seguintes funções: 2.1.23.1 – 

LED vermelho representa indicação 

visual de alarme; 2.1.23.2 – LED 

verde indica que o aparelho está 

ligado e pronto para operar; 2.1.23.3 

- LED indicador de nível baixo da 

carga de bateria. 2.1.24 - É fornecido 

com: 2.1.24.1 - Mídia contendo 

instruções em vídeo de operação do 

modelo de detector fornecido, com 

instruções em Português do Brasil; 

2.1.24.2 – bateria recarregável, 
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bivolt ou 220v; 2.1.24.3 – 

carregador de bateria; 2.1.24.4 – 

Capa de proteção; 2.1.24.5 – Fone 

de ouvido; 2.1.24.6 – Coldre para 

transporte, a ser preso em cinto. 

2.1.25 – Garantia mínima: 24 meses. 

Incluso treinamento operacional, 

com carga horária mínima de 4h 

para uma clientela de 10 

profissionais, conforme exige o 

subitem 6.4 do Termo de 

Referência/Anexo I. 

Valor Total R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais). 

 

Caxias do Sul, 03 de novembro de 2021. 

 

 

 

 

 

Atenciosamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________ 

Vagner Luis Contini 

Diretor Comercial 

 

VAGNER LUIS 
CONTINI:98986
295091

Assinado de forma digital 
por VAGNER LUIS 
CONTINI:98986295091 
Dados: 2021.11.03 18:09:07 
-03'00'
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 03 de novembro de 2021.
Srs. Membros da Comissão de Planejamento, designados

através da Portaria Presidência nº 53/2020.
 
Solicito a análise técnica da proposta final da empresa

RADD Comércio de Eletrônicos Ltda, referente ao item 02, conforme
evento 0968154.

 
Informo que a sessão eletrônica, encontra-se suspensa,

retornando amanhã, dia 04/11/2021, às 15:00 horas.
 
Agradeço antecipadamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 03/11/2021, às 18:23, 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
0968159 e o código CRC 40A2B827.

0006004-90.2016.6.02.8000 0968159v1
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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,

Em resposta ao Despacho PREG (0968159) e em complemento ao nosso Despacho
SEPAT (0968027), esta Comissão, após analisar a proposta final do Item 02 (0968154),
verificou que o licitante incluiu, na sua proposta final, a informação de que o custo do
treinamento operacional, com carga horária mínima de 4h para uma clientela
de 10 profissionais, está incluído no preço cotado.

Diante do acima exposto, confirmamos que a proposta final (0968154) ATENDE às
exigências do Edital e de seus anexos.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTÔNIO RITA DOS SANTOS NETO,
Técnico Judiciário, em 03/11/2021, às 19:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO,
Analista Judiciário, em 03/11/2021, às 19:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ERIVALDO JOSÉ DE SOUZA, Técnico
Judiciário, em 03/11/2021, às 19:29, 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
0968184 e o código CRC 7B09ACDB.

0006004-90.2016.6.02.8000 0968184v1
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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: 07.404.500/0001-38 DUNS®: 898175954
Razão Social: DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA
Nome Fantasia: DETRONIX DETECTORES DE METAIS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 16/12/2021
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

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

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

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 28/03/2022
FGTS 18/11/2021
Trabalhista Validade: 29/04/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 30/12/2021
Receita Municipal Validade: 06/04/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2022Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 04/11/2021 16:18 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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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: 04/11/2021 15:58:36 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA 
CNPJ: 07.404.500/0001-38 
 
 
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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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do
Rio Grande do Sul  é  expedida a presente certidão por  não constar  distribuição de ação
falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte
parte interessada:

DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA, CNPJ 07404500000138, Endereço - EMILIO FONINI,
545.

6 de Outubro de 2021, às 08:27:29

OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada
contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua
validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço
http://www.tjrs.jus.br,  menu  Serviços  >  Alvará  de  Folha  Corrida  /  Certidões  Judiciais,
informando o seguinte código de controle: 88b4ffc9378129a51fa9f5e909b057d5
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Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a
sede for em outra UF)

Código da Natureza
Jurídica

Nº de Matrícula do Agente
Auxiliar do Comércio

 1 - REQUERIMENTO

43205501716 2062

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Nome: __________________________________________

Assinatura: ______________________________________

Telefone de Contato: ______________________________

Data

Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome:

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº DE
VIAS

CÓDIGO
DO ATO

CÓDIGO DO
EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA - EPP

002 ALTERACAO

CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL

1

1

1

051

2244

2015

CAXIAS DO SUL

6 Setembro 2019

Nº FCN/REMP

RSP1900206479

1

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

 2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO SINGULAR

OBSERVAÇÕES

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

SIM

_____________________________________

NÃO ___/___/_____     ____________________

Data Responsável ResponsávelData

___/___/_____     ____________________NÃO

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____

Data

____________________

Responsável

ResponsávelData

___/___/_____       __________________

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência                     3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

___/___/_____

Data

____________________            ____________________            ____________________

Vogal Vogal Vogal

Presidente da ______ Turma

2ª Exigência                      3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 5132516 em 09/09/2019 da Empresa DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA - EPP, Nire 43205501716 e protocolo
193112710 - 26/07/2019. Autenticação: 95E518D27A35144ADB8711B5EE304BF88840AC99. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-
Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 19/311.271-0 e o código de segurança meaW
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/09/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.
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Registro Digital

Capa de Processo

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO
GRANDE DO SUL

Número do Protocolo

19/311.271-0

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

RSP1900206479

Data

26/07/2019

487.504.250-72 JORDANI LOVERA

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)

Página 1 de 1

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 5132516 em 09/09/2019 da Empresa DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA - EPP, Nire 43205501716 e protocolo
193112710 - 26/07/2019. Autenticação: 95E518D27A35144ADB8711B5EE304BF88840AC99. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-
Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 19/311.271-0 e o código de segurança meaW
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/09/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.
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        Detronix Indústria Eletrônica Ltda 

        Instrumento Particular de 6ª Alteração e Consolidação do Contrato Social  

 
 

1/10 

 

DETRONIX INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA  

SEXTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL 

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 

CNPJ 07.404.500/0001-38 NIRE 43205501716 

 

 

JORDANI LOVERA, brasileiro, casado em 

regime de separação total de bens, 

comerciante, residente e domiciliado na 

Avenida Mário Lunardi, Nº 106, Apto 101, 

Bairro Charqueadas, CEP 95110-212, em 

Caxias do Sul – RS, portador da Carteira 

de Identidade nº 7046576448, expedida pela 

Secretaria de Segurança Pública do Estado 

do Rio Grande do Sul e inscrito no CPF sob 

o nº 487.504.250-72. 

 

 

 

MARCELO BERTUOL, brasileiro, casado em 

regime de Comunhão Parcial de Bens, 

Engenheiro Eletricista, residente e 

domiciliado na Rua Marcílio Dias, Nº 135, 

Apto. 1901, Bairro Panazzolo, CEP 95084-

310, em Caxias do Sul – RS, portador da 

Carteira de Identidade nº 2050163803, 

expedida pela Secretaria de Segurança 

Pública do Estado do Rio Grande do Sul e 

inscrito no CPF sob o nº 499.228.820-00. 
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Ambos componentes da sociedade que gira sob a denominação 

social de DETRONIX INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA,  tem justo e 

contratado entre si por este instrumento particular uma 

Sociedade Limitada, estabelecida na Rua Emílio Fonini (Lot. 

Sanvitto II), Nº 545, Bairro Cinquentenário, CEP 95012-617, 

em Caxias do Sul – RS, inscrita no CNPJ sob nº 

07.404.500/0001-38, com seu Contrato Social devidamente 

arquivado sob nº 43205501716 e com sua última alteração de 

contrato arquivada sob nº  3891455, na MM Junta Comercial, 

Industrial e Serviços do Estado do Rio Grande do Sul, 

resolvem de comum  acordo alterar o instrumento supra citado, 

e o fazem mediante as cláusulas e condições seguintes: 

 

I 

A sociedade passará a girar sob a denominação social de 

DETRONIX INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA, estabelecida em seu novo 

endereço na Rua Emílio Fonini (Lot. Sanvitto II), n° 545, 

Bairro Cinquentenário, CEP 95012-617 em Caxias do Sul - RS. 

 

II 

A sociedade passará a ter por objeto social, as atividades 

de: 

2790-2/02-Fabricação de equipamentos para sinalização e 

alarme; 

3292-2/02-Fabricação de equipamentos e acessórios para 

segurança pessoal e profissional 

4321-5/00-Instalação e manutenção elétrica; 

7739-0/99-Aluguel de outras máquinas e equipamentos 

comerciais e industriais, notadamente locação, aluguel de 

alarmes; 

6209-1/00-Suporte técnico, manutenção e outros serviços em 

tecnologia da informação. 

2869-1/00-Fabricação de máquinas e equipamentos para uso 

industrial específico.  
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Parágrafo Único: A sociedade também se dedica a atividade de 

comércio exterior, notadamente a exportação e importação dos 

produtos e mercadorias descritos no caput desta. 

 

 

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 

 

 

CAPÍTULO I 

DA DENOMINAÇÃO, SEDE,OBJETO E DURAÇÃO 

 

Cláusula Primeira: A sociedade é constituída na forma de 

sociedade limitada, regendo-se pelo presente contrato e pelas 

disposições legais em vigor nesta data, e gira sob a 

denominação social de DETRONIX INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA. 

 

Cláusula Segunda: A sociedade tem sua sede e foro na cidade 

de Caxias do Sul - RS, na Rua Emílio Fonini (Lot. Sanvitto 

II), n° 545, Bairro Cinquentenário, CEP 95012-617. 

 

Cláusula Terceira: A sociedade tem por objeto social as 

atividades de:  

2790-2/02-Fabricação de equipamentos para sinalização e 

alarme; 

3292-2/02-Fabricação de equipamentos e acessórios para 

segurança pessoal e profissional 

4321-5/00-Instalação e manutenção elétrica; 

7739-0/99-Aluguel de outras máquinas e equipamentos 

comerciais e industriais, notadamente locação, aluguel de 

alarmes; 

6209-1/00-Suporte técnico, manutenção e outros serviços em 

tecnologia da informação. 

2869-1/00-Fabricação de máquinas e equipamentos para uso 

industrial específico. 
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Parágrafo Único: A sociedade também se dedica a atividade de 

comércio exterior, notadamente a exportação e importação dos 

produtos e mercadorias descritos no caput desta. 

 

Cláusula Quarta: O prazo de duração da sociedade é por tempo 

indeterminado tendo iniciado suas atividades em 01 de maio de 

2005. 

 

Cláusula Quinta: A sociedade poderá abrir agências, sucursais 

ou simples escritórios, em qualquer parte do território 

nacional, atribuindo-lhes para fins de direito fiscal o 

necessário capital. 

CAPÍTULO II 

DO CAPITAL SOCIAL 

 

Cláusula Sexta: O capital da sociedade é de R$ 100.000,00 

(Cem mil reais), já integralizados, divididos em quotas no 

valor nominal de R$ 1,00 (Hum real) cada uma, distribuídas 

entre os sócios da seguinte forma: 

   Quotas Valor R$ 

    Jordani Lovera  33.34%   33.334  33.334,00 

    Marcelo Bertuol  66,66%   66.666  66.666,00 

    Total 100,00%  100.000 100.000,00 

Parágrafo Único: A responsabilidade dos sócios é restrita ao 

valor de suas cotas do capital social, respondendo todos os 

sócios solidariamente pela integralização do capital social. 

 

CAPÍTULO III 

DA ADMINISTRAÇÃO E PODERES 

 

Cláusula Sétima: A administração da empresa é exercida pelos 

sócios Sr. JORDANI LOVERA e Sr. MARCELO BERTUOL, em conjunto 

ou separadamente, ficando-lhes desde já vedado o uso da mesma 

para fins que não digam respeito ao objeto social, não 
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podendo prestar fianças e avais de favor, que comprometam o 

bom andamento da atividade da sociedade. 

 

 

Parágrafo Único: Sempre que se tratar de alienação ou 

oneração de bens móveis ou imóveis da sociedade, contratação 

de passivos financeiros ou de qualquer natureza, endosso e 

emissão de cheques e/ou nas operações com estabelecimentos 

bancários, será necessário o consentimento de todos os 

sócios. 

 

Cláusula Oitava: A administração da sociedade, bem como, sua 

representação ativa ou passiva, em juízo ou fora dele, caberá 

aos Administradores, os quais terão, individualmente, todos 

os poderes para desempenhar suas funções. Poderão os sócios 

conjuntamente designar administradores estranhos à sociedade, 

em ato separado, mediante procuração com poderes específicos. 

 

Cláusula Nona: A retirada do pró-labore será fixada de comum 

acordo entre todos os sócios. 

 

Cláusula Décima: É vedado o uso da Denominação Social para 

prestação de fianças ou em negócios alheios à sociedade, 

ficando pessoalmente responsável o sócio que infringir esta 

cláusula. 

 

Cláusula Décima-Primeira: Aos sócios fica vedada a realização 

em caráter particular, dos atos que constituem o objeto 

social da sociedade. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DAS QUOTAS SOCIAIS 
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Cláusula Décima-Segunda: As quotas são indivisíveis em 

relação à sociedade. 

 

Cláusula Décima-Terceira: A sociedade, em primeiro lugar, e 

os demais sócios, em segundo lugar, terão preferência na 

aquisição das quotas sociais. 

 

 Cláusula Décima-Quarta: Além da possibilidade da retirada 

voluntária de sócio, qualquer destes poderá ser excluído por 

justa causa ou outro motivo admitido por lei. 

 

 Cláusula Décima-Quinta: O sócio que desejar transferir suas 

quotas, ou parte delas, comunicará por escrito à sociedade. 

Se ao término de 90 (noventa) dias contados da data de 

comprovação do recebimento do aviso, a sociedade, ou qualquer 

dos sócios, não tiver exercido o seu direito de preferência, 

o sócio cedente poderá transferi-las, livremente, a quem lhe 

interessar desde que com a aprovação dos sócios 

remanescentes. 

 

 Cláusula Décima-Sexta: Os haveres do sócio retirante ou 

excluído serão apurados com base na situação real da empresa 

no último dia útil do mês da ocorrência de qualquer de tais 

eventos. Para tanto, os sócios remanescentes obrigam-se a 

providenciar o levantamento de um balanço especial, o qual 

deverá ser elaborado até o último dia do mês em que ocorrer o 

término do pré-aviso, na hipótese de retirada, e, no caso de 

exclusão, até o último dia do mês subseqüente ao 

acontecimento do fato. Para a quantificação do real valor do 

Patrimônio Líquido da empresa, serão considerados não somente 

os seus bens corpóreos, direitos e obrigações, mas, 

igualmente, os valores não escrituráveis ou intangíveis. 

   § 1o. O balanço especial deverá, nos 10 (dez) dias 

subseqüentes à data da sua elaboração, ser submetido à 
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apreciação do sócio retirante ou excluído, o qual terá o 

prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data do recebimento, 

para dizer se com ele concorda, ou, fundamentadamente, em que 

aspectos dele diverge, abrangendo todos os pontos 

controvertidos. Tal manifestação deve ser de forma escrita e 

endereçada à sociedade. No caso de não haver manifestação 

presume-se a aceitação tácita dos valores apresentados.  

    § 2o. Na hipótese de existirem divergências, relacionadas 

ao balanço especial, e estas não restarem solvidas, por mútuo 

consenso, as partes poderão submetê-las à arbitragem, nos 

termos da Lei no. 9.307, de 23.09.1996. Caso isso venha a 

ocorrer, deverão ser observados, em tal procedimento, os 

princípios gerais de direito, os usos e costumes e, se for o 

caso, as regras internacionais de comércio. Na hipótese de as 

partes não virem a submeter questões controvertidas ao juízo 

arbitral, a cada uma delas restará liberada a adotar as 

providências que entenderem cabíveis para solucioná-las.  

   § 3o. Ocorrendo a hipótese prevista no parágrafo 

anterior, os valores incontroversos, constantes do balanço 

especial, deverão ser pagos sem necessidade de aguardar a 

solução dos pontos controvertidos. Neste caso, e também na 

hipótese de não haver divergência alguma a respeito do 

balanço especial, o pagamento será sempre efetuado da 

seguinte forma: 

a) preferentemente mediante a entrega de bens da 

própria sociedade, os quais serão definidos de 

comum acordo entre as partes, ficando, 

entretanto, desde já assegurado aos sócios 

remanescentes permanecerem com os bens 

necessários para dar continuidade aos negócios 

sociais; e, 

b) o saldo, se houver, em moeda corrente nacional, 

no mínimo em 24 (vinte e quatro) parcelas 

mensais, iguais e sucessivas, corrigidas 
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monetariamente, tendo como termo inicial a data 

do já referido balanço especial, vencendo-se a 

primeira 30 (trinta) dias após a manifestação 

do sócio retirante ou excluído sobre o balanço 

especial submetido à sua apreciação. 

      § 4o. Na eventualidade de haver controvérsia sobre 

determinadas questões, o pagamento do resíduo, se houver, 

será efetuado nas mesmas condições referidas no parágrafo 

anterior, vencendo-se a primeira parcela 30 (trinta) dias 

após restar, de forma definitiva, estabelecido o valor até 

então controvertido. 

  CAPÍTULO V 

DO EXERCÍCIO SOCIAL 

 

Cláusula Décima-Sétima: O exercício social findará anualmente 

em 31 de dezembro. A distribuição em caso de lucro ou suporte 

em caso de prejuízo será na proporção das quotas de cada um 

dos sócios. Para efeito de distribuição de lucros do 

exercício social em curso poderão os sócios levantar balanço 

especial para tal finalidade a qualquer tempo. Por decisão 

dos sócios a destinação do resultado poderá ser diversa do 

aqui ora convencionado. 

§ 1o. Do lucro apurado e efetuadas as deduções 

admitidas, partirá a destinação definida pelos sócios. 

§ 2o. Ao conjunto dos sócios bem como aos 

administradores, caberá a aprovação das contas da sociedade 

mediante a assinatura das peças contábeis, tais como  

Balanço Patrimonial e  Demonstração de Resultados do 

Exercício, ambas apuradas de acordo com as Normas 

Brasileiras de Contabilidade vigentes à época.  

 

CAPÍTULO VI 

DA DISSOLUÇÃO 

 

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 5132516 em 09/09/2019 da Empresa DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA - EPP, Nire 43205501716 e protocolo
193112710 - 26/07/2019. Autenticação: 95E518D27A35144ADB8711B5EE304BF88840AC99. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-
Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 19/311.271-0 e o código de segurança meaW
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/09/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

pág. 10/15Anexo REGISTRO COMERCIAL (0969094)         SEI 0006004-90.2016.6.02.8000 / pg. 881



        Detronix Indústria Eletrônica Ltda 

        Instrumento Particular de 6ª Alteração e Consolidação do Contrato Social  

 
 

9/10 

 

Cláusula Décima-Oitava: Ocorrerá dissolução da sociedade nas 

hipóteses previstas em lei, ou quando assim deliberarem os 

quotistas, procedendo-se nessa ocasião a sua liquidação, e 

uma vez saldado o passivo, o ativo restante será partilhado 

entre os sócios proporcionalmente à sua participação na 

sociedade. 

 

Cláusula Décima-Nona: A sociedade não se dissolverá por 

falecimento de qualquer dos sócios, podendo o sócio falecido 

ser substituído por seus herdeiros legítimos, mediante a 

concordância dos demais sócios. 

 

Cláusula Vigésima: A sociedade não se dissolverá pela 

retirada, interdição ou insolvência de quaisquer dos 

quotistas, efetuando-se, neste caso, a apuração de seus 

haveres na forma do disposto na cláusula Décima-Sexta. 

 

Cláusula Vigésima-Primeira: Os haveres do sócio retirante, 

interdito, insolvente ou falecido, serão apurados com base na 

cláusula Décima-Sexta e seus parágrafos, podendo ainda os 

sócios remanescentes, se assim permitir a situação econômico-

financeira da sociedade, estabelecer as condições e prazos 

mais favoráveis ao sócio retirante, interdito, insolvente ou 

falecido.  

CAPÍTULO VII 

DAS DELIBERAÇÕES SOCIAIS 

 

Cláusula Vigésima-Segunda: A reunião de sócios deverá ser 

convocada por escrito mediante correspondência registrada 

enviada à residência dos sócios ou protocolo de recebimento 

pessoal para tratar dos seguintes assuntos: Alteração do 

contrato social, transformação do tipo jurídico da sociedade, 

fusão, incorporação, cisão, associação à outra sociedade, 

pedido de concordata, indicação do liquidante, cessação do 
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estado de liquidação e dissolução da sociedade. Tais 

deliberações devem ser tomadas por no mínimo ¾ do Capital 

Social. 

 

Cláusula Vigésima-Terceira: Os administradores declaram, sob 

as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a 

administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude 

de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos 

dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a 

cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, 

peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia 

popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas 

de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé 

pública, ou a propriedade. 

 

Cláusula Vigésima-Quarta: Os casos omissos e não previstos no 

presente instrumento serão resolvidos de conformidade com a 

legislação que regula a sociedade anônima. 

 

E por estarem assim, contratados, firmam o presente como de 

lei, após lido e de conformidade, elegendo desde já o Foro da 

Comarca da cidade de Caxias do Sul, admitindo para os casos 

permitidos em lei o encaminhamento do litígio através de 

Tribunal de Mediação, Conciliação e Arbitragem da mesma 

comarca. 

 

         Caxias do Sul, 02 de setembro de 2019. 

 

                                       

      Sócios 

 

 

   Jordani Lovera            Marcelo Bertuol 
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Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 19/311.271-0 e o código de segurança meaW
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/09/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.
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Registro Digital

Documento Principal

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO
GRANDE DO SUL

Número do Protocolo

19/311.271-0

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

RSP1900206479

Data

26/07/2019

487.504.250-72 JORDANI LOVERA

499.228.820-00 MARCELO BERTUOL

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)

Página 1 de 1

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 5132516 em 09/09/2019 da Empresa DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA - EPP, Nire 43205501716 e protocolo
193112710 - 26/07/2019. Autenticação: 95E518D27A35144ADB8711B5EE304BF88840AC99. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-
Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 19/311.271-0 e o código de segurança meaW
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/09/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves: 19310781068 Página 1 de 1

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA -
EPP, de nire 4320550171-6 e protocolado sob o número 19/311.271-0 em 26/07/2019, encontra-se
registrado na Junta Comercial sob o número 5132516, em 09/09/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo
examinador Marilei Ferraro. 
Assina o registro, mediante certificado digital, o Secretário-Geral, Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves.
Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos
(http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de
protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)

CPF Nome

487.504.250-72 JORDANI LOVERA

Documento Principal

Assinante(s)

CPF Nome

487.504.250-72 JORDANI LOVERA

499.228.820-00 MARCELO BERTUOL

Porto Alegre. Segunda-feira, 09 de Setembro de 2019

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 5132516 em 09/09/2019 da Empresa DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA - EPP, Nire 43205501716 e protocolo
193112710 - 26/07/2019. Autenticação: 95E518D27A35144ADB8711B5EE304BF88840AC99. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-
Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 19/311.271-0 e o código de segurança meaW
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/09/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.
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Registro Digital

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL

Nome

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

MARILEI FERRARO552.959.240-68

CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES193.107.810-68

Porto Alegre. Segunda-feira, 09 de Setembro de 2019

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 5132516 em 09/09/2019 da Empresa DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA - EPP, Nire 43205501716 e protocolo
193112710 - 26/07/2019. Autenticação: 95E518D27A35144ADB8711B5EE304BF88840AC99. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-
Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 19/311.271-0 e o código de segurança meaW
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/09/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.
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Certidão Simplificada
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são 
vigentes na data de sua expedição.

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada 
digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (http://jucisrs.rs.gov.br) e clique em validar 
certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C210001028857 e visualize a certidão)

21/355.601-4
Página 1 de 1

Nome Empresarial: DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Número de Identificação do 
Registro de Empresas - NIRE

CNPJ Data de Arquivamento do Ato 
Constitutivo

Data de Início de Atividade

4320550171-6 07.404.500/0001-38 09/05/2005 01/05/2005

Endereço Completo:

RUA EMILIO FONINI 545    -  BAIRRO CINQUENTENARIO  CEP 95012-617  -  CAXIAS DO SUL/RS

Objeto Social: 

2790-2/02-FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SINALIZACAO E ALARME 3292-2/02-FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS E
ACESSORIOS PARA SEGURANCA PESSOAL E PROFISSIONAL 4321-5/00-INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 7739-0/99-
ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, NOTADAMENTE LOCACAO, ALUGUEL DE
ALARMES 6209-1/00-SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
2869-1/00-FABRICACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL ESPECIFICO

Capital Social: R$ 100.000,00 Microempresa ou 
Empresa de Pequeno 

Porte

NÃO
(Lei Complementar 

nº123/06)

Prazo de Duração
CEM MIL REAIS

Capital Integralizado: R$ 100.000,00 INDETERMINADO
CEM MIL REAIS

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE Nome Térm. Mandato Participação Função

487.504.250-72 JORDANI LOVERA xxxxxxx R$ 33.334,00 SÓCIO / 
ADMINISTRADOR

499.228.820-00 MARCELO BERTUOL xxxxxxx R$ 66.666,00 SÓCIO / 
ADMINISTRADOR

Status: CADASTRADA Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 22/10/2020 Número: 7385216

Ato 002  - ALTERACAO

Evento(s) 051  - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

 318  - DESENQUADRAMENTO DE EPP

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela
Nire CNPJ Endereço
NADA MAIS#

Porto Alegre, 13 de Outubro de 2021 13:37
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CNH Digital

QR-CODE

Departamento Nacional de Trânsito

Documento assinado com certificado digital em 

conformidade com a Medida Provisória nº 

2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por 

meio da comparação deste arquivo digital com o 

arquivo de assinatura (.p7s) no endereço: 

< http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >.
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CNH Digital

QR-CODE

Departamento Nacional de Trânsito

Documento assinado com certificado digital em 

conformidade com a Medida Provisória nº 

2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por 

meio da comparação deste arquivo digital com o 

arquivo de assinatura (.p7s) no endereço: 

< http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >.
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Consulta Pública ao CGCTE RS

Situação na data: 06/10/2021
Identificação

Endereço

Informações Complementares

CAE

CAD ICMS 029/0440114

CNPJ 07.404.500/0001-38

Razão Social DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA - EPP

Nome
Fantasia

Logradouro RUA EMILIO FONINI

Número 545 Complemento
Bairro/Distrito CINQUENTENARIO

Município CAXIAS DO SUL U.F. RS

CEP 95012-617 Telefone

Enquadramento
Empresa

GERAL Delegacia da Receita
Estadual

3 ª DRE - CAXIAS DO
SUL

Natureza
Jurídica

2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

CNAE Fiscal
Principal

2790-2/02 - FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SINALIZACAO E ALARME

CNAE Fiscal 4663-0/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO
INDUSTRIAL; PARTES E PECAS

CNAE Fiscal 4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA

Data Abertura 17/06/2005 Motivo
Inclusão

INCLUSAO

Data Baixa Motivo Baixa
Situação
Cadastral
Vigente(1)

HABILITADO

Nota Fiscal
Eletrônica

EMPRESA OBRIGADA A EMISSAO EM 01/07/2010

385437099 - Outs.maqs.apar.eletr.c/funcao propria,n cit.

785311000 - aparelhos eletricos de alarme para protecao co

999000000 - DIVERSOS

OBSERVAÇÃO: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios
contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não
são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles
ajustadas.

 Situação Cadastral Vigente refere-se tão somente ao Cadastro de Contribuintes do Estado do Rio
Grande do Sul (Inscrição Estadual).

(1)
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TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA EPP

01/01/2020 a 31/12/2020 07.404.500/0001-38

01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Número de Ordem do Livro: 17

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA EPP

NIRE 43205501716

CNPJ 07.404.500/0001-38

Número de Ordem 17

Natureza do Livro DIÁRIO GERAL

Município Caxias do Sul

Data do arquivamento dos atos
constitutivos

09/05/2005

Data de arquivamento do ato de
conversão de sociedade simples em
sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2020

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

41027

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA EPP

Natureza do Livro DIÁRIO GERAL

Número de ordem 17

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

41027

Data de inicio 01/01/2020

Data de término 31/12/2020

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador 1Página 1 de
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA EPP

01/01/2020 a 31/12/2020 07.404.500/0001-38

01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Número de Ordem do Livro: 17

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

A T I V O R$ 5.597.349,67R$ 10.668.894,53

 CIRCULANTE R$ 4.254.150,54R$ 6.762.563,82

  CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA R$ 1.105.021,56R$ 1.664.137,56

   NUMERARIOS EM MOEDA NACIONAL R$ 9.397,69R$ 1.027,39

    CAIXA MATRIZ R$ 9.397,69R$ 1.027,39

   BANCOS CONTA MOVIMENTO NO PAÍS R$ 0,00R$ 9.885,44

    BANCO BANRISUL S/A R$ 0,00R$ 55,49

    BANCO DO BRASIL S.A. R$ 0,00R$ 0,00

    CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A R$ 0,00R$ 9.819,95

    BANCO ITAÚ S/A R$ 0,00R$ 10,00

   BANCOS CONTA APLICACAO R$ 1.095.623,87R$ 1.653.224,73

    BANCO BANRISUL R$ 0,00R$ 122.864,00

    BANCO ITAU S.A. R$ 0,00R$ 1.961,10

    BANCO DO BRASIL R$ 0,00R$ 45.189,06

    BANCO ITAU S.A. R$ 0,00R$ 51.034,15

    BANCO DO BRASIL S/A R$ 365.623,87R$ 700.273,94

    BANCO BANRISUL R$ 0,00R$ 1.902,48

    BANCO DO BRASIL R$ 730.000,00R$ 730.000,00

  CREDITOS R$ 1.500.842,23R$ 3.649.561,69

   CREDIT.DE CLIENTES-MERCADO NAC R$ 768.628,33R$ 2.853.665,46

    CLIENTES - MERCADO NACIONAL R$ 768.628,33R$ 2.853.665,46

   CREDIT.DE CLIENTES-MERC EXTERN R$ 0,00R$ 39.951,08

    CLIENTES - MERCADO EXTERNO R$ 0,00R$ 39.951,08

   OUTROS CREDITOS R$ 702.961,93R$ 708.821,97

    EMPRÉSTIMO PESSOA JURÍDICA REL R$ 702.468,01R$ 698.000,00

    DEVEDORES/EMPRESTIMOS NÃO RELA R$ 493,92R$ 10.821,97

   ADIANTAMENTOS R$ 7.044,68R$ 14.847,65

    ADIANT FORNEC MERC NACIONAL R$ 0,00R$ 11.790,90

    ADIANTAMENTO DE SALARIOS R$ 0,00R$ 0,00

    ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO R$ 0,00R$ 0,00

    ADIANTAMENTO DE FÉRIAS R$ 7.044,68R$ 3.056,75

   CREDITOS FISCAIS R$ 22.207,29R$ 32.275,53

    COFINS RETIDA NA FONTE R$ 8.110,80R$ 8.110,80

    PIS RETIDO NA FONTE R$ 1.757,34R$ 1.757,34

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador 5Página 1 de
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA EPP

01/01/2020 a 31/12/2020 07.404.500/0001-38

01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Número de Ordem do Livro: 17

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

    IRPJ A COMPENSAR R$ 1.048,32R$ 1.048,32

    CSLL RETIDA NA FONTE R$ 2.703,60R$ 2.703,60

    IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FON R$ 3.244,32R$ 3.244,32

    COFINS A RECUPERAR R$ 0,00R$ 10.846,89

    PIS A RECUPERAR R$ 0,00R$ 2.350,16

    CSLL A COMPENSAR R$ 735,90R$ 735,90

    ICMS A RECUPERAR - DIFAL R$ 4.607,01R$ 1.478,20

  ESTOQUES R$ 1.643.591,13R$ 1.444.853,88

   ESTOQUES R$ 1.643.591,13R$ 1.444.853,88

    MATÉRIA PRIMA R$ 1.030.646,06R$ 867.071,31

    PRODUTOS PRONTOS R$ 234.477,74R$ 214.661,71

    MATERIAIS DE EMBALAGEM R$ 26.113,30R$ 24.006,59

    PRODUTOS EM ELABORAÇÃO R$ 352.354,03R$ 338.222,47

    ESTOQUE TERCEIROS EM NOSSO POD R$ 0,00R$ 960,27

    ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS R$ 0,00R$ 891,80

    (-) (-) ESTOQUE TERCEIROS NOSSO PO R$ 0,00R$ (960,27)

  DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE R$ 4.695,62R$ 4.010,69

   DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE R$ 4.695,62R$ 4.010,69

    PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR R$ 4.695,62R$ 4.010,69

 NAO CIRCULANTE R$ 1.343.199,13R$ 3.906.330,71

  REALIZAVEL A LONGO PRAZO R$ 179.461,09R$ 132.831,60

   VALORES E BENS R$ 179.461,09R$ 132.831,60

    CLIENTES - MERCADO NACIONAL R$ 132.831,60R$ 132.831,60

    ICMS ATIVO IMOBILIZADO CIAP R$ 1.440,46R$ 0,00

    TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO R$ 45.189,03R$ 0,00

  INVESTIMENTOS PERMANENTES R$ 0,00R$ 2.585.224,66

   PARTICIP.PERM.EM OUTRAS SOCIED R$ 0,00R$ 2.585.224,66

    PARTICIP. EM OUTRAS EMPRESAS R$ 0,00R$ 2.585.224,66

  IMOBILIZADO RESIDUAL R$ 1.095.230,53R$ 1.142.632,80

   IMOBILIZADO VALOR ORIGINAL R$ 2.487.364,29R$ 2.292.738,86

    MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS R$ 1.544.585,31R$ 1.480.719,62

    MÓVEIS E UTENSILIOS R$ 84.622,09R$ 80.037,09

    EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO R$ 2.142,06R$ 2.142,06

    EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO R$ 2.392,89R$ 2.392,89

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador 5Página 2 de
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA EPP

01/01/2020 a 31/12/2020 07.404.500/0001-38

01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Número de Ordem do Livro: 17

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

    COMPUTADORES E PERIFÉRICOS R$ 138.920,37R$ 113.183,43

    VEÍCULOS R$ 43.297,25R$ 43.297,25

    FERRAMENTAS R$ 16.850,85R$ 16.850,85

    TELEFONIA CELULAR R$ 1.487,07R$ 0,00

    MOLDES GABARITOS E MODELOS R$ 647.566,40R$ 554.115,67

    BENFEITORIAS IMOVEIS PROPRIOS R$ 5.500,00R$ 0,00

   (-) (-)DEPRECIAÇÕES R$ (1.392.133,76)R$ (1.158.010,68)

    (-) (-)DEPR ACUM MAQUINAS EQUIPAM R$ (993.662,84)R$ (843.206,68)

    (-) (-)DEPR ACUM MÓVEIS E UTENSÍLI R$ (49.931,29)R$ (42.946,43)

    (-) (-)DEPR ACUM EQUIPAM ESCRITÓRI R$ (1.783,17)R$ (1.618,01)

    (-) (-)DEPR ACUM EQUIPAM COMUNIC R$ (1.214,09)R$ (989,81)

    (-) (-)DEPR ACUM COMPUT E  PERIFER R$ (88.499,79)R$ (73.234,56)

    (-) (-)DEPR ACUM DE VEÍCULOS R$ (33.916,61)R$ (25.257,05)

    (-) (-)DEPR ACUM FERRAMENTAS R$ (12.818,62)R$ (12.015,27)

    (-)DEPR ACUM  BENFEIT IMOV R$ (183,30)R$ 0,00

    (-)DEPR ACUM TELEFONIA CELULAR R$ (49,56)R$ 0,00

    (-) (-)DEPR ACUM MOLDES, GABARITOS R$ (210.074,49)R$ (158.742,87)

   IMOBILIZADO EM ANDAMENTO R$ 0,00R$ 7.904,62

    CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO R$ 0,00R$ 7.904,62

  INTANGIVEL R$ 68.507,51R$ 45.641,65

   INTANGIVEL R$ 111.780,78R$ 75.730,78

    LICENÇA DE USO SISTEMAS DE INF R$ 111.780,78R$ 75.730,78

   (-) (-)AMORTIZAÇÕES R$ (43.273,27)R$ (30.089,13)

    (-) (-) AMORT ACUM LICENÇA DE USO R$ (43.273,27)R$ (30.089,13)

PASSIVO R$ 5.597.349,67R$ 10.668.894,53

 CIRCULANTE R$ 782.921,27R$ 863.802,38

  FORNECEDORES R$ 357.397,23R$ 302.970,62

   FORNECEDORES MERCADO NACIONAL R$ 357.397,23R$ 302.970,62

    FORNECEDORES MERCADO NACIONAL R$ 357.397,23R$ 302.970,62

  OBRIGAÇÕES FISCAIS R$ 80.848,91R$ 171.510,88

   IMPOSTOS A RECOLHER R$ 80.848,91R$ 171.510,88

    ICMS R$ 0,00R$ 28.876,36

    IPI R$ 22.748,80R$ 83.315,95

    PIS R$ 2.527,53R$ 0,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA EPP

01/01/2020 a 31/12/2020 07.404.500/0001-38

01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Número de Ordem do Livro: 17

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

    COFINS R$ 11.665,51R$ 0,00

    ISSQN R$ 856,62R$ 1.145,32

    IRPJ R$ 21.177,74R$ 35.533,92

    CSLL R$ 13.836,48R$ 12.225,46

    IRRF R$ 87,89R$ 638,67

    INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 0,00R$ 0,00

    CONTRIB. RETIDAS NA FONTE R$ 762,40R$ 2.078,03

    IRRF S/SALÁRIOS R$ 7.185,94R$ 6.572,17

    ISSQN S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 0,00R$ 0,00

    ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA R$ 0,00R$ 1.125,00

  OBRIGAÇÕES SOCIAIS R$ 136.525,73R$ 220.817,14

   OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS R$ 136.525,73R$ 220.817,14

    ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR R$ 38.912,00R$ 49.342,00

    FERIAS A PAGAR - RECIBO R$ 0,00R$ 0,00

    13°SALÁRIO A PAGAR - RECIBO R$ 0,00R$ 0,00

    FÉRIAS A PAGAR R$ 41.615,51R$ 92.893,43

    13°SALÁRIO A PAGAR R$ 0,00R$ 0,00

    RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR R$ 0,00R$ 0,00

    INSS A RECOLHER R$ 27.455,68R$ 30.610,66

    FGTS A RECOLHER R$ 7.340,30R$ 8.096,21

    CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RECOLHER R$ 92,00R$ 486,23

    INSS S/FÉRIAS A PAGAR R$ 11.361,02R$ 25.359,90

    FGTS S/FÉRIAS A PAGAR R$ 3.329,22R$ 7.356,71

    INSS S/13° SALÁRIO A PAGAR R$ 0,00R$ 0,00

    FGTS S/13° SALÁRIO A PAGAR R$ 0,00R$ 0,00

    PRO-LABORE A PAGAR R$ 6.420,00R$ 6.672,00

  OUTRAS OBRIGAÇÕES R$ 184,10R$ 0,00

   OUTRAS CONTAS A PAGAR R$ 184,10R$ 0,00

    ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR R$ 0,00R$ 0,00

    COMUNICAÇÕES A PAGAR R$ 0,00R$ 0,00

    PRÊMIOS DE SEGUROS A PAGAR R$ 184,10R$ 0,00

    CHEQUES A PAGAR R$ 0,00R$ 0,00

    OUTRAS CONTAS A PAGAR R$ 0,00R$ 0,00

  REPRESENTANTES R$ 0,00R$ 558,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA EPP

01/01/2020 a 31/12/2020 07.404.500/0001-38

01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Número de Ordem do Livro: 17

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

   REPRESENTANTES R$ 0,00R$ 558,00

    COMISSÕES A PAGAR R$ 0,00R$ 558,00

  ADIANTAMENTOS R$ 207.965,30R$ 167.945,74

   ADIANTAMENTOS R$ 207.965,30R$ 167.945,74

    ADIANTAMENTO DE CLIENTES R$ 120.222,12R$ 108.403,74

    ADTO CLIENTE FATURAMENTO ANTEC R$ 87.743,18R$ 59.542,00

 NAO CIRCULANTE R$ 5.000,00R$ 5.000,00

  EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 5.000,00R$ 5.000,00

   FORNECEDORES NACIONAIS R$ 5.000,00R$ 5.000,00

    FORNECEDORES NACIONAIS R$ 5.000,00R$ 5.000,00

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 4.809.428,40R$ 9.800.092,15

  PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 4.809.428,40R$ 9.800.092,15

   CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO R$ 100.000,00R$ 100.000,00

    CAPITAL SOCIAL R$ 100.000,00R$ 100.000,00

   RESERVAS DE LUCROS R$ 4.709.428,40R$ 9.700.092,15

    RESERV. LUCROS JÁ TRIBUTADO R$ 4.348.311,34R$ 9.333.807,14

    AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES R$ 361.117,06R$ 366.285,01

   LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCIC R$ 0,00R$ 0,00

    LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCI R$ 0,00R$ 0,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA EPP

01/01/2020 a 31/12/2020 07.404.500/0001-38

01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Número de Ordem do Livro: 17

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

                          RECEITA BRUTA
OPERACIONAL R$ 5.738.674,86R$ 12.838.451,76

                            VENDAS DE PRODUTOS R$ 5.556.486,69R$ 12.970.111,02

                            VENDAS DE SERVIÇOS R$ 532.651,57R$ 317.858,53

                            (-) I.P.I. S/VENDAS R$ (350.463,40)R$ (449.517,79)

                      (-) DEDUÇÕES DE VENDAS R$ (1.059.365,38)R$ (2.793.301,93)

                        (-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS R$ (6.647,92)R$ (167.440,13)

                        ICMS S/DEVOLUÇÃO DE
VENDAS R$ 349,81R$ 15.327,10

                        (-) I.C.M. S/VENDAS R$ (615.638,12)R$ (1.229.162,70)

                        (-) I.P.I. S/OUTRAS SAÍDAS R$ (15.652,97)R$ (6.987,29)

                        (-) PIS S/FATURAMENTO R$ (36.638,69)R$ (80.663,61)

                        (-) COFINS S/FATURAMENTO R$ (169.101,69)R$ (372.293,53)

                        (-) I.S.S.Q.N. R$ (11.572,96)R$ (12.294,34)

                        (-) ICMS S/VENDAS - DIFAL R$ (204.462,84)R$ (935.434,05)

                        FUNDO DE COMBATE A
POBREZA R$ 0,00R$ (4.353,38)

                    RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL R$ 4.679.309,48R$ 10.045.149,83

                (-) CUSTOS DOS
PRODUTOS/MERCADORIAS OU SERVIÇOS
VENDIDOS

R$ (2.957.176,99)R$ (4.373.207,64)

                  (-) DOS PRODUTOS VENDIDOS R$ (1.415.212,64)R$ (2.531.729,48)

                  (-) COM PESSOAL E GASTOS
GERAIS R$ (1.541.964,35)R$ (1.841.478,16)

              LUCRO BRUTO OPERACIONAL R$ 1.722.132,49R$ 5.671.942,19

          (-) DESPESAS/RECEITAS
OPERACIONAIS R$ (1.005.268,97)R$ (1.116.743,38)

            (-) DESPESAS COM VENDAS R$ (379.174,73)R$ (509.328,16)

            (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ (529.883,62)R$ (538.321,24)

            (-) DESPESAS TRIBUTARIAS R$ (77.378,99)R$ (36.636,96)

            (-) DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS R$ (18.831,63)R$ (32.457,02)

            OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS R$ 0,00R$ 78,00

            OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS R$ 0,00R$ (78,00)

            OUTRAS DESPESAS R$ 0,00R$ (4.892,82)

            OUTRAS RECEITAS R$ 40.481,54R$ 11.905,63

      ANTES DA CONTRIBUICAO SOCIAL R$ 757.345,06R$ 4.562.211,62

        (-) CONTRIBUICAO SOCIAL R$ (67.649,71)R$ (148.700,04)

  ANTES DO IMPOSTO DE RENDA R$ 689.695,35R$ 4.413.511,58

  (-) PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA R$ (109.491,15)R$ (265.335,76)

L I Q U I D O R$ 580.204,20R$ 4.148.175,82

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
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DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Entidade:

Período da Escrituração: CNP

Período Selecionado:

DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA EPP

01/01/2020 a 31/12/2020 07.404.500/0001-38

01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Número de Ordem do Livro: 17

Histórico
Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido

Resultado Final da DLPA - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCI (R$)

Saldo anterior de lucros acumulados 9.333.807,14
Ajustes credores de períodos-base anteriores 361.117,06
Lucro líquido do período-base 580.204,20
Soma de recursos 10.275.128,40
Dividendos ou lucros distribuídos, pagos ou creditados (-)5.565.700,00
Soma das aplicações (-)5.565.700,00
Lucros ou prejuízos acumulados 4.709.428,40
Notas

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped Versão 8.0.5 do Visualizador Página 1 de 1

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
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A
nexo B

A
LA

N
Ç

O
 P

A
T

R
IM

O
N

IA
L (0969105)         S

E
I 0006004-90.2016.6.02.8000 / pg. 904



DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA EPP

01/01/2020 a 31/12/2020 07.404.500/0001-38

Número de Ordem do Livro: 17

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ

Tipo do Certificado Pessoa Jurídica

CPF / CNPJ 487.504.250-72

N° de Série do Certificado 72143001582258540351639922451926031731

Nome do Signatário DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA:07404500000138

Autoridade Certificadora Emissora AC Instituto Fenacon RFB G3

Validade 09/07/2020 a 09/07/2021

Qualificação do Assinante Contador

Tipo do Certificado Pessoa Física

CPF / CNPJ 525.831.630-00

N° de Série do Certificado 4126568733013155584833864630892779105

Nome do Signatário RONALDO GIOVANI SILVESTRE:52583163000

Autoridade Certificadora Emissora AC Instituto Fenacon RFB G3

Validade 14/05/2019 a 13/05/2022

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
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IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA

07.404.500/0001-38

01/01/2020 a 31/12/2020

DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA EPP

Versão: 8.0.5SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Livro Diário

43205501716

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS: 

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

NIRE

NOME EMPRESARIAL

CNPJ

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO

DIÁRIO GERAL  17

NATUREZA DO LIVRO NÚMERO DO LIVRO

85.3C.98.E9.D9.DF.48.F6.E8.A2.33.79.0F.FB.8E.F8.79.C6.56.BF

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO CPF/CNPJ NOME Nº SÉRIE DO 
CERTIFICADO VALIDADE RESPONSÁVEL 

LEGAL

Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-
PJ 07404500000138

DETRONIX INDUSTRIA 
ELETRONICA LTDA:

07404500000138

721430015822585403
516399224519260317

31

09/07/2020 a 
09/07/2021 Sim

Contador 52583163000
RONALDO GIOVANI 

SILVESTRE:
52583163000

412656873301315558
483386463089277910

5

14/05/2019 a 
13/05/2022

Não

NÚMERO DO RECIBO: 

85.3C.98.E9.D9.DF.48.F6.E8.A2.
33.79.0F.FB.8E.F8.79.C6.56.BF-7 em

 
às
 

06/05/2021 14:10:27

B1.EB.82.2F.D5.D9.51.5A 
93.24.E1.74.D1.E1.F1.B8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

 

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. 
Este recibo comprova a autenticação.
 
BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da 
Lei Complementar nº 1247/2014.
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SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

Nome Empresarial:

Período da Escrituração:

Forma de Escrituração Contábil:

DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA EPP

01/01/2020

Livro Diário

31/12/2020a

Natureza do Livro: DIÁRIO GERAL

CNPJ:

Identificação do arquivo(hash): 85.3C.98.E9.D9.DF.48.F6.E8.A2.33.79.0F.FB.8E.F8.79.C6.56.BF-

07.404.500/0001-38 Nire: 43205501716 Scp:

Consulta Realizada em: 06/05/2021 11:14:36

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo
Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo
dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 

CERTIDÃO NEGATIVA 
 

DE 
 

LICITANTES INIDÔNEOS 
 
 

(Válida somente com a apresentação do CPF) 
 
 
 
Nome completo: JORDANI LOVERA 
 
CPF/CNPJ: 487.504.250-72 
 
 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos 
termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

 
  

 

Certidão emitida às 16:09:43 do dia 04/11/2021, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 
 
A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5 
 
Código de controle da certidão: JHPJ041121160943 
 
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (04/11/2021 às 16:12) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CPF nº 487.504.250-72.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

6184.30AB.5CAC.C163 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 04/11/2021 as 16:12:43 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 

CERTIDÃO NEGATIVA 
 

DE 
 

LICITANTES INIDÔNEOS 
 
 

(Válida somente com a apresentação do CPF) 
 
 
 
Nome completo: MARCELO BERTUOL 
 
CPF/CNPJ: 499.228.820-00 
 
 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos 
termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

 
  

 

Certidão emitida às 16:10:36 do dia 04/11/2021, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 
 
A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5 
 
Código de controle da certidão: 57VE041121161036 
 
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (04/11/2021 às 16:13) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CPF nº 499.228.820-00.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

6184.30DA.4BCD.D210 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
07.404.500/0001-38
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
09/05/2005 

 
NOME EMPRESARIAL 
DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
DETRONIX DETECTORES DE METAIS 

PORTE 
DEMAIS 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
27.90-2-02 - Fabricação de equipamentos para sinalização e alarme 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
28.69-1-00 - Fabricação de máquinas e equipamentos para uso industrial específico não especificados anteriormente,
peças e acessórios 
32.92-2-02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional 
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem
operador 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

 
LOGRADOURO 
R EMILIO FONINI 

NÚMERO 
545 

COMPLEMENTO 
******** 

 
CEP 
95.012-617 

BAIRRO/DISTRITO 
CINQUENTENARIO 

MUNICÍPIO 
CAXIAS DO SUL 

UF 
RS 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 

 
TELEFONE 
(54) 3225-7500 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
09/05/2005 

 
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 04/11/2021 às 15:59:44 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 07.404.500/0001-38
Razão Social:DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA EPP
Endereço: R EMILIO FONINI 545 / CINQUENTENARIO / CAXIAS DO SUL / RS /

95012-617

 
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:20/10/2021 a 18/11/2021 
 
Certificação Número: 2021102000411305634201

Informação obtida em 04/11/2021 16:04:17

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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Declaração de Cota de Aprendizagem
 
Pregão eletrônico 53/2021 UASG 70011

DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA, inscrita no CNPJ nº 07.404.500/0001-38, declara sob as penas da Lei,
que cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

Caxias do Sul, 20 de Outubro de 2021.

 

Fechar
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Declaração de Acessibilidade
 
Pregão eletrônico 53/2021 UASG 70011

DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA, inscrita no CNPJ nº 07.404.500/0001-38, 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.

Caxias do Sul, 20 de Outubro de 2021.

 

Fechar
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Declaração de Elaboração Independente de Proposta

Pregão Eletrônico 53/2021 UASG 70011

Jordani Lovera, como representante devidamente constituído de 07.404.500/0001-38 - DETRONIX INDUSTRIA
ELETRONICA LTDA doravante denominado DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA, para fins do disposto no Edital do
Pregão Eletrônico 53/2021 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 53/2021 UASG 70011 foi elaborada de maneira
independente pelo DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA 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 53/2021 UASG 70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico 53/2021 UASG 70011,não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 53/2021 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 53/2021 UASG 70011, quanto a participar ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 53/2021 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 53/2021 UASG 70011 antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 53/2021 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. 

Caxias do Sul, em 20 de Outubro de 2021. 

Jordani Lovera
 

 

Fechar
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DECLARAÇÃO
 
Pregão eletrônico 53/2021 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 53/2021 da UASG 70011 - TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS .
CNPJ: 07.404.500/0001-38 - DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA

Caxias do Sul, 20 de Outubro de 2021.

 

Fechar
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Declaração de Menor
 
Pregão eletrônico 53/2021 UASG 70011

DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA, inscrita no CNPJ nº 07.404.500/0001-38, 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.

Caxias do Sul, 20 de Outubro de 2021.

 

Fechar
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Declaração de Inexistência de Fato Superveniente
 
Pregão eletrônico 53/2021 UASG 70011

DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA, CNPJ nº 07.404.500/0001-38, 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.

Caxias do Sul, 20 de Outubro de 2021.

 

Fechar
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Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado
 
Pregão eletrônico 53/2021 UASG 70011

DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA, inscrita no CNPJ nº 07.404.500/0001-38, 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.

Caxias do Sul, 20 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

Certificado de Registro Cadastral - CRC
(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa  nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 07.404.500/0001-38
Razão Social: DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA

Atividade Econômica Principal:

2790-2/02 - FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SINALIZAÇÃO E ALARME

Endereço:
RUA EMILIO FONINI, 545 - CINQUENTENARIO - Caxias do Sul / Rio Grande do Sul

Emitido em: 04/11/2021 16:17 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: 07.404.500/0001-38 DUNS®: 898175954
Razão Social: DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA
Nome Fantasia: DETRONIX DETECTORES DE METAIS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 16/12/2021

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor
Porte da Empresa: Demais
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MEI: Não
Capital Social: R$ 0,00 Data de Abertura da Empresa: 09/05/2005
CNAE Primário: 2790-2/02 - FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SINALIZAÇÃO E

ALARME

CNAE Secundário 1: 2869-1/00 - FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO
CNAE Secundário 2: 3292-2/02 - FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA
CNAE Secundário 3: 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
CNAE Secundário 4: 6209-1/00 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS
CNAE Secundário 5: 7739-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Dados para Contato
CEP: 95.012-617
Endereço: RUA EMILIO FONINI, 545 - CINQUENTENARIO
Município / UF: Caxias do Sul / Rio Grande do Sul
Telefone: (54) 32257500
E-mail:

Dados do Responsável Legal
487.504.250-72CPF:

Nome: JORDANI LOVERA

Emitido em: 04/11/2021 16:20 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

31

Relatório DE CREDENCIAMENTO (0969119)         SEI 0006004-90.2016.6.02.8000 / pg. 923



Relatório de Credenciamento

Dados do Responsável pelo Cadastro
487.504.250-72CPF:

Nome: JORDANI LOVERA
E-mail: vendas1@detronix.com.br

Emitido em: 04/11/2021 16:20 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

32
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Relatório de Credenciamento

Sócios / Administradores
Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 499.228.820-00 Participação Societária: 67,00%
Nome: MARCELO BERTUOL
Número do Documento: 2050163803 Órgão Expedidor: sjs/rs
Data de Expedição: 13/05/2004 Data de Nascimento: 12/12/1970
Filiação Materna: IVANIR ROSA BERTUOL
Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: 1060235387 Órgão Expedidor: SJS
Data de Expedição: 24/06/2003

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Não CPF:
TATIANE TSCHOEPKE DA FONSECA BERTUOLNome:

699.752.210-68Estrangeiro:

CEP: 95.084-310
Endereço: RUA MARCILIO DIAS, 135 - 1901 - EXPOSICAO
Município / UF: Caxias do Sul / Rio Grande do Sul
Telefone: (54) 32135767
E-mail: vendas1@detronix.com.br

Dados do Sócio/Administrador 2

CPF: 487.504.250-72 Participação Societária: 33,00%
Nome: JORDANI LOVERA
Número do Documento: 7046576448 Órgão Expedidor: sjs/rs
Data de Expedição: 16/12/1999 Data de Nascimento: 31/05/1969
Filiação Materna: LIBERA MORO LOVERA
Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: 6135994983 Órgão Expedidor: SSP/RS
Data de Expedição: 05/02/2018

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Não CPF:
SUENIA PATRICIA PEREIRA DE SOUSA LOVERANome:

044.388.484-66Estrangeiro:

CEP: 95.110-212
Endereço: AVENIDA MARIO LUNARDI, 106 - APTO 101 - CHARQUEADAS
Município / UF: Caxias do Sul / Rio Grande do Sul
Telefone: (54) 32257500
E-mail: vendas1@detronix.com.br

Linhas Fornecimento

Materiais
6350 - SISTEMAS DIVERSOS DE SINALIZAÇÃO, ALARME E DETECÇÃO PARA  SEGURANÇA
6665 - INSTRUMENTOS E APARELHOS DE DETECÇÃO DE PERIGO

Emitido em: 04/11/2021 16:20 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

33
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Linha de Fornecimento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 07.404.500/0001-38 DUNS®: 898175954
Razão Social: DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA
Nome Fantasia: DETRONIX DETECTORES DE METAIS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Municipio / UF: Caxias do Sul / Rio Grande do Sul
Porte: Demais

Linhas de Fornecimento
Materiais

Código Descrição Situação

6350
SISTEMAS DIVERSOS DE SINALIZAÇÃO, ALARME E DETECÇÃO
PARA  SEGURANÇA

Ativo

6665 INSTRUMENTOS E APARELHOS DE DETECÇÃO DE PERIGO Ativo

Emitido em: 04/11/2021 16:21 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

11
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório Nível V -  Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor
CNPJ: 07.404.500/0001-38 DUNS®: 898175954
Razão Social: DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA
Nome Fantasia: DETRONIX DETECTORES DE METAIS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF Nº Registro Data de Validade
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL -
CREA-RS

1865991 31/03/2022

Certificação Técnica

Certificadora Nº Certificado Data de Validade

Bureau Veritas Certification - ISO 9001:2015 BR033941 14/08/2023

Emitido em: 04/11/2021 16:18 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

11
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Dirigente

Dados do Fornecedor
CNPJ: 07.404.500/0001-38 DUNS®: 898175954
Razão Social: DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA
Nome Fantasia: DETRONIX DETECTORES DE METAIS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dirigentes
Dados do Dirigente 1

CPF: 499.228.820-00
Nome: MARCELO BERTUOL
Número do Documento: 2050163803 Órgão Expedidor: sjs/rs
Data de Expedição: 13/05/2004 Data de Nascimento: 12/12/1970
Filiação Materna: IVANIR ROSA BERTUOL
Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: 1060235387 Órgão Expedidor: SJS
Data de Expedição: 24/06/2003

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Não CPF:
TATIANE TSCHOEPKE DA FONSECA BERTUOLNome:

699.752.210-68Estrangeiro:

CEP: 95.084-310
Endereço: RUA MARCILIO DIAS, 135 - 1901 - EXPOSICAO
Município / UF: Caxias do Sul / Rio Grande do Sul
Telefone: (54) 32135767
E-mail: vendas1@detronix.com.br

Emitido em: 04/11/2021 16:22 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

11
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor
CNPJ: 07.404.500/0001-38 DUNS®: 898175954
Razão Social: DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA
Nome Fantasia: DETRONIX DETECTORES DE METAIS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 175018 - CAIXA/GI.DE LICIT.CONTRATOS BELO HORIZONTE
Data Aplicação: 13/12/2010
Número do Processo: 7051.04.0975.1/09 Número do Contrato: 7051.01.0975.1/09
Descrição/Justificativa: Descumprimento contratual quanto aos prazos de substituição e manutenção

dos equipamentos objeto do contrato. RSLOG/BH.

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 90016 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - RJ
Data Aplicação: 15/03/2018 Valor da Multa: R$ 8.256,50
Número do Processo: EOF2015/1089.01 Número do Contrato: 03/2016
Descrição/Justificativa: A Diretora da Secretaria Geral, Dra. Luciene Da Cunha Dau Miguel resolveu

aplicar a penalidade de MULTA COMPENSATÓRIA DE 10% (dez por cento)
sobre o valor do DANFE nº 7273 (fl.126), multa máxima prevista no Termo de
Contrato nº 03/2016 (fls. 93/102) e no Edital de licitação do Pregão Eletrônico
nº 13201/2014 DO DEPEN, em face da não disponibilização da numeração dos
CI's que compõem a placa lógica ou o guia esquemático do portal detector de
metal, nos termos do item 14.1.2 do Termo de Contrato nº 03/2016 e dos
subitem 19.1.3 do Edital do Pregão Eletrônico n.º 13201/2014 do DEPEN -
Departamento Penitenciário Nacional (Processo Administrativo n.°
08016.000710/2014-86), c/c artigo 87, inciso II

Ocorrência 2:

Emitido em: 04/11/2021 16:19 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Relatório de Ocorrências

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 90016 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - RJ
Data Aplicação: 09/06/2014 Valor da Multa: R$ 779,80
Número do Processo: RJEOF2010/154 Número do Contrato: NOTA FISCAL Nº 211
Descrição/Justificativa: A Diretora da Secretaria Geral, dra. Patrícia Reis Longhi, DECIDIU aplicar à

empresa DETRONIX INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA (CNPJ:
07.404.500/0001-38), a penalidade de MULTA COMPENSATÓRIA DE 20%
(vinte por cento) sobre o valor da Nota Fiscal nº 211, em face da não
disponibilização da numeração dos CI's que compõem a placa lógica ou o guia
esquemático do portal detector de metal, modelo Mettus DX, até a presente
data, nos termos dos subitens 14.2.b e 14.4.1 do Edital do Pregão Eletrônico nº
73/2009, c/c artigo 87, inciso II, da Lei nº 8.666/93.

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 90016 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - RJ
Data Aplicação: 30/12/2010
Número do Processo: RJ-EOF-2010/442
Descrição/Justificativa: A DIRETORA DA SECRETARIA GERAL APLICOU À EMPRESA A

PENALIDADE DE MULTA COMPENSATÓRIA DE 1% SOBRE O VALOR
DA NOTA DE EMPENHO 2009NE2028, ACRESCIDO DO VALOR
RELATIVO À PUBLICAÇÃO DA PENALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA
UNIÃO, NOS TERMOS DOS ITENS 14.2.B, 14.4.1 E 14.12 DO EDITAL DO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 124/2009, C/C O DISPOSTO NO ARTIGO 87,
II, DA LEI Nº8.666/93.

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 50001 - STJ _ SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA/DF
Data Aplicação: 30/07/2015 Valor da Multa: R$ 5.157,75
Número do Processo: STJ nº 10071/2015 Número do Contrato: 66/2014
Descrição/Justificativa: Aplicação de multa moratória, nos termos do art. 86, caput, da Lei nº

8.666/1993, combinado com o item 13.1 do Contrato STJ nº 66/2014, devido
ao atraso na entrega do material objeto da Nota de Empenho nº 2239/2014.
MULTA RECOLHIDA.

Ocorrência 5:

Emitido em: 04/11/2021 16:19 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Relatório de Ocorrências

Tipo Ocorrência: Legado
UASG Sancionadora: 925480 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA
Número do Processo: 053/09FUNDEJURR
Descrição/Justificativa: A PENALIDADE APLICADA À REFERIDA EMPRESA É PERTINENTE À

INEXECUÇÃOPARCIAL DO CONTRATO, ENSEJANDO EM MULTA
MORATÓRIA, NO PERCENTUAL DE0,3% POR DIA DE ATRASO,
INCIDENTE SOBRE O VALOR DA NOTA DE EMPENHO Nº2009NE00107,
COM FUNDAMENTAÇÃO PREVISTA NO ART.86 DA LEI Nº 8.666/93E NA
CLÁUSULA SÉTIMA, PARÁGRAFO 1º DO CONTRATO Nº 032/2009.

Ocorrência 6:

Emitido em: 04/11/2021 16:19 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor
CNPJ: 07.404.500/0001-38 DUNS®: 898175954
Razão Social: DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA
Nome Fantasia: DETRONIX DETECTORES DE METAIS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Emitido em: 04/11/2021 16:19 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

11
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor
CNPJ: 07.404.500/0001-38 DUNS®: 898175954
Razão Social: DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA
Nome Fantasia: DETRONIX DETECTORES DE METAIS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.

Emitido em: 04/11/2021 16:20 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

11
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37408259449Usuário:

04/11/2021 17:28:01Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ: Título: Situação

INOVAZUL CHAIN COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLO Adimplente28899422

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:

04/11/2021 17:27:22Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ: Título: Situação

RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA Adimplente37894624

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:

04/11/2021 17:26:30Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ: Título: Situação

DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA Adimplente07404500

Total de Registros

Há até 30 dias:

Há mais de 30 dias:

0

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

* Registros incluídos há até 30 dias.

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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 37.894.624/0001-00
Razão Social: RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
Nome Fantasia: RADD COMERCIO E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 03/02/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

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

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

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 29/01/2022
FGTS 07/11/2021
Trabalhista Validade: 16/04/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 28/11/2021
Receita Municipal Validade: 01/02/2022

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: 04/11/2021 16:23 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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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: 04/11/2021 15:59:09 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 
CNPJ: 37.894.624/0001-00 
 
 
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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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do
Rio Grande do Sul  é  expedida a presente certidão por  não constar  distribuição de ação
falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte
parte interessada:

RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA,  CNPJ 37894624000100,  Endereço  -  AV
THEREZINHA PAULETTI SANVITTO, 208 - CAXIAS DO SUL.

19 de Outubro de 2021, às 10:20:17

OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada
contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua
validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço
http://www.tjrs.jus.br,  menu  Serviços  >  Alvará  de  Folha  Corrida  /  Certidões  Judiciais,
informando o seguinte código de controle: 9b0345b9bba18c8a249bad3f6fefb2cc
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Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a
sede for em outra UF)

Código da Natureza
Jurídica

Nº de Matrícula do Agente
Auxiliar do Comércio

 1 - REQUERIMENTO

2062

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Nome: __________________________________________

Assinatura: ______________________________________

Telefone de Contato: ______________________________

Data

Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome:

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº DE
VIAS

CÓDIGO
DO ATO

CÓDIGO DO
EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

090 CONTRATO

CAXIAS DO SUL

28 Julho 2020

Nº FCN/REMP

RSP2000217208

1

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

 2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO SINGULAR

OBSERVAÇÕES

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

SIM

_____________________________________

NÃO ___/___/_____     ____________________

Data Responsável ResponsávelData

___/___/_____     ____________________NÃO

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____

Data

____________________

Responsável

ResponsávelData

___/___/_____       __________________

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência                     3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

___/___/_____

Data

____________________            ____________________            ____________________

Vogal Vogal Vogal

Presidente da ______ Turma

2ª Exigência                      3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43208715458 em 29/07/2020 da Empresa RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Nire 43208715458 e protocolo
205877842 - 14/07/2020. Autenticação: 366EB2D787A7DA4F29CA38786B2F712AC71B231F. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-
Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 20/587.784-2 e o código de segurança MscA
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/07/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves  Secretário-Geral.
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Registro Digital

Capa de Processo

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL

Número do Protocolo

20/587.784-2

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

RSP2000217208

Data

14/07/2020

989.862.950-91 VAGNER LUIS CONTINI

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)
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Certifico registro sob o nº 43208715458 em 29/07/2020 da Empresa RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Nire 43208715458 e protocolo
205877842 - 14/07/2020. Autenticação: 366EB2D787A7DA4F29CA38786B2F712AC71B231F. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-
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Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/07/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves  Secretário-Geral.
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CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE RADD COMERCIO DE
ELETRONICOS LTDA

1. VAGNER LUIS CONTINI, nacionalidade BRASILEIRA,  Empresário, Solteiro, data de

nascimento 27/10/1980, nº do CPF 989.862.950-91, documento de identidade 1084364189, sjs,

RS, com domicílio / residência a RUA ZONA RADIO NORDESTE, número 4900, bairro / distrito

NOSSA SENHORA DAS DORES, município FLORES DA CUNHA - RIO GRANDE DO SUL, CEP

95.270-000.

Constituem uma sociedade empresária limitada, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - A sociedade adotará o nome empresarial de RADD COMERCIO DE

ELETRONICOS LTDA.

   Parágrafo Único: A sociedade tem como nome fantasia RADD COMERCIO E SERVICOS.

Cláusula Segunda - O objeto social será COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO

ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS APLICADOS NA

DETECCAO DE METAIS INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA SUPORTE TECNICO

MANUTENCAO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO MANUTENCAO E REPARACAO DE

EQUIPAMENTOS E PRODUTOS APLICADOS NA DETECCAO DE METAIS INSTALACAO DE

PORTAS JANELAS TETOS DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS COMERCIO VAREJISTA

DE FERRAMENTAS E FERRAGENS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE

EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO NOTADAMENTE OS ELETRONICOS

LIGADOS A DETECCAO DE METAIS ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE

SEGURANCA ELETRONICO.

Cláusula Terceira - A sede da sociedade é na AVENIDA THEREZINHA PAULETTI SANVITTO,

número 208, SALA 807, bairro / distrito SANVITTO, município CAXIAS DO SUL - RS, CEP

95.110-195.

Cláusula Quarta - A sociedade iniciará suas atividades em 28/07/2020 e seu prazo de duração é

indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital social é R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL reais) dividido em 50.000

quotas no valor nominal R$ 1,00 (UM real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País,

pelos sócios:

NOME Nº DE QUOTAS VALOR R$

VAGNER LUIS CONTINI 50.000 50.000,00

TOTAL 50.000 50.000,00

Cláusula Sexta - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros

sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições

e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada

a cessão, a alteração contratual pertinente.

Cláusula Sétima - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos

respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Oitava - A administração da sociedade caberá  ao administrador/sócio VAGNER LUIS

CONTINI,  com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e

MÓDULO INTEGRADOR: 14       RSP2000217208

1/
RS71129309

2

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43208715458 em 29/07/2020 da Empresa RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Nire 43208715458 e protocolo
205877842 - 14/07/2020. Autenticação: 366EB2D787A7DA4F29CA38786B2F712AC71B231F. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-
Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 20/587.784-2 e o código de segurança MscA
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/07/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves  Secretário-Geral.
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CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE RADD COMERCIO DE
ELETRONICOS LTDA

extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse

da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades

estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou

de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro

(s) sócio(s).

Cláusula Nona - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador

prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do

balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de

suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula Décima - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios

deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

Cláusula Décima Primeira - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra

dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei.

Cláusula Décima Segunda - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a

título de pro labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Terceira - Falecendo ou sendo interditado qualquer sócio, a sociedade

continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou

inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será

apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução,

verificada em balanço especialmente levantado.Parágrafo único - O mesmo procedimento será

adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Cláusula Décima Quarta - O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, de que não

está(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de

condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que

temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou

suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro

nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou

a propriedade.

Cláusula Décima Quinta - Fica eleito o foro de CAXIAS DO SUL - RS para o exercício e o

cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, estando o(s) sócio(s) justo(s) e contratado(s), assinam o presente instrumento.

DI FATTO CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA, 28 de Julho de 2020.

VAGNER LUIS CONTINI

Sócio/Administrador

IVANDRO ROBERTO POLIDORO

OAB/RS:35155

MÓDULO INTEGRADOR: 14       RSP2000217208

2/
RS71129309

2

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43208715458 em 29/07/2020 da Empresa RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Nire 43208715458 e protocolo
205877842 - 14/07/2020. Autenticação: 366EB2D787A7DA4F29CA38786B2F712AC71B231F. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-
Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 20/587.784-2 e o código de segurança MscA
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/07/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves  Secretário-Geral.
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Registro Digital

Documento Principal

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL

Número do Protocolo

20/587.784-2

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

RSP2000217208

Data

14/07/2020

410.286.430-04 IVANDRO ROBERTO POLIDORO

989.862.950-91 VAGNER LUIS CONTINI

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)

Página 1 de 1

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43208715458 em 29/07/2020 da Empresa RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Nire 43208715458 e protocolo
205877842 - 14/07/2020. Autenticação: 366EB2D787A7DA4F29CA38786B2F712AC71B231F. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-
Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 20/587.784-2 e o código de segurança MscA
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/07/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves  Secretário-Geral.
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs 
informando o número do protocolo 20/587.784-2.

Página 1 de 1

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, de
NIRE 4320871545-8 e protocolado sob o número 20/587.784-2 em 14/07/2020, encontra-se registrado na
Junta Comercial sob o número 43208715458, em 29/07/2020. O ato foi deferido eletrônicamente pelo
examinador André Salvador Borges.
Certifica o registro, o Secretário-Geral, Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves. Para sua validação, deverá
ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (http://
portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de
protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)

CPF Nome

989.862.950-91 VAGNER LUIS CONTINI

Documento Principal

Assinante(s)

CPF Nome

989.862.950-91 VAGNER LUIS CONTINI

410.286.430-04 IVANDRO ROBERTO POLIDORO

Porto Alegre. quarta-feira, 29 de julho de 2020

Documento assinado eletrônicamente por André Salvador Borges, Servidor(a) Público(a),
em 29/07/2020, às 09:50 conforme horário oficial de Brasília.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43208715458 em 29/07/2020 da Empresa RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Nire 43208715458 e protocolo
205877842 - 14/07/2020. Autenticação: 366EB2D787A7DA4F29CA38786B2F712AC71B231F. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-
Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 20/587.784-2 e o código de segurança MscA
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/07/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves  Secretário-Geral.
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Registro Digital

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL

Nome

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES193.107.810-68

Porto Alegre. quarta-feira, 29 de julho de 2020

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43208715458 em 29/07/2020 da Empresa RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Nire 43208715458 e protocolo
205877842 - 14/07/2020. Autenticação: 366EB2D787A7DA4F29CA38786B2F712AC71B231F. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-
Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 20/587.784-2 e o código de segurança MscA
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/07/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves  Secretário-Geral.
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Certidão Simplificada
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são 
vigentes na data de sua expedição.

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada 
digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (http://jucisrs.rs.gov.br) e clique em validar 
certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C210001028902 e visualize a certidão)

21/355.596-4
Página 1 de 1

Nome Empresarial: RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Número de Identificação do 
Registro de Empresas - NIRE

CNPJ Data de Arquivamento do Ato 
Constitutivo

Data de Início de Atividade

4320871545-8 37.894.624/0001-00 29/07/2020 28/07/2020

Endereço Completo:

AVENIDA THEREZINHA PAULETTI SANVITTO 208  SALA 807  -  BAIRRO SANVITTO  CEP 95110-195  -  CAXIAS DO SUL/RS

Objeto Social: 

COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS
APLICADOS NA DETECCAO DE METAIS INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA SUPORTE TECNICO MANUTENCAO EM
TECNOLOGIA DA INFORMACAO MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS APLICADOS NA
DETECCAO DE METAIS INSTALACAO DE PORTAS JANELAS TETOS DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS COMERCIO
VAREJISTA DE FERRAMENTAS E FERRAGENS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA
E COMUNICACAO NOTADAMENTE OS ELETRONICOS LIGADOS A DETECCAO DE METAIS ATIVIDADES DE MONITORAMENTO
DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO

Capital Social: R$ 50.000,00 Microempresa ou 
Empresa de Pequeno 

Porte

EMPRESA PEQUENO 
PORTE

(Lei Complementar 
nº123/06)

Prazo de Duração
CINQUENTA MIL REAIS

Capital Integralizado: R$ 50.000,00 INDETERMINADO
CINQUENTA MIL REAIS

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE Nome Térm. Mandato Participação Função

989.862.950-91 VAGNER LUIS CONTINI xxxxxxx R$ 50.000,00 SÓCIO / 
ADMINISTRADOR

Status: CADASTRADA Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 04/11/2020 Número: 7405166

Ato 316  - ENQUADRAMENTO DE EPP

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela
Nire CNPJ Endereço
NADA MAIS#

Porto Alegre, 13 de Outubro de 2021 13:36
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Consulta Pública ao CGCTE RS

Situação na data: 04/11/2021
Identificação

Endereço

Informações Complementares

CAE

CAD ICMS 029/0663369

CNPJ 37.894.624/0001-00

Razão Social RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

Nome
Fantasia

RADD COMERCIO E SERVICOS

Logradouro AV THEREZINHA PAULETTI SANVITTO

Número 208 Complemento SALA 807

Bairro/Distrito SANVITTO

Município CAXIAS DO SUL U.F. RS

CEP 95110-195 Telefone

Enquadramento
Empresa

SIMPLES NACIONAL Delegacia da Receita
Estadual

3 ª DRE - CAXIAS DO
SUL

Natureza
Jurídica

2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

CNAE Fiscal
Principal

4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO

CNAE Fiscal 4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
CNAE Fiscal 4752-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA

E COMUNICACAO

Data Abertura 31/07/2020 Motivo
Inclusão

INCLUSAO

Data Baixa Motivo Baixa
Situação
Cadastral
Vigente(1)

HABILITADO

Nota Fiscal
Eletrônica

EMPRESA OBRIGADA A EMISSAO

814050000 - MATERIAIS ELETRICOS

814010000 - FERRAGENS

811030000 - APARELHO E EQUIPAMENTO ELETRICO E ELETRONICO

OBSERVAÇÃO: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios
contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não
são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles
ajustadas.

 Situação Cadastral Vigente refere-se tão somente ao Cadastro de Contribuintes do Estado do Rio
Grande do Sul (Inscrição Estadual).

(1)
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CNH Digital

QR-CODE

Departamento Nacional de Trânsito

Documento assinado com certificado digital em
conformidade com a Medida Provisória nº
2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por
meio da comparação deste arquivo digital com o
arquivo de assinatura (.p7s) no endereço:
< http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >.
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 

CERTIDÃO NEGATIVA 
 

DE 
 

LICITANTES INIDÔNEOS 
 
 

(Válida somente com a apresentação do CPF) 
 
 
 
Nome completo: VAGNER LUIS CONTINI 
 
CPF/CNPJ: 989.862.950-91 
 
 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos 
termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

 
  

 

Certidão emitida às 16:11:25 do dia 04/11/2021, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 
 
A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5 
 
Código de controle da certidão: PZLD041121161125 
 
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (04/11/2021 às 16:14) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CPF nº 989.862.950-91.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

6184.3103.891C.0251 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 04/11/2021 as 16:14:11 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
37.894.624/0001-00
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
29/07/2020 

 
NOME EMPRESARIAL 
RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
RADD COMERCIO E SERVICOS 

PORTE 
EPP 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente 
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem
operador 
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

 
LOGRADOURO 
AV THEREZINHA PAULETTI SANVITTO 

NÚMERO 
208 

COMPLEMENTO 
SALA 807 

 
CEP 
95.110-195 

BAIRRO/DISTRITO 
SANVITTO 

MUNICÍPIO 
CAXIAS DO SUL 

UF 
RS 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
RADD.COMERCIO@GMAIL.COM 

TELEFONE 
(54) 9108-0902 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
29/07/2020 

 
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 04/11/2021 às 16:03:19 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

29/07/2020 a 31/12/2020 37.894.624/0001-00

29 de Julho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Número de Ordem do Livro: 1

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

NIRE 43208715458

CNPJ 37.894.624/0001-00

Número de Ordem 1

Natureza do Livro DIÁRIO GERAL

Município Caxias do Sul

Data do arquivamento dos atos
constitutivos

29/07/2020

Data de arquivamento do ato de
conversão de sociedade simples em
sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2020

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

959

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

Natureza do Livro DIÁRIO GERAL

Número de ordem 1

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

959

Data de inicio 29/07/2020

Data de término 31/12/2020

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.0 do Visualizador 1Página 1 de
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

29/07/2020 a 31/12/2020 37.894.624/0001-00

29 de Julho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Número de Ordem do Livro: 1

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

A T I V O R$ 81.977,94R$ 0,00

 CIRCULANTE R$ 81.977,94R$ 0,00

  CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA R$ 56.017,94R$ 0,00

   BANCOS CONTA MOVIMENTO NO PAÍS R$ 37.977,26R$ 0,00

    BANCO DO BRASIL S.A. R$ 37.977,26R$ 0,00

   BANCOS CONTA APLICACAO R$ 18.040,68R$ 0,00

    BANCO DO BRASIL R$ 18.040,68R$ 0,00

  CREDITOS R$ 16.500,00R$ 0,00

   CREDIT.DE CLIENTES-MERCADO NAC R$ 16.500,00R$ 0,00

    CLIENTES - MERCADO NACIONAL R$ 16.500,00R$ 0,00

  ESTOQUES R$ 9.460,00R$ 0,00

   ESTOQUES R$ 9.460,00R$ 0,00

    MERCADORIAS PARA REVENDA R$ 9.460,00R$ 0,00

PASSIVO R$ 81.977,94R$ 0,00

 CIRCULANTE R$ 51.505,12R$ 0,00

  FORNECEDORES R$ 11.833,52R$ 0,00

   FORNECEDORES MERCADO NACIONAL R$ 11.833,52R$ 0,00

    FORNECEDORES MERCADO NACIONAL R$ 11.833,52R$ 0,00

  OBRIGAÇÕES FISCAIS R$ 171,60R$ 0,00

   IMPOSTOS A RECOLHER R$ 171,60R$ 0,00

    SIMPLES NACIONAL R$ 171,60R$ 0,00

  ADIANTAMENTOS R$ 39.500,00R$ 0,00

   ADIANTAMENTOS R$ 39.500,00R$ 0,00

    ADTO CLIENTE FATURAMENTO ANTEC R$ 39.500,00R$ 0,00

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 30.472,82R$ 0,00

  PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 30.472,82R$ 0,00

   CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO R$ 29.900,00R$ 0,00

    (-)CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZAR R$ (20.100,00)R$ 0,00

    CAPITAL SOCIAL R$ 50.000,00R$ 0,00

   RESERVAS DE LUCROS R$ 572,82R$ 0,00

    RESERV. LUCROS JÁ TRIBUTADO R$ 572,82R$ 0,00

   LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCIC R$ 0,00R$ 0,00

    LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCI R$ 0,00R$ 0,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.0 do Visualizador 1Página 1 de
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

29/07/2020 a 31/12/2020 37.894.624/0001-00

29 de Julho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Número de Ordem do Livro: 1

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

                      RECEITA BRUTA OPERACIONAL R$ 6.500,00

                        VENDAS DE MERCADORIAS R$ 6.500,00

                  (-) DEDUÇÕES DE VENDAS R$ (171,60)

                    (-) SIMPLES R$ (171,60)

                RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL R$ 6.328,40

            (-) CUSTOS DOS
PRODUTOS/MERCADORIAS OU SERVIÇOS
VENDIDOS

R$ (1.764,52)

              (-) DAS MERCADORIAS VENDIDAS R$ (1.764,52)

          LUCRO BRUTO OPERACIONAL R$ 4.563,88

      (-) DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS R$ (3.991,06)

        (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ (3.813,34)

        (-) DESPESAS TRIBUTARIAS R$ (90,20)

        (-) DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS R$ (87,52)

    ANTES DA CONTRIBUICAO SOCIAL R$ 572,82

  ANTES DO IMPOSTO DE RENDA R$ 572,82

L I Q U I D O R$ 572,82

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.0 do Visualizador 1Página 1 de
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DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

29/07/2020 a 31/12/2020 37.894.624/0001-00

Número de Ordem do Livro: 1

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante Contador

Tipo do Certificado Pessoa Física

CPF / CNPJ 525.831.630-00

N° de Série do Certificado 4126568733013155584833864630892779105

Nome do Signatário RONALDO GIOVANI SILVESTRE:52583163000

Autoridade Certificadora Emissora AC Instituto Fenacon RFB G3

Validade 14/05/2019 a 13/05/2022

Qualificação do Assinante Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ

Tipo do Certificado Pessoa Jurídica

CPF / CNPJ 989.862.950-91

N° de Série do Certificado 6957981136746772354095011652337052766

Nome do Signatário RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA:37894624000100

Autoridade Certificadora Emissora AC Instituto Fenacon RFB G3

Validade 24/08/2020 a 24/08/2021

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.0 do Visualizador 1Página 1 de
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IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA

37.894.624/0001-00

29/07/2020 a 31/12/2020

RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

Versão: 8.0.1SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Livro Diário

43208715458

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS: 

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

NIRE

NOME EMPRESARIAL

CNPJ

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO

DIÁRIO GERAL  1

NATUREZA DO LIVRO NÚMERO DO LIVRO

3D.14.FC.82.17.4A.22.2A.1A.9E.84.7E.45.54.2A.59.27.6F.47.E4

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO CPF/CNPJ NOME Nº SÉRIE DO 
CERTIFICADO VALIDADE RESPONSÁVEL 

LEGAL

Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-
PJ 37894624000100

RADD COMERCIO DE 
ELETRONICOS LTDA:

37894624000100

695798113674677235
409501165233705276

6

24/08/2020 a 
24/08/2021 Sim

Contador 52583163000
RONALDO GIOVANI 

SILVESTRE:
52583163000

412656873301315558
483386463089277910

5

14/05/2019 a 
13/05/2022

Não

NÚMERO DO RECIBO: 

3D.14.FC.82.17.4A.22.2A.1A.9E.84.7E.
45.54.2A.59.27.6F.47.E4-1 em

 
às
 

05/02/2021 16:43:20

92.4E.BB.97.CF.9B.98.E6 
D2.6E.1A.3D.BB.CB.CC.
6A

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

 

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. 
Este recibo comprova a autenticação.
 
BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da 
Lei Complementar nº 1247/2014.
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SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

Nome Empresarial:

Período da Escrituração:

Forma de Escrituração Contábil:

RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

29/07/2020

Livro Diário

31/12/2020a

Natureza do Livro: DIÁRIO GERAL

CNPJ:

Identificação do arquivo(hash): 3D.14.FC.82.17.4A.22.2A.1A.9E.84.7E.45.54.2A.59.27.6F.47.E4-

37.894.624/0001-00 Nire: 43208715458 Scp:

Consulta Realizada em: 08/02/2021 06:13:49

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo
Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo
dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
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1/1

Versão:

Bruno Bomtorim MoreiraBruno Bomtorim Moreira
Gerente TécnicoGerente Técnico

Data da Revisão: 12-08-20201

Emílio Fonini, 545, Bairro Cinquentenário - 95012-617 - Caxias do Sul / RS -
Brasil

Certificado N°: BR033941

Data de Aprovação Original: 18-07-2011
Data da auditoria de recertificação/certificação: 07-08-2020

Validade do certificado anterior: 15-08-2020

Sujeito à operação satisfatória contínua do sistema de gestão da organização,
este certificado é válido até: 14-08-2023

Data de Início do Ciclo de Certificação: 12-08-2020

Escopo de Certificação

PROJETO, DESENVOLVIMENTO, FABRICAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E
ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE
DETECÇÃO DE METAIS, INCLUINDO: DETECTORES PORTAIS,

MANUAIS E PORTAS DE SEGURANÇA.

Norma

ISO 9001:2015ISO 9001:2015

Esclarecimentos adicionais a respeito do escopo deste certificado e à aplicabilidade dos requisitos do Sistema de
Gerenciamento podem ser obtidos consultando a Organização. Para verificar a validade deste certificado, telefone para
+551126559001.

Escritório local: Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 4° Andar Vila Cruzeiro, 04726-170 - São Paulo - SP -
Brasil

Bureau Veritas Certification certifica que o Sistema de Gestão da organização acima foi
avaliado e encontrado em conformidade com os requisitos da Norma detalhada abaixo.

DETRONIX INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA.DETRONIX INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA.
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DIRETORIA DE POLÍTICAS ECONÔMICAS E TRIBUTÁRIAS

MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Número Alvará

Data da Abertura

29/07/2020

Data de BaixaData Habilitação NFS-e

PENDENTE

Data Liberação Fiscal SMU

Status

INSCRICAO

Operação

Tipo de Documento

Número Fiscalização

10241436

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

ENDEREÇO

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

UF CEPMunicípioBairro

Número ComplementoLogradouro

     Inscrição Municipal - Nome ou Razão Social

   CPF/CNPJ

37.894.624/0001-00

192410 - RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

AVENIDA THEREZINHA PAULETTI SANVITTO 208 SALA 807

SANVITTO CAXIAS DO SUL RS 95110-195

Situação Item ListaGrupoCodigo Início Final Descrição da Atividade

PendenteFERRAGENS 5-COMERCIO435 2020/07 9999/12 00.00

PendenteFERRAMENTAS 5-COMERCIO1149 2020/07 9999/12 00.00

PendenteINSTALACAO 3-SERVICOS494 2020/07 9999/12 14.06

PendenteINSTALACOES ELETRICAS 3-SERVICOS493 2020/07 9999/12 07.02

PendenteLOCACAO DE BENS MOVEIS 10-NAO INCIDÊNCIA ISS282 2020/07 9999/12 00.00

PendenteMANUTENCAO DE MAQUINAS 3-SERVICOS1519 2020/07 9999/12 14.01

PendenteMATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS 5-COMERCIO986 2020/07 9999/12 00.00

PendenteMATERIAIS E EQUIPAMENTOS TELEFONICOS 5-COMERCIO578 2020/07 9999/12 00.00

PendenteMATERIAIS ELETRICOS 5-COMERCIO577 2020/07 9999/12 00.00

PendenteSUPORTE TECNICO EM INFORMATICA 3-SERVICOS8 2020/07 9999/12 01.07

PendenteVIGILANCIA, SEGURANCA OU MONITORAMENTO DE BENS E 3-SERVICOS802 2020/07 9999/12 11.02

Ativa

Emitido no dia: 13/08/2020  14:08

SITUAÇÃO DO ALVARÁ

SITUAÇÃO DO MOBILIÁRIO

PXCD.CQSL.9INY.BEKZ
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MettusMNI
d e t e c to r  p o r tát i l

D E T R O N I X . C O M . B R
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d e t e c t o r e s  •  p o r t á t e i s m e t t u s M N I

Seja bem-vindo!

A Detronix, desde 2005, é focada no desenvolvimento e produção de detectores de 
metais para as mais variadas aplicações, dentre elas, na segurança com modelos portais, 
manuais e portas de segurança. Na indústria com detectores para proteger máquinas e 
equipamentos e, também, para inspeção de produtos industrializados, como exemplo, 
alimentos em geral, evitando que cheguem contaminados aos consumidores.

Localizada em Caxias do Sul-RS, a Detronix dispõe de ampla assistência técnica em 
mais de 40 localidades em território nacional, atendendo a mercados nacionais e 
internacionais.

A gestão da qualidade é certificada a mais de 12 anos, e atualmente atende a 
ISO9001:2015. Nossos produtos atendem normas de compatibilidade eletromagnética 
e normas internacionais de segurança. Requisitos fundamentais para atender grandes 
eventos internacionais.

Nossa motivação faz-se na engenharia dedicada à segurança. Acreditamos no sentimento 
de proteção, capaz de promover em cada um de nós a confiança tão desejada, 
fundamental ao avanço de nossos objetivos.
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d e t e c t o r e s  •  p o r t á t e i s m e t t u s M N I

O detector de metal portátil MettusMNI faz parte de uma linha de detectores manuais. 
É um detector de metais em formato de bastão, microprocessado, com aviso contínuo 
de detecção, alta sensibilidade e baixíssimo consumo de bateria.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES:

Segurança
Pública

Indústria
(Segurança)

Aeroportos

Objetos
grandes

Objetos
médios

Objetos
pequenos

Eventos

TECNOLOGIA
Aviso contínuo durante a 
presença de metal.

Desligamento automático após 
1 minuto da última detecção. 

Capacidade de detecção de
uma moeda de 10 centavos
a 5 cm de distância!
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ESPECIFICAÇÕES
DA ESTRUTURA

d e t e c t o r e s  •  p o r t á t e i s m e t t u s M N I

• Estrutura em ABS injetado com aditivo anti UV.

• Painel em policarbonato de alta resistência.

• Compartimento de bateria de fácil acesso.
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d e t e c t o r e s  •  p o r t á t e i s m e t t u s M N I

CORDÃO
DE PUNHO

CHAVE DE 
OPERAÇÃO

ENTRADA PARA 
CARREGADOR
DE BATERIA

SAÍDA PARA
FONE DE
OUVIDO

AVISO SONORO

LED’S 
INDICADORES DE 

DETECÇÃO

LED INDICADOR 
DE LIGADO/

BATERIA FRACA

TECLAS PARA 
AJUSTES DE 

SENSIBILIDADE

com 3 posições
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A: 380mm
B: 90mm
C: 24mmA

B

C

DIMENSÕES
E PESO
Peso médio: 270g

Ilu
st
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 in
fo

rm
aç

õe
s 

té
cn

ic
as

 s
uj

ei
ta

s 
à 

al
te

ra
çã

o 
se

m
 a

vi
so

 p
ré

vi
o.

PAINEL DE 
CONTROLE
Possui todos os recursos 
necessários para operação e 
configuração do detector:

• Chave 3 POSIÇÕES: detecção com 
alerta silencioso, desliga e detecção com 
alerta audiovisual.

• LED VERDE: indica que o equipamento 
está em operação e teste de bateria.

• LED’S VERMELHOS:  indicam que o 
equipamento detectou a presença de 
massa metálica.

• BUZZER: Sinalizador sonoro de 
detecção.

• Tecla + : utilizada para aumento da 
sensibilidade.

• Tecla - : utilizada para diminuição da 
sensibilidade.

d e t e c t o r e s  •  p o r t á t e i s m e t t u s M N I

Especificações Técnicas:
Alta sensibilidade: detecta metais magnéticos 
e não-magnéticos, ferrosos e não ferrosos

Sistema autoajustável: ao ser ligado

Alimentação: 1 bateria 9V

Baixo consumo: 3,5 mAdc
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OPCIONAIS

d e t e c t o r e s  •  p o r t á t e i s m e t t u s M N I

COLDRE PARA 
TRANSPORTE

CARREGADOR DE
BATERIA BIVOLT

AJUSTE DE 
SENSIBILIDADE 

INTERNO

AJUSTE
DE VOLUME

INTERNO

Os opcionais 
poderão ser 
inseridos a qualquer 
tempo para compor 
especificações 
técnicas previamente 
definidas pelo cliente

!

• Desligamento automático 
após 1 minuto da última 
detecção

• Bateria recarregável

• Aviso sonoro de alta 
intensidade

(Opções com 3 e 10 níveis)

(100 a 240Vca - 50/60Hz)

PUNHO 
EMBORRACHADO

CAPA DE 
PROTEÇÃO

FONE DE OUVIDO

CARREGADOR 
EXTERNO DE 

BATERIA BIVOLT

Opções acompanham 
ferramenta para 

ajuste

ALERTA
VIBRATÓRIO
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Rua Emílio Fonini, 545
Cinquentenário - Caxias do Sul/RS

contato@detronix.com.br

d e t r o n i x . c o m . b r

(54) 9.8122.4698
S e t o r  p ú b l i c o

(54)  9.9949.3036
(54)  9.8122.5390

S e t o r  p r i v a d o

(54) 3225.7500
(54)  3289.0600

T e l e f o n e s  f i x o s
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 37.894.624/0001-00
Razão Social:RADD COMECIO DE ELETRONICOS
Endereço: AV THERESINHA PAULETTI / SANVITTO / CAXIAS DO SUL / RS / 95110-

195

 
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:28/10/2021 a 26/11/2021 
 
Certificação Número: 2021102802341121300004

Informação obtida em 04/11/2021 16:04:58

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

Anexo FGTS (0969150)         SEI 0006004-90.2016.6.02.8000 / pg. 974



A
ne

xo
 L

A
U

D
O

 M
A

R
C

A
 P

A
S

S
O

 (
09

69
15

1)
   

   
   

S
E

I 0
00

60
04

-9
0.

20
16

.6
.0

2.
80

00
 / 

pg
. 9

75



A
ne

xo
 L

A
U

D
O

 M
A

R
C

A
 P

A
S

S
O

 (
09

69
15

1)
   

   
   

S
E

I 0
00

60
04

-9
0.

20
16

.6
.0

2.
80

00
 / 

pg
. 9

76



A
ne

xo
 L

A
U

D
O

 M
A

R
C

A
 P

A
S

S
O

 (
09

69
15

1)
   

   
   

S
E

I 0
00

60
04

-9
0.

20
16

.6
.0

2.
80

00
 / 

pg
. 9

77



A
ne

xo
 L

A
U

D
O

 M
A

R
C

A
 P

A
S

S
O

 (
09

69
15

1)
   

   
   

S
E

I 0
00

60
04

-9
0.

20
16

.6
.0

2.
80

00
 / 

pg
. 9

78



A
ne

xo
 L

A
U

D
O

 M
A

R
C

A
 P

A
S

S
O

 (
09

69
15

1)
   

   
   

S
E

I 0
00

60
04

-9
0.

20
16

.6
.0

2.
80

00
 / 

pg
. 9

79



A
ne

xo
 L

A
U

D
O

 M
A

R
C

A
 P

A
S

S
O

 (
09

69
15

1)
   

   
   

S
E

I 0
00

60
04

-9
0.

20
16

.6
.0

2.
80

00
 / 

pg
. 9

80



A
ne

xo
 L

A
U

D
O

 M
A

R
C

A
 P

A
S

S
O

 (
09

69
15

1)
   

   
   

S
E

I 0
00

60
04

-9
0.

20
16

.6
.0

2.
80

00
 / 

pg
. 9

81



A
ne

xo
 L

A
U

D
O

 M
A

R
C

A
 P

A
S

S
O

 (
09

69
15

1)
   

   
   

S
E

I 0
00

60
04

-9
0.

20
16

.6
.0

2.
80

00
 / 

pg
. 9

82



A
ne

xo
 L

A
U

D
O

 M
A

R
C

A
 P

A
S

S
O

 (
09

69
15

1)
   

   
   

S
E

I 0
00

60
04

-9
0.

20
16

.6
.0

2.
80

00
 / 

pg
. 9

83



A
ne

xo
 L

A
U

D
O

 M
A

R
C

A
 P

A
S

S
O

 (
09

69
15

1)
   

   
   

S
E

I 0
00

60
04

-9
0.

20
16

.6
.0

2.
80

00
 / 

pg
. 9

84



A
ne

xo
 L

A
U

D
O

 M
A

R
C

A
 P

A
S

S
O

 (
09

69
15

1)
   

   
   

S
E

I 0
00

60
04

-9
0.

20
16

.6
.0

2.
80

00
 / 

pg
. 9

85



A
ne

xo
 L

A
U

D
O

 M
A

R
C

A
 P

A
S

S
O

 (
09

69
15

1)
   

   
   

S
E

I 0
00

60
04

-9
0.

20
16

.6
.0

2.
80

00
 / 

pg
. 9

86



A
ne

xo
 L

A
U

D
O

 M
A

R
C

A
 P

A
S

S
O

 (
09

69
15

1)
   

   
   

S
E

I 0
00

60
04

-9
0.

20
16

.6
.0

2.
80

00
 / 

pg
. 9

87



A
ne

xo
 L

A
U

D
O

 M
A

R
C

A
 P

A
S

S
O

 (
09

69
15

1)
   

   
   

S
E

I 0
00

60
04

-9
0.

20
16

.6
.0

2.
80

00
 / 

pg
. 9

88



A
ne

xo
 L

A
U

D
O

 M
A

R
C

A
 P

A
S

S
O

 (
09

69
15

1)
   

   
   

S
E

I 0
00

60
04

-9
0.

20
16

.6
.0

2.
80

00
 / 

pg
. 9

89



A
ne

xo
 L

A
U

D
O

 M
A

R
C

A
 P

A
S

S
O

 (
09

69
15

1)
   

   
   

S
E

I 0
00

60
04

-9
0.

20
16

.6
.0

2.
80

00
 / 

pg
. 9

90



A
ne

xo
 L

A
U

D
O

 M
A

R
C

A
 P

A
S

S
O

 (
09

69
15

1)
   

   
   

S
E

I 0
00

60
04

-9
0.

20
16

.6
.0

2.
80

00
 / 

pg
. 9

91



A
ne

xo
 L

A
U

D
O

 M
A

R
C

A
 P

A
S

S
O

 (
09

69
15

1)
   

   
   

S
E

I 0
00

60
04

-9
0.

20
16

.6
.0

2.
80

00
 / 

pg
. 9

92



A
ne

xo
 L

A
U

D
O

 M
A

R
C

A
 P

A
S

S
O

 (
09

69
15

1)
   

   
   

S
E

I 0
00

60
04

-9
0.

20
16

.6
.0

2.
80

00
 / 

pg
. 9

93



A
ne

xo
 L

A
U

D
O

 M
A

R
C

A
 P

A
S

S
O

 (
09

69
15

1)
   

   
   

S
E

I 0
00

60
04

-9
0.

20
16

.6
.0

2.
80

00
 / 

pg
. 9

94



A
ne

xo
 L

A
U

D
O

 M
A

R
C

A
 P

A
S

S
O

 (
09

69
15

1)
   

   
   

S
E

I 0
00

60
04

-9
0.

20
16

.6
.0

2.
80

00
 / 

pg
. 9

95



A
ne

xo
 L

A
U

D
O

 M
A

R
C

A
 P

A
S

S
O

 (
09

69
15

1)
   

   
   

S
E

I 0
00

60
04

-9
0.

20
16

.6
.0

2.
80

00
 / 

pg
. 9

96



A
ne

xo
 L

A
U

D
O

 M
A

R
C

A
 P

A
S

S
O

 (
09

69
15

1)
   

   
   

S
E

I 0
00

60
04

-9
0.

20
16

.6
.0

2.
80

00
 / 

pg
. 9

97



A
ne

xo
 L

A
U

D
O

 M
A

R
C

A
 P

A
S

S
O

 (
09

69
15

1)
   

   
   

S
E

I 0
00

60
04

-9
0.

20
16

.6
.0

2.
80

00
 / 

pg
. 9

98



A
ne

xo
 L

A
U

D
O

 M
A

R
C

A
 P

A
S

S
O

 (
09

69
15

1)
   

   
   

S
E

I 0
00

60
04

-9
0.

20
16

.6
.0

2.
80

00
 / 

pg
. 9

99



A
ne

xo
 L

A
U

D
O

 M
A

R
C

A
 P

A
S

S
O

 (
09

69
15

1)
   

   
   

S
E

I 0
00

60
04

-9
0.

20
16

.6
.0

2.
80

00
 / 

pg
. 1

00
0



A
ne

xo
 L

A
U

D
O

 M
A

R
C

A
 P

A
S

S
O

 (
09

69
15

1)
   

   
   

S
E

I 0
00

60
04

-9
0.

20
16

.6
.0

2.
80

00
 / 

pg
. 1

00
1



A
ne

xo
 L

A
U

D
O

 M
A

R
C

A
 P

A
S

S
O

 (
09

69
15

1)
   

   
   

S
E

I 0
00

60
04

-9
0.

20
16

.6
.0

2.
80

00
 / 

pg
. 1

00
2



A
ne

xo
 L

A
U

D
O

 M
A

R
C

A
 P

A
S

S
O

 (
09

69
15

1)
   

   
   

S
E

I 0
00

60
04

-9
0.

20
16

.6
.0

2.
80

00
 / 

pg
. 1

00
3



A
ne

xo
 L

A
U

D
O

 M
A

R
C

A
 P

A
S

S
O

 (
09

69
15

1)
   

   
   

S
E

I 0
00

60
04

-9
0.

20
16

.6
.0

2.
80

00
 / 

pg
. 1

00
4



A
ne

xo
 L

A
U

D
O

 M
A

R
C

A
 P

A
S

S
O

 (
09

69
15

1)
   

   
   

S
E

I 0
00

60
04

-9
0.

20
16

.6
.0

2.
80

00
 / 

pg
. 1

00
5



A
ne

xo
 L

A
U

D
O

 M
A

R
C

A
 P

A
S

S
O

 (
09

69
15

1)
   

   
   

S
E

I 0
00

60
04

-9
0.

20
16

.6
.0

2.
80

00
 / 

pg
. 1

00
6



A
ne

xo
 L

A
U

D
O

 M
A

R
C

A
 P

A
S

S
O

 (
09

69
15

1)
   

   
   

S
E

I 0
00

60
04

-9
0.

20
16

.6
.0

2.
80

00
 / 

pg
. 1

00
7



A
ne

xo
 L

A
U

D
O

 M
A

R
C

A
 P

A
S

S
O

 (
09

69
15

1)
   

   
   

S
E

I 0
00

60
04

-9
0.

20
16

.6
.0

2.
80

00
 / 

pg
. 1

00
8



A
ne

xo
 L

A
U

D
O

 M
A

R
C

A
 P

A
S

S
O

 (
09

69
15

1)
   

   
   

S
E

I 0
00

60
04

-9
0.

20
16

.6
.0

2.
80

00
 / 

pg
. 1

00
9



  

 

 
 

Declaração de Elaboração Independente de Proposta

Pregão Eletrônico 53/2021 UASG 70011

VAGNER LUIS CONTINI, como representante devidamente constituído de 37.894.624/0001-00 - RADD COMERCIO DE
ELETRONICOS LTDA doravante denominado RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, para fins do disposto no Edital do
Pregão Eletrônico 53/2021 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 53/2021 UASG 70011 foi elaborada de maneira
independente pelo RADD COMERCIO DE ELETRONICOS 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 53/2021 UASG 70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico 53/2021 UASG 70011,não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 53/2021 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 53/2021 UASG 70011, quanto a participar ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 53/2021 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 53/2021 UASG 70011 antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 53/2021 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. 

Caxias do Sul, em 21 de Outubro de 2021. 

VAGNER LUIS CONTINI
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Declaração de Menor
 
Pregão eletrônico 53/2021 UASG 70011

RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 37.894.624/0001-00, 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.

Caxias do Sul, 21 de Outubro de 2021.
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DECLARAÇÃO
 
Pregão eletrônico 53/2021 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 53/2021 da UASG 70011 - TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS .
CNPJ: 37.894.624/0001-00 - RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

Caxias do Sul, 21 de Outubro de 2021.
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DECLARAÇÃO ME/EPP
 
Pregão eletrônico 53/2021 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: 37.894.624/0001-00 - RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 

21 de Outubro de 2021.

 

Voltar
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Declaração de Inexistência de Fato Superveniente
 
Pregão eletrônico 53/2021 UASG 70011

RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, CNPJ nº 37.894.624/0001-00, 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.

Caxias do Sul, 21 de Outubro de 2021.
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Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado
 
Pregão eletrônico 53/2021 UASG 70011

RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 37.894.624/0001-00, 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.

Caxias do Sul, 21 de Outubro de 2021.
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Declaração de Acessibilidade
 
Pregão eletrônico 53/2021 UASG 70011

RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 37.894.624/0001-00, 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.

Caxias do Sul, 21 de Outubro de 2021.

 

Fechar

Declaração COMPRASNET (0969152)         SEI 0006004-90.2016.6.02.8000 / pg. 1016

javascript:self.print()


  

 

 
 

Declaração de Cota de Aprendizagem
 
Pregão eletrônico 53/2021 UASG 70011

RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 37.894.624/0001-00, declara sob as penas da Lei,
que cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

Caxias do Sul, 21 de Outubro de 2021.
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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: 37.894.624/0001-00
Razão Social: RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

Atividade Econômica Principal:

4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO

Endereço:
AVENIDA THEREZINHA PAULETTI SANVITTO, 208 - SALA 807 - SANVITTO - Caxias do
Sul / Rio Grande do Sul

Emitido em: 04/11/2021 16:23 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: 37.894.624/0001-00
Razão Social: RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
Nome Fantasia: RADD COMERCIO E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 03/02/2022

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MEI: Não
Capital Social: R$ 50.000,00 Data de Abertura da Empresa: 29/07/2020
CNAE Primário: 4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO

CNAE Secundário 1: 3319-8/00 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E
CNAE Secundário 2: 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
CNAE Secundário 3: 4330-4/02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E
CNAE Secundário 4: 4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
CNAE Secundário 5: 4752-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 6: 6209-1/00 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS
CNAE Secundário 7: 7739-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 8: 8020-0/01 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE

Dados para Contato
CEP: 95.110-195
Endereço: AVENIDA THEREZINHA PAULETTI SANVITTO, 208 - SALA 807 -
Município / UF: Caxias do Sul / Rio Grande do Sul
Telefone: (54) 91080902
E-mail: RADD.COMERCIO@GMAIL.COM

Dados do Responsável Legal
989.862.950-91CPF:

Nome: VAGNER LUIS CONTINI

Emitido em: 04/11/2021 16:25 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Relatório de Credenciamento

Dados do Responsável pelo Cadastro
989.862.950-91CPF:

Nome: VAGNER LUIS CONTINI
E-mail: radd.comercio@radd.com.br

Sócios / Administradores
Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 989.862.950-91 Participação Societária: 100,00%
Nome: VAGNER LUIS CONTINI
Número do Documento: 1084364189 Órgão Expedidor: SJS/II
Data de Expedição: 03/06/1998 Data de Nascimento: 27/10/1980
Filiação Materna: IVALMINA ANGELINA PIZZI CONTINI
Estado Civil: Solteiro(a)

CEP: 95.270-000
Endereço: RUA ZONA RADIO NORDESTE, 04.605 - CASA - CAPEL NSA SRA DORES
Município / UF: Flores da Cunha / Rio Grande do Sul
Telefone: (54) 91080902
E-mail: radd.comercio@radd.com.br

Linhas Fornecimento

Materiais
6350 - SISTEMAS DIVERSOS DE SINALIZAÇÃO, ALARME E DETECÇÃO PARA  SEGURANÇA
6665 - INSTRUMENTOS E APARELHOS DE DETECÇÃO DE PERIGO

Emitido em: 04/11/2021 16:25 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

22
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Linha de Fornecimento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 37.894.624/0001-00
Razão Social: RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
Nome Fantasia: RADD COMERCIO E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Municipio / UF: Caxias do Sul / Rio Grande do Sul
Porte: Empresa de Pequeno Porte

Linhas de Fornecimento
Materiais

Código Descrição Situação

6350
SISTEMAS DIVERSOS DE SINALIZAÇÃO, ALARME E DETECÇÃO
PARA  SEGURANÇA

Ativo

6665 INSTRUMENTOS E APARELHOS DE DETECÇÃO DE PERIGO Ativo

Emitido em: 04/11/2021 16:26 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

11
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório Nível V -  Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor
CNPJ: 37.894.624/0001-00
Razão Social: RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
Nome Fantasia: RADD COMERCIO E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível
Situação do Nível: Não cadastrado

Nenhum registro de Qualificação Técnica encontrado para o fornecedor.

Emitido em: 04/11/2021 16:24 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

11
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor
CNPJ: 37.894.624/0001-00
Razão Social: RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
Nome Fantasia: RADD COMERCIO E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Emitido em: 04/11/2021 16:24 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

11
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor
CNPJ: 37.894.624/0001-00
Razão Social: RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
Nome Fantasia: RADD COMERCIO E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Emitido em: 04/11/2021 16:24 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

11
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor
CNPJ: 37.894.624/0001-00
Razão Social: RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
Nome Fantasia: RADD COMERCIO E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.

Emitido em: 04/11/2021 16:25 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

11
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37408259449Usuário:

04/11/2021 17:28:01Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ: Título: Situação

INOVAZUL CHAIN COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLO Adimplente28899422

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

Anexo CADIN - EMPRESA RADD COMÉRCIO - PG. 02 (0969161)         SEI 0006004-90.2016.6.02.8000 / pg. 1026



37408259449Usuário:

04/11/2021 17:27:22Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ: Título: Situação

RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA Adimplente37894624

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:

04/11/2021 17:26:30Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ: Título: Situação

DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA Adimplente07404500

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 .532021 .32058 .4793 .183768114

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00053/2021 (SRP)

 
Às 14:00 horas do dia 21 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
0006004-90.2016, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00053/2021. Modo de disputa: Aberto/Fechado.
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de pórticos detectores de metais, detectores de metais portáteis e cofre
de aço para acautelamento de armas.. 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: Detector metais
Descrição Complementar: EQUIPAMENTOS DETECTORES DE METAIS – TIPO PÓRTICO, COM RODÍZIOS COM TRAVAS
(ADEGUADO A NORMA NIJ 0601-02).
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 15 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 19.788,2300 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA, pelo melhor lance de R$ 19.599,8000 e a quantidade de 15
Unidade .

Item: 2
Descrição: Detector metais
Descrição Complementar: DETECTORES DE METAIS - TIPO MANUAL (RAQUETE)
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 14 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.144,6700 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 750,0000 e a quantidade de 14
Unidade .

Item: 3
Descrição: Cofre
Descrição Complementar: Cofre em aço, com 10 gavetas internas independentes (com chaves), mecanismo de abertura
e fechamento digital e/ou chave tetra (serve, inclusive, para desbloqueio em caso de travamento de senha).
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 10 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 3.895,9800 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Histórico
Item: 1 - Detector metais

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
07.404.500/0001-38 DETRONIX

INDUSTRIA
ELETRONICA LTDA

Não Não 15 R$ 19.788,2300 R$ 296.823,4500 20/10/2021
17:09:02

Marca: DETRONIX 
Fabricante: DETRONIX 
Modelo / Versão: METTUS HS+ 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DETECTORES DE METAIS - TIPO PÓRTICO - OITO ZONAS DE DETECÇÃO
DE ACORDO COM ANEXO I-A DO EDITAL - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS ITENS. Incluindo a prestação dos serviços
de instalação, testes, treinamento dos servidores/operadores, assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva
durante o período da garantia. Em função da descrição no sistema, ter quantitativo máximo de caracteres, inserimos
especificação completa no arquivo da proposta inicial. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)
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94.260.742/0001-08 MAGNETEC
INDUSTRIA
ELETROELETRONICA
EIRELI

Sim Sim 15 R$ 26.300,0000 R$ 394.500,0000 21/10/2021
09:59:08

Marca: MAGNETEC 
Fabricante: MAGNETEC 
Modelo / Versão: MAG-600 HD-FS-Multi-Z 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME EDITAL 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 26.300,0000 94.260.742/0001-08 21/10/2021 14:00:00:787
R$ 19.788,2300 07.404.500/0001-38 21/10/2021 14:00:00:787
R$ 19.700,0000 94.260.742/0001-08 21/10/2021 14:19:47:860
R$ 19.650,0000 94.260.742/0001-08 21/10/2021 14:33:21:427
R$ 19.599,8000 07.404.500/0001-38 21/10/2021 14:33:37:047

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ Data/Hora Inicial
Desempate

Data/Hora Final
Desempate Situação do Lance Valor do

Lance
94.260.742/0001-

08 21/10/2021 14:37:41:423 21/10/2021 14:38:20:283 Fornecedor desistiu de enviar
lance -

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento
análise de propostas

21/10/2021
14:00:59 Análise de propostas do item finalizada.

Abertura 21/10/2021
14:15:01 Item aberto.

Encerramento etapa
aberta

21/10/2021
14:32:40 Encerrada etapa aberta do item.

Início 1a etapa
fechada

21/10/2021
14:32:40

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre
R$ 19.700,0000 e R$ 19.788,2300.

Encerramento etapa
fechada

21/10/2021
14:37:41 Encerrada etapa fechada do item.

Desempate - Início
do desempate

21/10/2021
14:37:41 Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.

Desempate -
Desistência

21/10/2021
14:38:20

O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 14:42:41 de 21/10/2021. O fornecedor
MAGNETEC INDUSTRIA ELETROELETRONICA EIRELI, CPF/CNPJ: 94.260.742/0001-08 desistiu de
enviar o lance.

Encerramento 21/10/2021
14:38:20 Item encerrado.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

21/10/2021
15:04:12

Convocado para envio de anexo o fornecedor DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA,
CNPJ/CPF: 07.404.500/0001-38.

Encerramento do
prazo - Convocação
anexo

21/10/2021
15:17:14

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA
LTDA, CNPJ/CPF: 07.404.500/0001-38.

Aceite de proposta 21/10/2021
17:47:24

Aceite individual da proposta. Fornecedor: DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA, CNPJ/CPF:
07.404.500/0001-38, pelo melhor lance de R$ 19.599,8000.

Habilitação de
fornecedor

04/11/2021
16:40:16

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA -
CNPJ/CPF: 07.404.500/0001-38

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 2 - Detector metais

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
11.192.771/0001-44 DETECSUL

INDUSTRIA
ELETRONICA LTDA

Sim Sim 14 R$ 1.144,0000 R$ 16.016,0000 07/10/2021
13:08:04

Marca: Detecsul 
Fabricante: Detecsul Industria Eletrônica LTDA 
Modelo / Versão: DTS-Racket I 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alarme contínuo de detecção na proximidade de metais; Estrutura em
ABS injetado com aditivo Anti-UV; Formato bastão na cor preta; Sistema de análise e comandos microprocessados.
Compartimento da bateria de fácil acesso; Ajuste digital de sensibilidade com 10 níveis. Tecla "Mode" ( seleciona
modo de operação): Aviso de detecção com Led / Buzzer /Vibra ou somente Led /Vibra; Chave liga/ Desliga tipo
gangorra. Alarme luminoso e sonoro de detecção. Desligamento automático. Led bicolor indicador de ligado e Low bat.
Baixo consumo: 2,7mA e 5,3mA em detecção. Autonomia de 70hs. Detecta metais magnéticos e não-magnéticos,
ferrosos e não-ferrosos. Painel em policarbonato de alta resistência; Dimensões aproximadas: Comprimento 400mm,
largura 85mm, espessura 25mm; opera com umidade relativa de 0 a 95% sem condensação e faixa mínima de
temperatura de operação -15°C a + 50°C; Peso aproximado: 300g. 01 Bateria 9V recarregável; Entrada para fone de
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ouvido. Cordão de punho para evitar quedas. Não oferece riscos à gestantes, portadores de marca-passo e demais
usuários. Manual em português. Acessórios: Carregador bivolt, capa coldre, fone de ouvido, mídia contendo instruções
em vídeo de operação do aparelho, com instruções em Português do Brasil. 
Porte da empresa: ME/EPP

37.894.624/0001-00 RADD COMERCIO DE
ELETRONICOS LTDA

Sim Sim 14 R$ 1.144,6700 R$ 16.025,3800 21/10/2021
11:23:10

Marca: DETRONIX 
Fabricante: DETRONIX 
Modelo / Versão: METTUSMNI 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DETECTORES DE METAIS - TIPO MANUAL (RAQUETE): 2.1-
CARACTERÍSTICAS ESTRUTURAIS E OPERACIONAIS: 2.1.1 - O detector manual tem estrutura em material lavável,
indeformável, dotados de bordas a prova de impactos proporcionando uma eficiente proteção mecânica e de umidade,
a exemplo do Acrilonitrila butadieno estireno – ABS, ou outro material termoplástico rígido e leve, com características
similares ao ABS. Poderão ser aceitos outros materiais que atendam às exigências acima, com características similares
ao ABS; 2.1.2 - O detector tem processo de fabricação certificado NBR ISO 9001; 2.1.3 - O detector tem uma ou mais
chave(s) para ligar/desligar e saída para fone de ouvido; 2.1.4 - O detector tem uma ou mais chave(s) para a escolha
e seleção do modo de alarme; 2.1.5 - Utiliza bateria de 9v, recarregável, tipo; 2.1.6 - O detector é fornecido com
bateria recarregável, carregador de bateria, e fonte de 90 ou 100 a 240 ou 250Vca automática para atender as redes
padrões de 110/127 e 220v sem a intervenção do operador; 2.1.7 - A duração típica da bateria é de no mínimo 30
horas em modo de operação normal (modo visual/sonoro), considerando operação em estado de alarme de no
máximo 10% do ciclo operacional; 2.1.8 - A empunhadura é ergonômica, de material à prova de umidade, resistente
ao suor e deverá integrar laço de pulso; 2.1.9 - O aparelho detector manual é resistente a impacto de altura mínima
de 75 (setenta e cinco) centímetros, sendo que seus componentes internos permanecem inalterados após a queda,
nem seja necessária recalibração do aparelho. O aparelho mantem suas características depois de no mínimo 3 (três)
provas de queda de 75 (setenta e cinco) centímetros em piso de concreto, em qualquer posição; 2.1.10 – Peso do
detector: 270 g (com bateria inclusa); 2.1.11 – Dimensões do detector: 2.1.11.1 - Largura: 900mm, Espessura:
24mm, Comprimento: 380mm; 2.1.11.2 - Comprimento da superfície de detecção: mínimo de 180mm e máximo de
320mm. 2.1.12 –Opera com umidade relativa de 0 a 95% sem condensação e faixa mínima de temperatura de
operação -15°C a + 50°C; 2.1.13 – O equipamento não oferece riscos a portadores de marca passos, gestantes e
sistemas de apoio vitais, comprovado através de laudo técnico ( em anexo junto com habilitação); 2.1.14 – Tem
eletrônica microprocessada, com auto calibração, evitando ajustes periódicos de sensibilidade; 2.1.15 - Detecta
metais magnéticos e não magnéticos, metais ferrosos e não-ferrosos; 2.1.16 – Possui capacidade de detecção
conforme NIJ 0602-02, do Departamento de Justiça dos Estados Unidos; 2.1.17 – Possui os seguintes tipos de
indicação de alarme: sonoro, visual e por vibração do punho; 2.1.18 O alarme é continuo durante o tempo que o
metal estiver na presença do sensor sem a necessidade de movimentação para provocar a detecção dos metais;
2.1.19 Tem 2 (dois) modos de operação dos alarmes. Por exemplo, visual/vibração e visual/sonoro; 2.1.20 Possui
ajuste digital de sensibilidade de 3 níveis (baixo, médio e alto), sendo a detecção do nível alto a no mínimo 1cm.
2.1.21 – Dois aparelhos devem operar apropriadamente a uma distância de 60 cm ou menos entre eles; 2.1.22 - O
detector não pode produzir uma indicação positiva de alarme quando operado a uma distância de maior que 35 cm de
uma grade metálica usada na construção de piso. A distância até a grade supracitada refere-se tanto àquela medida a
partir da ponta do detector como aquela medida a partir do lado do detector. As dimensões mínimas da grade
metálica: 15cm x 15cm de haste de metal ferroso com diâmetro de 6mm; 2.1.23 – O aparelho possui indicação por
LEDs coloridos, com as seguintes funções: 2.1.23.1 – LED vermelho representa indicação visual de alarme; 2.1.23.2 –
LED verde indica que o aparelho está ligado e pronto para operar; 2.1.23.3 - LED indicador de nível baixo da carga de
bateria. 2.1.24 - É fornecido com: 2.1.24.1 - Mídia contendo instruções em vídeo de operação do modelo de detector
fornecido, com instruções em Português do Brasil; 2.1.24.2 – bateria recarregável, bivolt ou 220v; 2.1.24.3 –
carregador de bateria; 2.1.24.4 – Capa de proteção; 2.1.24.5 – Fone de ouvido; 2.1.24.6 – Coldre para transporte, a
ser preso em cinto. 2.1.25 – Garantia mínima: 24 meses 
Porte da empresa: ME/EPP

94.260.742/0001-08 MAGNETEC
INDUSTRIA
ELETROELETRONICA
EIRELI

Sim Sim 14 R$ 1.800,0000 R$ 25.200,0000 21/10/2021
09:59:08

Marca: MAGNETEC 
Fabricante: MAGNETEC 
Modelo / Versão: MAG 3150 STX 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME EDITAL 
Porte da empresa: ME/EPP

12.134.879/0001-43 AIQ FERRAMENTAS E
INSTRUMENTOS
LTDA

Sim Sim 14 R$ 2.000,0000 R$ 28.000,0000 20/10/2021
13:24:24

Marca: INSTRUTHERM 
Fabricante: INSTRUTHERM 
Modelo / Versão: DM-600 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DETECTOR DE METAIS MOD. DM-600, COM INDICAÇÃO VISUAL E
SONORA Ajuste de sensibilidade Alerta sonoro, visual (Led) e vibratório Alça de segurança Coldre Alarmes
simultâneos: Vibração, Sonoro e luminoso Potência de operação: 270 mW Frequência de operação: 22kHz Corrente de
operação: 50mA Temperatura de Operação: -5 a 55°C Umidade de Operação: 10 a 90%U.R. Alimentação: Bateria 9V
recarregável ou alcalina Peso: Aprox. 400g Dimensões: (C x L x A)410 x 85 x 45 mm Coldre Alça de segurança Cartão
com instruções de download do manual de Instruções digital Bateria de 9V recarregável cód.: 04874 Carregador de
bateria cód.: 07184 Fone de ouvido cód.: 07416 
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 12.134.879/0001-43 21/10/2021 14:00:00:787
R$ 1.800,0000 94.260.742/0001-08 21/10/2021 14:00:00:787
R$ 1.144,6700 37.894.624/0001-00 21/10/2021 14:00:00:787
R$ 1.144,0000 11.192.771/0001-44 21/10/2021 14:00:00:787
R$ 1.100,0000 11.192.771/0001-44 21/10/2021 14:19:18:290
R$ 1.050,0000 94.260.742/0001-08 21/10/2021 14:20:01:343
R$ 1.000,0000 11.192.771/0001-44 21/10/2021 14:23:06:350
R$ 980,0000 94.260.742/0001-08 21/10/2021 14:24:49:303
R$ 960,0000 11.192.771/0001-44 21/10/2021 14:25:59:973
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R$ 959,9900 12.134.879/0001-43 21/10/2021 14:30:38:853
R$ 940,0000 11.192.771/0001-44 21/10/2021 14:30:55:040
R$ 939,9900 12.134.879/0001-43 21/10/2021 14:31:10:903
R$ 920,0000 11.192.771/0001-44 21/10/2021 14:31:20:423
R$ 950,0000 37.894.624/0001-00 21/10/2021 14:31:31:103
R$ 919,9900 12.134.879/0001-43 21/10/2021 14:32:03:113
R$ 910,0000 11.192.771/0001-44 21/10/2021 14:32:15:227
R$ 909,9900 12.134.879/0001-43 21/10/2021 14:32:57:283
R$ 900,0000 11.192.771/0001-44 21/10/2021 14:33:06:950
R$ 899,9900 12.134.879/0001-43 21/10/2021 14:34:02:377
R$ 890,0000 11.192.771/0001-44 21/10/2021 14:34:13:720
R$ 750,0000 37.894.624/0001-00 21/10/2021 14:35:21:020
R$ 426,0000 12.134.879/0001-43 21/10/2021 14:36:01:707
R$ 428,0000 11.192.771/0001-44 21/10/2021 14:36:50:087

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento
análise de
propostas

21/10/2021
14:03:22 Análise de propostas do item finalizada.

Abertura 21/10/2021
14:15:02 Item aberto.

Encerramento
etapa aberta

21/10/2021
14:35:00 Encerrada etapa aberta do item.

Início 1a etapa
fechada

21/10/2021
14:35:00

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R$
890,0000 e R$ 950,0000.

Encerramento 21/10/2021
14:40:01 Item encerrado.

Encerramento
etapa fechada

21/10/2021
14:40:01 Encerrada etapa fechada do item.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

21/10/2021
15:17:01

Convocado para envio de anexo o fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA,
CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43.

Encerramento do
prazo -
Convocação
anexo

21/10/2021
16:51:49

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS
LTDA, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

22/10/2021
08:37:08

Convocado para envio de anexo o fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA,
CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43.

Encerramento do
prazo -
Convocação
anexo

22/10/2021
08:38:34

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS
LTDA, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43.

Recusa de
proposta

22/10/2021
11:52:10

Recusa da proposta. Fornecedor: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ/CPF:
12.134.879/0001-43, pelo melhor lance de R$ 426,0000. Motivo: O produto ofertado não atende às
exigências do edital, conforme despacho da unidade requisitante.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

22/10/2021
11:57:03

Convocado para envio de anexo o fornecedor DETECSUL INDUSTRIA ELETRONICA LTDA, CNPJ/CPF:
11.192.771/0001-44.

Encerramento do
prazo -
Convocação
anexo

22/10/2021
13:01:21

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DETECSUL INDUSTRIA ELETRONICA
LTDA, CNPJ/CPF: 11.192.771/0001-44.

Recusa de
proposta

03/11/2021
16:15:49

Recusa da proposta. Fornecedor: DETECSUL INDUSTRIA ELETRONICA LTDA, CNPJ/CPF:
11.192.771/0001-44, pelo melhor lance de R$ 428,0000. Motivo: O produto ofertado não atende às
exigências do edital, conforme despacho da unidade requisitante.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

03/11/2021
16:22:01

Convocado para envio de anexo o fornecedor RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF:
37.894.624/0001-00.

Encerramento do
prazo -
Convocação
anexo

03/11/2021
16:35:28

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RADD COMERCIO DE ELETRONICOS
LTDA, CNPJ/CPF: 37.894.624/0001-00.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

03/11/2021
18:06:20

Convocado para envio de anexo o fornecedor RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF:
37.894.624/0001-00.
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Encerramento do
prazo -
Convocação
anexo

03/11/2021
18:10:32

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RADD COMERCIO DE ELETRONICOS
LTDA, CNPJ/CPF: 37.894.624/0001-00.

Aceite de
proposta

04/11/2021
15:09:11

Aceite individual da proposta. Fornecedor: RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF:
37.894.624/0001-00, pelo melhor lance de R$ 750,0000.

Habilitação de
fornecedor

04/11/2021
16:40:16

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA -
CNPJ/CPF: 37.894.624/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 3 - Cofre

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
39.236.457/0001-35 JR2 COMERCIO DE

VARIEDADES LTDA
Sim Sim 10 R$ 7.200,0000 R$ 72.000,0000 20/10/2021

11:21:38
Marca: Frimetal 
Fabricante: Frimetal 
Modelo / Versão: Esmeralda Display 10 Gav 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cofre em aço, com 10 gavetas internas independentes (com chaves),
mecanismo de abertura e fechamento digital e/ou chave tetra (serve, inclusive, para desbloqueio em caso de
travamento de senha). 
Porte da empresa: ME/EPP

25.249.082/0001-33 SOLUTION
COMERCIO &
SERVICOS EIRELI

Sim Sim 10 R$ 50.000,0000 R$ 500.000,0000 20/10/2021
16:54:56

Marca: pmcofres 
Fabricante: pmcofres 
Modelo / Versão: pmcofres 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cofre em aço, com 10 gavetas internas independentes (com chaves),
mecanismo de abertura e fechamento digital e/ou chave tetra (serve, inclusive, para desbloqueio em caso de
travamento de senha). 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 50.000,0000 25.249.082/0001-33 21/10/2021 14:00:00:787
R$ 7.200,0000 39.236.457/0001-35 21/10/2021 14:00:00:787
R$ 5.100,0000 39.236.457/0001-35 21/10/2021 14:39:23:727
R$ 20.000,0000 25.249.082/0001-33 21/10/2021 14:39:39:293

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento
análise de
propostas

21/10/2021
14:03:40 Análise de propostas do item finalizada.

Abertura 21/10/2021
14:15:03 Item aberto.

Encerramento
etapa aberta

21/10/2021
14:38:23 Encerrada etapa aberta do item.

Início 1a
etapa fechada

21/10/2021
14:38:23

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R$
7.200,0000 e R$ 50.000,0000.

Encerramento 21/10/2021
14:43:24 Item encerrado.

Encerramento
etapa fechada

21/10/2021
14:43:24 Encerrada etapa fechada do item.

Recusa de
proposta

21/10/2021
15:44:49

Recusa da proposta. Fornecedor: JR2 COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, CNPJ/CPF: 39.236.457/0001-
35, pelo melhor lance de R$ 5.100,0000. Motivo: licitante registra: "Boa Tarde Sr. Pregoeiro, Já
chegamos no nosso preço mínimo e não conseguimos reduzir mais." valor acima do estimado pela
administração, máximo aceitável R$3.895,98

Recusa de
proposta

21/10/2021
15:57:16

Recusa da proposta. Fornecedor: SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF:
25.249.082/0001-33, pelo melhor lance de R$ 20.000,0000. Motivo: LICITANTE REGISTRA NA SESSÃO
"prezados para o item nao temos como reduzir o valor para o estimado."

Cancelado no
julgamento

04/11/2021
16:39:56 Item cancelado no julgamento. Motivo: NÃO HOUVE NEGOCIAÇÃO DE VALORES

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
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Data Mensagem
Sistema 21/10/2021

14:00:00
A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise

de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances.
Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para

disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema 21/10/2021

14:15:01
Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada.

Mantenham-se conectados.
Sistema 21/10/2021

14:15:01
O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 21/10/2021
14:15:02

O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 21/10/2021
14:15:03

O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 21/10/2021
14:32:40

A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R$
19.700,0000 e R$ 19.788,2300 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:37:40 do

dia 21/10/2021.
Sistema 21/10/2021

14:35:00
A etapa fechada foi iniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou lance entre R$

890,0000 e R$ 950,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:40:00 do dia
21/10/2021.

Sistema 21/10/2021
14:37:41

O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.

Sistema 21/10/2021
14:37:41

Sr. Fornecedor MAGNETEC INDUSTRIA ELETROELETRONICA EIRELI, CPF/CNPJ
94.260.742/0001-08, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você

poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 14:42:41 do
dia 21/10/2021. Acesse a Sala de Disputa.

Sistema 21/10/2021
14:38:20

O item 1 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 14:42:41 de 21/10/2021. O fornecedor
MAGNETEC INDUSTRIA ELETROELETRONICA EIRELI, CPF/CNPJ 94.260.742/0001-08

desistiu de enviar o lance.
Sistema 21/10/2021

14:38:20
O item 1 está encerrado.

Sistema 21/10/2021
14:38:23

A etapa fechada foi iniciada para o item 3. Fornecedor que apresentou lance entre R$
7.200,0000 e R$ 50.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:43:23 do

dia 21/10/2021.
Sistema 21/10/2021

14:40:01
O item 2 está encerrado.

Sistema 21/10/2021
14:43:24

O item 3 está encerrado.

Sistema 21/10/2021
14:44:00

Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da
funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.

Pregoeiro 21/10/2021
14:44:49

Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Favor aguardem um instante.

Pregoeiro 21/10/2021
14:55:12

Para DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA - Sr.(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a
primeira classificada no item 01, aceita negociar valores? Aceita nossa contraproposta no

valor de R$15.000,00?
Pregoeiro 21/10/2021

14:56:10
Para DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA - Sr.(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a

primeira classificada no item 01, aceita negociar valores? Aceita nossa contraproposta no
valor de R$15.000,00?

07.404.500/0001-
38

21/10/2021
14:57:27

Boa tarde!

Pregoeiro 21/10/2021
14:57:33

Para DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA - Sr.(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a
primeira classificada no item 01, aceita negociar valores? Aceita nossa contraproposta no

valor de R$15.000,00?
Pregoeiro 21/10/2021

14:58:31
Para DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA - Sr.(a) Licitante, aguardo resposta.

07.404.500/0001-
38

21/10/2021
14:58:36

Saliento que o equipamento descrito no termo de referência e que estamos negociando,
possui diversos acessórios, certificações comprobatórias através de laboratórios capacitados
e acreditados pelo INMETRO, o que gera um custo maior. Ainda, o equipamento tem uma

capacidade de detecção superior a outros modelos deste fabricante.
07.404.500/0001-

38
21/10/2021
14:59:35

Este contrato prevê manutenção preventiva semestral e corretiva quantas vezes
necessárias. Estamos situados no Rio Grande do Sul, tendo um alto custo de frete e outros

encargos.
07.404.500/0001-

38
21/10/2021
15:00:12

Temos interesse de atender da melhor forma o TRE/AL, mas infelizmente não conseguimos
conceder maiores descontos.

07.404.500/0001-
38

21/10/2021
15:00:45

Nossa proposta ofertada na fase de lances é nossa melhor oferta.

Pregoeiro 21/10/2021
15:01:03

Para DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA - Sr.(a) Licitante, pelo exposto podemos
concluir que o valor ofertado por V.Sª no último lance é sua melhor proposta, estamos

corretos?
Pregoeiro 21/10/2021

15:01:42
Para DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA - Agradeço, o valor ofertado por V.Sª é

compatível com o estimado pela administração
07.404.500/0001-

38
21/10/2021
15:02:55

Sim Sr. Pregoeiro.

Pregoeiro 21/10/2021
15:03:58

Para DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA - Sr.(a) Licitante, convocaremos anexo,
favor encaminhar sua proposta devidamente ajustada ao último lance ofertado, contendo as
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descrições técnicas exigidas no Termo de Referência e outros documentos, caso não tenha
anexado incialmente na ação de cadastro de proposta. Após a anexação, encaminharemos à

Unidade Técnica para avalição de conformidade.
Sistema 21/10/2021

15:04:12
Senhor fornecedor DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA, CNPJ/CPF: 07.404.500/0001-

38, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro 21/10/2021

15:05:02
Para DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA - Sr.(a) Licitante, anexo convocado,

aguardamos no prazo de duas horas. Mais uma vez obrigado
Pregoeiro 21/10/2021

15:06:33
Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - Sr.(a) Licitante, boa tarde. V.Sª é a
primeira classificada no item 02, é sua melhor proposta para o item? Aceita negociar?

Aceita o valor de R$400,00?
12.134.879/0001-

43
21/10/2021
15:10:10

Boa Tarde Sr. Pregoeiro

12.134.879/0001-
43

21/10/2021
15:11:16

Já chegamos no nosso preço mínimo e não conseguimos reduzir mais. Ressalto que nosso
preço já esta dentro do estimado.

Pregoeiro 21/10/2021
15:16:48

Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - Agradeço, o valor ofertado por V.Sª é
compatível com o estimado pela Administração, convocaremos anexo, favor encaminhar sua

proposta devidamente ajustada ao último lance ofertado, contendo a descrição completa
conforme edital e anexo. Aguardamos no prazo de duas horas.

Sistema 21/10/2021
15:17:01

Senhor fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ/CPF:
12.134.879/0001-43, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.

Sistema 21/10/2021
15:17:14

Senhor Pregoeiro, o fornecedor DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA, CNPJ/CPF:
07.404.500/0001-38, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 21/10/2021
15:17:24

Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - Anexo convocado, agradeço e aguardo.

Pregoeiro 21/10/2021
15:18:15

Para DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA - Sr.(a) Licitante, acuso o recebimento do
arquivo, encaminharemos à Unidade Técnica, favor aguarde.

07.404.500/0001-
38

21/10/2021
15:25:30

Sr. pregoeiro, quanto a documentação técnica, foi anexada junto com documentação de
habilitação. La consta Folder com as características, laudo INPE e Certificado de qualidade

ISO 9001 vigente.
07.404.500/0001-

38
21/10/2021
15:26:30

Qualquer documentação complementar que não estava prevista no Edital, estamos a
disposição para enviar.

Pregoeiro 21/10/2021
15:34:45

Para DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA - Agradeço.

Pregoeiro 21/10/2021
15:37:54

Para JR2 COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - Sr.(a) Licitante, boa tarde. O valor ofertado
por V.Sª está ACIMA DO ESTIMADO PELA ADMINISTRAÇÃO TRE/AL, razão pela qual

questiono sobre a possibilidade de V.Sª aceitar negociar e aceitar o valor de R$3.895,00
para o item 03. É possível?

39.236.457/0001-
35

21/10/2021
15:40:09

Boa Tarde Sr. Pregoeiro, Já chegamos no nosso preço mínimo e não conseguimos reduzir
mais.

Pregoeiro 21/10/2021
15:40:25

Para JR2 COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - Sr.(a) Licitante, boa tarde. O valor ofertado
por V.Sª está ACIMA DO ESTIMADO PELA ADMINISTRAÇÃO TRE/AL, razão pela qual

questiono sobre a possibilidade de V.Sª aceitar negociar e aceitar o valor de R$3.895,00
para o item 03. É possível?

Pregoeiro 21/10/2021
15:41:58

Para JR2 COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - Sr. (a) Licitante, agradeço pela participação,
vamos recusar a sua proposta em razão da mesma estar acima do valor estimado pela

administração, informado no edital e vinculante ao julgamento do pregoeiro.
Pregoeiro 21/10/2021

15:45:23
Para SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI - Sr.(a) Licitante, boa tarde. O valor

ofertado por V.Sª está ACIMA DO ESTIMADO PELA ADMINISTRAÇÃO TRE/AL, razão pela
qual questiono sobre a possibilidade de V.Sª aceitar negociar e aceitar o valor de

R$3.895,00 para o item 03. É possível?
Pregoeiro 21/10/2021

15:54:10
Para SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI - Sr.(a) Licitante, boa tarde. O valor

ofertado por V.Sª está ACIMA DO ESTIMADO PELA ADMINISTRAÇÃO TRE/AL, razão pela
qual questiono sobre a possibilidade de V.Sª aceitar negociar e aceitar o valor de

R$3.895,00 para o item 03. É possível?
25.249.082/0001-

33
21/10/2021
15:55:00

bOA TARDE

25.249.082/0001-
33

21/10/2021
15:55:20

prezados para o item nao temos como reduzir o valor para o estimado.

Pregoeiro 21/10/2021
15:55:28

Para SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI - Sr.(a) Licitante, boa tarde.

Pregoeiro 21/10/2021
15:56:32

Para SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI - Agradeço pela participação, infelizmente
somos obrigados a recusar a sua proposta em razão do valor acima do estimado pela

Administração TRE/AL. Tenha uma boa tarde.
Pregoeiro 21/10/2021

16:28:34
Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - Sr.(a) Licitante, estamos aguardando a

anexação de sua proposta.
12.134.879/0001-

43
21/10/2021
16:39:11

Já iremos anexar em 10 min

Pregoeiro 21/10/2021
16:41:09

Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - Agradeço e aguardo.

Sistema 21/10/2021
16:51:49

Senhor Pregoeiro, o fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ/CPF:
12.134.879/0001-43, enviou o anexo para o ítem 2.

Pregoeiro 21/10/2021
16:53:34

Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - Sr.(a) Licitante, acuso o recebimento do
arquivo, favor aguarde.

Pregoeiro 21/10/2021
16:55:37

Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - Sr.(a) Licitante, encaminharemos a sua
proposta à Unidade Requisitante deste Regional para análise de conformidade técnica.
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Pregoeiro 21/10/2021
16:56:33

Srs.(as) Licitantes, peço que aguardem.

Pregoeiro 21/10/2021
17:45:56

Srs. (as) Licitante, estamos aguardando a análise do item 02.

Pregoeiro 21/10/2021
17:47:15

Para DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA - Sr.(a) Licitante, a Unidade Técnica aprovou
a proposta de V.Sª, procedermos a aceitação da mesma, e passarmos a analisar a

documentação de habilitação.
07.404.500/0001-

38
21/10/2021
17:48:59

Ok, Sr Pregoeiro. Obrigado. Em função do término de expediente as 18h, terá andamento
as mensagens do chat?

Pregoeiro 21/10/2021
17:54:35

Para DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA - Sr.(a) Licitante, na verdade o termino do
expediente deste Regional é às 19h. A Unidade deve registrar o parecer antes das 19h, item

02, acredito. Após suspenderemos a sessão para conclusão amanhã às 8h e 30´.
Pregoeiro 21/10/2021

17:56:51
Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - Sr.(a) Licitante, passarei a transcrever o

pronunciamento da Unidade Técnica.
Pregoeiro 21/10/2021

17:56:55
Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - Senhor Pregoeiro, Em resposta ao

Despacho PREG (0963635), esta Comissão, após analisar as especificações e documentos
técnicos inseridos na proposta Item 02 (0963631), identificamos, já no início das

avaliações, que a proposta NÃO ATENDE às exigências do Item 3 - 3.1 - Exigimos, para o
item 02, uma garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses, na porposta

Pregoeiro 21/10/2021
17:58:45

Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - ......Exigimos, para o item 02, uma
garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses, na proposta é ofertado 12 meses"

Pregoeiro 21/10/2021
17:59:09

Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - Sr.(a) Licitante, gostaria de se
pronunciar?

Pregoeiro 21/10/2021
18:05:40

Srs.(as) Licitantes, em razão da proximidade do término do expediente deste Regional,
vamos suspender a sessão. Retornaremos amanhã às 8h e 30 minutos.

Pregoeiro 22/10/2021
08:30:48

Srs(as) Licitantes, bom dia. Declaro reaberta a presente sessão eletrônica.

Pregoeiro 22/10/2021
08:31:47

Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - Sr.(a) Licitante, gostaria de se
pronunciar?

12.134.879/0001-
43

22/10/2021
08:33:28

Bom Dia Sr. Pregoeiro

Pregoeiro 22/10/2021
08:34:07

Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - Bom dia.

12.134.879/0001-
43

22/10/2021
08:34:31

Desculpa não ter respondido ontem. Pois nosso expediente é até as 17:30h. Já corrigimos
nossa proposta com a informação da garantia para 24 meses.

12.134.879/0001-
43

22/10/2021
08:35:02

Podemos estar anexando a proposta com a informação corrigida

Sistema 22/10/2021
08:37:08

Senhor fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ/CPF:
12.134.879/0001-43, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.

Pregoeiro 22/10/2021
08:37:14

Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - Anexo convocado.

Sistema 22/10/2021
08:38:34

Senhor Pregoeiro, o fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ/CPF:
12.134.879/0001-43, enviou o anexo para o ítem 2.

12.134.879/0001-
43

22/10/2021
08:39:17

Pronto. Já anexamos.

Pregoeiro 22/10/2021
08:47:11

Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - Informo que encaminhamos a proposta
para análise técnica pela unidade requisitante. Favor aguardar.

Pregoeiro 22/10/2021
10:45:54

Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - Sr(a) Licitante, informo que até o
presente momento a unidade requisitante não realizou a análise técnica da proposta de V.Sª

Pregoeiro 22/10/2021
10:46:04

Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - Favor aguardar.

12.134.879/0001-
43

22/10/2021
10:50:52

Ok, obrigado pela informação. Iremos continuar aguardando.

Pregoeiro 22/10/2021
11:38:43

Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - Sr(a) Licitante, transcrevo o inteiro teor
do despacho proferido pela unidade requisitante, quando da análise técnica da sua

proposta:
Pregoeiro 22/10/2021

11:39:05
Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - ..."Em resposta ao Despacho PREG

(0963926), esta Comissão, após analisar as especificações e documentos técnicos inseridos
na proposta Item 02 (0963924), identificamos que a proposta NÃO ATENDE, na íntegra, às
exigências do edital, são elas: Subitem 2.1.2 do Anexo I-A - Não consta que o processo de

fabricação seja certificado com NBR ISO 9001; ...
Pregoeiro 22/10/2021

11:39:20
Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - ...Subitem 2.1.6 do Anexo I-A - Não será
fornecido com o tipo de fonte exigida; Subitem 2.1.9 do Anexo I-A - Exigimos equipamento

resistente a impactos de uma altura mínima de 75 cm e que seus componentes internos
permanecam inalterados. Mas, no manual do equipamento, cita que o mesmo não pode

sofrer queda, porque tem componentes internos sensíveis, ...
Pregoeiro 22/10/2021

11:39:34
Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - ...sendo motivo de perda da garantia;

Subitem 2.1.11.1 do Anexo I-A - Medidas, do equipamento, diferentes das exigidas;
Subitem 2.1.12 do Anexo I-A - Umidade relativa (UR) de operação e faixa mínima de

temperatura de operação, diferentes das exigidas; ...
Pregoeiro 22/10/2021

11:40:01
Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - ...Subitem 2.1.16 do Anexo I-A - Não

cita se o equipamento possui capacidade de detecção conforme NIJ 0602-02, do
departamento de Justiça dos Estados Unidos; Subitem 2.1.24.4 do Anexo I-A - Não cita que

o equipamento vem com a capa de proteção; ...
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Pregoeiro 22/10/2021
11:40:20

Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - ...Subitem 6.4 do Termo de Referência -
NÃO consta, na proposta, que o custo de treinamento operacional, com carga horária

mínima de 4h, para 10 profissionais, está incluso no preço. ..."
Pregoeiro 22/10/2021

11:40:48
Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - Sr.(a) Licitante, gostaria de se

pronunciar?
12.134.879/0001-

43
22/10/2021
11:46:26

Sr. Pregoeiro. Realmente nosso equipamento não cita sobre a NIJ 0602-02

Pregoeiro 22/10/2021
11:49:40

Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - Conforme o parecer técnico da unidade
requisitante e a sua confirmação que o equipamento não possui capacidade de detecção
conforme NIJ 0602-02, do Departamento de Justiça dos Estados Unidos (item 2.1.16 do

Edital), iremos recusar a sua proposta. Agradeço a participação de V.Sª. Boa tarde.
12.134.879/0001-

43
22/10/2021
11:51:10

Ok, estamos ciente da recusa de nossa proposta.

Pregoeiro 22/10/2021
11:52:02

Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - Agradeço a participação de V.Sª.

Pregoeiro 22/10/2021
11:53:06

Para DETECSUL INDUSTRIA ELETRONICA LTDA - Sr.(a) Licitante, boa tarde. V.Sª é a
segunda classificada no item 02, é sua melhor proposta para o item? Aceita negociar?

Aceita o valor de R$400,00?
11.192.771/0001-

44
22/10/2021
11:53:59

Bom dia Prezado Pregoeiro

Pregoeiro 22/10/2021
11:54:30

Para DETECSUL INDUSTRIA ELETRONICA LTDA - Bom dia.

11.192.771/0001-
44

22/10/2021
11:55:14

Para atender na integra as exigências, não conseguimos mexer no valor.

Pregoeiro 22/10/2021
11:56:30

Para DETECSUL INDUSTRIA ELETRONICA LTDA - Agradeço, o valor ofertado por V.Sª é
compatível com o estimado pela Administração, convocaremos anexo, favor encaminhar sua

proposta devidamente ajustada ao último lance ofertado, contendo a descrição completa
conforme edital e anexo.

Sistema 22/10/2021
11:57:03

Senhor fornecedor DETECSUL INDUSTRIA ELETRONICA LTDA, CNPJ/CPF: 11.192.771/0001-
44, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.

Pregoeiro 22/10/2021
11:57:25

Para DETECSUL INDUSTRIA ELETRONICA LTDA - Anexo convocado

Pregoeiro 22/10/2021
12:07:26

Para DETECSUL INDUSTRIA ELETRONICA LTDA - Aguardaremos a proposta no prazo de 02
(duas) horas.

11.192.771/0001-
44

22/10/2021
12:43:19

Certo, estremos encaminhando em seguida.

11.192.771/0001-
44

22/10/2021
12:43:38

Estaremos*

Pregoeiro 22/10/2021
12:44:34

Para DETECSUL INDUSTRIA ELETRONICA LTDA - Agradeço.

Sistema 22/10/2021
13:01:22

Senhor Pregoeiro, o fornecedor DETECSUL INDUSTRIA ELETRONICA LTDA, CNPJ/CPF:
11.192.771/0001-44, enviou o anexo para o ítem 2.

Pregoeiro 22/10/2021
13:10:17

Para DETECSUL INDUSTRIA ELETRONICA LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. Encaminhei a
proposta de V.Sª para análise técnica pela unidade demandante.

Pregoeiro 22/10/2021
13:13:50

Srs(as) Licitantes, boa tarde. Suspenderemos a presente sessão eletrônica para que a
unidade requisitante proceda à análise técnica da proposta da empresa DETECSUL

INDUSTRIA ELETRONICA LTDA. Suspenderemos a sessão eletrônica e retornaremos no dia
03/11/2021, às 15:30 horas, tendo em vista o afastamento deste Pregoeiro, conforme

determinação desta Presidência
Pregoeiro 22/10/2021

13:14:05
Obrigado pela participação de todos.

Pregoeiro 03/11/2021
15:31:54

Srs(as) Licitantes, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão eletrônica.

Pregoeiro 03/11/2021
15:33:35

Para DETECSUL INDUSTRIA ELETRONICA LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. Transcrevo o
inteiro teor do despacho proferido pela unidade requisitante, quando da análise técnica da

proposta apresentada por V.Sª
Pregoeiro 03/11/2021

15:33:52
Para DETECSUL INDUSTRIA ELETRONICA LTDA - ..."Em resposta ao Despacho PREG

(0964423), esta Comissão, após analisar as especificações e documentos técnicos inseridos
na proposta Item 02 (0964421, 0964422 e 0964423 ), identificamos que a proposta NÃO

ATENDE, na íntegra, às exigências do edital, subitem 2.1.2 do Anexo I-A - Não consta que o
processo de fabricação seja certificado com NBR ISO 9001. ...

Pregoeiro 03/11/2021
15:34:25

Para DETECSUL INDUSTRIA ELETRONICA LTDA - ...Diante do acima exposto, sugerimos que
essa unidade solicite que o fornecedor comprove tal exigência e , deixe claro, em sua

proposta, que o equipamento será fornecido com CAPA DE PROTEÇÃO (SUBITEM 2.1.24.4)
e COLDRE PARA TRANSPORTE, A SER PRESO EM CINTO (SUBITEM 2.1.24.6), pois na

proposta fala que o detector será fornecido com "capa coldre", ...
Pregoeiro 03/11/2021

15:34:36
Para DETECSUL INDUSTRIA ELETRONICA LTDA - ...Caso o fornecedor atenda às exigência

acima citadas, a proposta será aceita por esta Comissão. ..."
11.192.771/0001-

44
03/11/2021
15:36:28

Boa tarde Prezado Pregoeiro

Pregoeiro 03/11/2021
15:36:32

Para DETECSUL INDUSTRIA ELETRONICA LTDA - V.Sª gostaria de efetuar algum
esclarecimento acerca da análise técnica?

Pregoeiro 03/11/2021
15:36:55

Para DETECSUL INDUSTRIA ELETRONICA LTDA - Boa tarde.

11.192.771/0001- 03/11/2021 quanto aos acessórios, o aparelho será fornecido com estes itens solicitados, capa para
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44 15:37:56 proteção e coldre para transporte
11.192.771/0001-

44
03/11/2021
15:39:12

e quanto ao processo ISO 9001, passou despercebido, visto que em raríssimos casos é
solicitado essa certificação.

Pregoeiro 03/11/2021
15:43:04

Para DETECSUL INDUSTRIA ELETRONICA LTDA - V.Sª tem como comprovar a exigência do
subitem 2.1.2 do Anexo I-A?

Pregoeiro 03/11/2021
15:50:04

Para DETECSUL INDUSTRIA ELETRONICA LTDA - Estamos aguardando o pronunciamento de
V.Sª

11.192.771/0001-
44

03/11/2021
15:51:04

Sr. Pregoeiro, nosso aparelho atende perfeitamente as especificações, mas não possuímos
essa certificação.

Pregoeiro 03/11/2021
16:10:04

Para DETECSUL INDUSTRIA ELETRONICA LTDA - Sr(a) Licitante, agradeço a sua informação.
De acordo com o parecer técnico efetuado pela unidade demandante, a proposta de V.Sª
não atende na íntegra, às exigências do edital (subitem 2.1.2 do Anexo I-A) e confirmado

por V.Sª que o produto ofertado não possui o CERTIFICADO COM NBR ISO 9001. Razão pela
qual, iremos recusar a sua proposta.

11.192.771/0001-
44

03/11/2021
16:11:07

Ok. De qualquer forma agradecemos!

Pregoeiro 03/11/2021
16:14:07

Para DETECSUL INDUSTRIA ELETRONICA LTDA - Agradeço a participação de V.Sª. Boa
tarde.

Pregoeiro 03/11/2021
16:16:53

Para RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - Sr.(a) Licitante, boa tarde. V.Sª é a terceira
classificada no item 02, é sua melhor proposta para o item? Aceita negociar? Aceita o valor

de R$400,00?
37.894.624/0001-

00
03/11/2021
16:17:43

Boa tarde Sr Pregoeiro!

37.894.624/0001-
00

03/11/2021
16:18:00

Esta representante legal que vos fala, é responsável por uma revenda, onde compramos
equipamentos direto de fábrica para revender e prestar todo suporte necessário para

satisfação de nossos clientes. Prezando muito pela qualidade do produto e atendimento de
ponta ao cliente.

Pregoeiro 03/11/2021
16:18:23

Para RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - Boa tarde.

37.894.624/0001-
00

03/11/2021
16:19:26

Infelizmente não conseguimos lhe conceder maiores descontos, durante a fase de lances
efetuamos nossa melhor oferta. Optamos por revender equipamentos desta marca, pela

qualidade dos produtos, além das certificações comprobatórias que possuem.
Pregoeiro 03/11/2021

16:19:56
Para RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - Aceita negociar?

37.894.624/0001-
00

03/11/2021
16:20:23

Durante a fase de lances, concedemos mais ou menos 35% de desconto, em relação ao
valor estimado. Então, desta forma, mantemos a proposta de R$ 750,00 para cada unidade

do Item 2.
37.894.624/0001-

00
03/11/2021
16:21:18

Gostaria de conceder mais desconto, mais infelizmente estamos no limite, compramos este
equipamento direto de fábrica para revender e atender da melhor forma nossos clientes.

Pregoeiro 03/11/2021
16:21:51

Para RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - Agradeço, o valor ofertado por V.Sª é
compatível com o estimado pela Administração, convocaremos anexo, favor encaminhar sua

proposta devidamente ajustada ao último lance ofertado, contendo a descrição completa
conforme edital e anexo.

Sistema 03/11/2021
16:22:01

Senhor fornecedor RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.894.624/0001-
00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.

Pregoeiro 03/11/2021
16:22:09

Para RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - Anexo convocado.

37.894.624/0001-
00

03/11/2021
16:22:14

V.Sª aceita este valor de R$ 750,00?

Pregoeiro 03/11/2021
16:23:26

Para RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - O valor ofertado encontra-se compatível
com o estimado pela administração.

37.894.624/0001-
00

03/11/2021
16:24:15

Estamos providenciando proposta final.

Pregoeiro 03/11/2021
16:24:17

Para RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - Aguardaremos a proposta no prazo de 02
(duas) horas.

Pregoeiro 03/11/2021
16:24:25

Para RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - Agradeço.

Sistema 03/11/2021
16:35:28

Senhor Pregoeiro, o fornecedor RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF:
37.894.624/0001-00, enviou o anexo para o ítem 2.

37.894.624/0001-
00

03/11/2021
16:37:56

Proposta Anexada, tendo necessidade de qualquer documentação complementar, estamos a
disposição.

37.894.624/0001-
00

03/11/2021
16:39:42

Quanto ao encerramento do certame Sr. Pregoeiro, nosso expediente é até as 18h. A
comunicação via chat, terá andamento após as 18h?

Pregoeiro 03/11/2021
16:40:16

Para RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - Sr(a) Licitante, informo que encaminhei a
proposta de V.Sª para análise técnica pela unidade demandante. Favor aguardar.

Pregoeiro 03/11/2021
17:35:20

Para RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - Sr(a) Licitante, até o presente momento a
unidade demandante não procedeu à análise técnica da proposta de V.Sª. Favor aguardar

até às 18 horas.
37.894.624/0001-

00
03/11/2021
17:38:41

Certo, Sr Pregoeiro, sem problemas. Caso necessário estender o horário estamos
acompanhando.

Pregoeiro 03/11/2021
17:58:16

Para RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - Sr(a) Licitante, transcrevo o inteiro teor do
despacho proferido pela unidade requisitante:

Pregoeiro 03/11/2021
17:58:35

Para RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ..."Em resposta ao Despacho PREG
(0967967), esta Comissão, após analisar técnica das especificações inseridas na proposta
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do Item 02 (0967965), identificou que o licitante oferece um produto da Marca/Modelo
(Detronix / Mettus MNI), que serviu de referência para o nosso Termo de Referência,

conforme subitem 3.5 do TR. Com folders do produto apensado ...
Pregoeiro 03/11/2021

17:59:02
Para RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ... no doc. 0917809). Assim, entendemos

que o produto ofertado ATENDE às exigências das especificações técnicas do edital.
Vericamos, também, que o fabricante do produto cotado (Detronix Indústria Eletrônica Ltda,

CNPJ 07.404.500/0001-38), é o mesmo fabricante da empresa que teve a sua proposta
aceita, por esta Comissão, para fornecer o Item 01. ...

Pregoeiro 03/11/2021
18:00:57

Para RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ... Portanto, já consta na página 20 do doc.
0963465, que o fabricante do produto ofertado tem seu processo de fabricação certificado

com NBR ISO 9001. ...
Pregoeiro 03/11/2021

18:02:25
Para RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ...Ocorre que, NÃO visualizamos, na

proposta ora analisada, que o custo do treinamento operacional, com carga horária mínima
de 4h para uma clientela de 10 profissionais, esteja incluído no preço cotado, conforme

exige o subitem 6.4 do Termo de Referência/Anexo I. ...
Pregoeiro 03/11/2021

18:02:36
Para RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ... Diante do acima exposto, sugerimos
que essa unidade solicite que o fornecedor deixe claro, em sua proposta, que no preço

ofertado está incluso o custo com o treinamento acima citado. Caso o fornecedor atenda a
esta exigência, a proposta será aceita por esta Comissão. ..."

37.894.624/0001-
00

03/11/2021
18:05:02

Sr. Pregoeiro, deixo claro que no valor ofertado, esta incluso este treinamento de acordo
com subitem 6.4. Caso julgue necessário, podemos atualizar nossa proposta.

Pregoeiro 03/11/2021
18:05:50

Para RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - Iremos convocar anexo.

Sistema 03/11/2021
18:06:20

Senhor fornecedor RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.894.624/0001-
00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.

Pregoeiro 03/11/2021
18:06:30

Para RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - Anexo convocado.

Sistema 03/11/2021
18:10:32

Senhor Pregoeiro, o fornecedor RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF:
37.894.624/0001-00, enviou o anexo para o ítem 2.

37.894.624/0001-
00

03/11/2021
18:10:53

Agora sim Sr. Pregoeiro.

Pregoeiro 03/11/2021
18:19:50

Para RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - Sr(a) Licitante, boa noite. Encaminhei à
unidade requisitante a sua proposta para análise. Tendo em vista o encerramento do horário

comercial. iremos suspender a presente sessão eletrônica e retornaremos amanhã, dia
04/11/2021, às 15:00 horas.

37.894.624/0001-
00

03/11/2021
18:22:09

Obrigado e até amanhã!

Pregoeiro 04/11/2021
15:01:10

Srs(as) Licitantes, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão eletrônica.

Pregoeiro 04/11/2021
15:06:49

Para RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - Sr(a) Licitante, transcrevo o despacho
proferido pela unidade demandante quando da análise técnica da proposta de V.Sª:

Pregoeiro 04/11/2021
15:07:08

Para RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ..."Em resposta ao Despacho PREG
(0968159) e em complemento ao nosso Despacho SEPAT (0968027), esta Comissão, após

analisar a proposta final do Item 02 (0968154), verificou que o licitante incluiu, na sua
proposta final, a informação de que o custo do treinamento operacional, com carga horária

mínima de 4h para uma clientela de 10 profissionais, ...
Pregoeiro 04/11/2021

15:07:33
Para RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ... está incluído no preço cotado. Diante do
acima exposto, confirmamos que a proposta final (0968154) ATENDE às exigências do Edital

e de seus anexos. ..."
Pregoeiro 04/11/2021

15:08:47
Para RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - Conforme o parecer técnico, iremos aceitar

a proposta de V.Sª.
Pregoeiro 04/11/2021

15:09:51
Srs(as) Licitantes, passaremos para a fase de verificação das documentações referentes ao

processo de habilitação. Favor aguardar.
Sistema 04/11/2021

16:39:56
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

16:40:31
Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 04/11/2021 às 17:11:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 20/10/2021
18:06:57

Alteração equipe 20/10/2021
18:07:02

Abertura da sessão
pública

21/10/2021
14:00:00 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de propostas

21/10/2021
14:15:00 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas

21/10/2021
14:44:00 Início da etapa de julgamento de propostas

Suspensão
administrativa

21/10/2021
18:06:15 Previsão de reabertura: 22/10/2021 08:30:00; suspensão adm

Ata PREGÃO ELETRÔNICO 53/2021 (0969162)         SEI 0006004-90.2016.6.02.8000 / pg. 1039



Alteração equipe 22/10/2021
07:57:33

Pregoeiro Anterior: 37408259449-WEBER BEZERRA CAVALCANTI . Pregoeiro Atual:
56502931472-JOAO HERMINIO DE BARROS NETO . Justificativa: Continuidade dos atos de
negociação.

Reativação 22/10/2021
08:00:31

Alteração equipe 22/10/2021
08:14:02

Pregoeiro Anterior: 56502931472-JOAO HERMINIO DE BARROS NETO . Pregoeiro Atual:
37408259449-WEBER BEZERRA CAVALCANTI . Justificativa: ALTERAÇÃO

Alteração equipe 22/10/2021
08:29:19

Pregoeiro Anterior: 37408259449-WEBER BEZERRA CAVALCANTI . Pregoeiro Atual:
56502931472-JOAO HERMINIO DE BARROS NETO . Justificativa: Continuidade dos atos de
negociação.

Suspensão
administrativa

03/11/2021
18:21:49

Previsão de reabertura: 04/11/2021 15:00:00; Análise técnica da proposta apresentada pela
empresa Radd Comércio de Eletrônicos Ltda.

Reativação 04/11/2021
15:00:34

Abertura do prazo 04/11/2021
16:39:56 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

04/11/2021
16:40:31 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 04/11/2021 às 17:11:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi
divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de
setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 17:12 horas do dia 04 de novembro de 2021, cuja ata
foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
JOAO HERMINIO DE BARROS NETO 
Pregoeiro Oficial

WEBER BEZERRA CAVALCANTI
Equipe de Apoio

Voltar   

JOAO HERMINIO 
DE BARROS 
NETO:30920065

Assinado de forma digital 
por JOAO HERMINIO DE 
BARROS NETO:30920065 
Dados: 2021.11.04 
17:14:44 -03'00'

WEBER BEZERRA 
CAVALCANTI:37
408259449

Assinado de forma digital 
por WEBER BEZERRA 
CAVALCANTI:37408259449 
Dados: 2021.11.04 17:33:01 
-03'00'
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PREGÃO ELETRÔNICO

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Pregão Eletrônico   Nº 00053/2021(SRP) 
 

RESULTADO POR FORNECEDOR

07.404.500/0001-38 - DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA
ItemDescrição Unidade de FornecimentoQuantidadeCritério de Valor (*) Valor Unitário Valor Global

1 Detector metais Unidade 15 R$ 19.788,2300R$ 19.599,8000 R$ 293.997,0000
Marca: DETRONIX
Fabricante: DETRONIX
Modelo / Versão: METTUS HS+
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DETECTORES DE METAIS - TIPO PÓRTICO - OITO ZONAS DE DETECÇÃO DE ACORDO
COM ANEXO I-A DO EDITAL - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS ITENS. Incluindo a prestação dos serviços de instalação, testes,
treinamento dos servidores/operadores, assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva durante o período da garantia. Em
função da descrição no sistema, ter quantitativo máximo de caracteres, inserimos especificação completa no arquivo da proposta
inicial.

Total do Fornecedor: R$ 293.997,0000
 

37.894.624/0001-00 - RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
ItemDescrição Unidade de FornecimentoQuantidadeCritério de Valor (*) Valor Unitário Valor Global

2 Detector metais Unidade 14 R$ 1.144,6700 R$ 750,0000 R$ 10.500,0000
Marca: DETRONIX
Fabricante: DETRONIX
Modelo / Versão: METTUSMNI
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DETECTORES DE METAIS - TIPO MANUAL (RAQUETE): 2.1- CARACTERÍSTICAS
ESTRUTURAIS E OPERACIONAIS: 2.1.1 - O detector manual tem estrutura em material lavável, indeformável, dotados de bordas a
prova de impactos proporcionando uma eficiente proteção mecânica e de umidade, a exemplo do Acrilonitrila butadieno estireno –
ABS, ou outro material termoplástico rígido e leve, com características similares ao ABS. Poderão ser aceitos outros materiais que
atendam às exigências acima, com características similares ao ABS; 2.1.2 - O detector tem processo de fabricação certificado NBR
ISO 9001; 2.1.3 - O detector tem uma ou mais chave(s) para ligar/desligar e saída para fone de ouvido; 2.1.4 - O detector tem uma
ou mais chave(s) para a escolha e seleção do modo de alarme; 2.1.5 - Utiliza bateria de 9v, recarregável, tipo; 2.1.6 - O detector é
fornecido com bateria recarregável, carregador de bateria, e fonte de 90 ou 100 a 240 ou 250Vca automática para atender as redes
padrões de 110/127 e 220v sem a intervenção do operador; 2.1.7 - A duração típica da bateria é de no mínimo 30 horas em modo de
operação normal (modo visual/sonoro), considerando operação em estado de alarme de no máximo 10% do ciclo operacional; 2.1.8 -
A empunhadura é ergonômica, de material à prova de umidade, resistente ao suor e deverá integrar laço de pulso; 2.1.9 - O aparelho
detector manual é resistente a impacto de altura mínima de 75 (setenta e cinco) centímetros, sendo que seus componentes internos
permanecem inalterados após a queda, nem seja necessária recalibração do aparelho. O aparelho mantem suas características depois
de no mínimo 3 (três) provas de queda de 75 (setenta e cinco) centímetros em piso de concreto, em qualquer posição; 2.1.10 – Peso
do detector: 270 g (com bateria inclusa); 2.1.11 – Dimensões do detector: 2.1.11.1 - Largura: 900mm, Espessura: 24mm,
Comprimento: 380mm; 2.1.11.2 - Comprimento da superfície de detecção: mínimo de 180mm e máximo de 320mm. 2.1.12 –Opera
com umidade relativa de 0 a 95% sem condensação e faixa mínima de temperatura de operação -15°C a + 50°C; 2.1.13 – O
equipamento não oferece riscos a portadores de marca passos, gestantes e sistemas de apoio vitais, comprovado através de laudo
técnico ( em anexo junto com habilitação); 2.1.14 – Tem eletrônica microprocessada, com auto calibração, evitando ajustes
periódicos de sensibilidade; 2.1.15 - Detecta metais magnéticos e não magnéticos, metais ferrosos e não-ferrosos; 2.1.16 – Possui
capacidade de detecção conforme NIJ 0602-02, do Departamento de Justiça dos Estados Unidos; 2.1.17 – Possui os seguintes tipos
de indicação de alarme: sonoro, visual e por vibração do punho; 2.1.18 O alarme é continuo durante o tempo que o metal estiver na
presença do sensor sem a necessidade de movimentação para provocar a detecção dos metais; 2.1.19 Tem 2 (dois) modos de
operação dos alarmes. Por exemplo, visual/vibração e visual/sonoro; 2.1.20 Possui ajuste digital de sensibilidade de 3 níveis (baixo,
médio e alto), sendo a detecção do nível alto a no mínimo 1cm. 2.1.21 – Dois aparelhos devem operar apropriadamente a uma
distância de 60 cm ou menos entre eles; 2.1.22 - O detector não pode produzir uma indicação positiva de alarme quando operado a
uma distância de maior que 35 cm de uma grade metálica usada na construção de piso. A distância até a grade supracitada refere-se
tanto àquela medida a partir da ponta do detector como aquela medida a partir do lado do detector. As dimensões mínimas da grade
metálica: 15cm x 15cm de haste de metal ferroso com diâmetro de 6mm; 2.1.23 – O aparelho possui indicação por LEDs coloridos,
com as seguintes funções: 2.1.23.1 – LED vermelho representa indicação visual de alarme; 2.1.23.2 – LED verde indica que o
aparelho está ligado e pronto para operar; 2.1.23.3 - LED indicador de nível baixo da carga de bateria. 2.1.24 - É fornecido com:
2.1.24.1 - Mídia contendo instruções em vídeo de operação do modelo de detector fornecido, com instruções em Português do Brasil;
2.1.24.2 – bateria recarregável, bivolt ou 220v; 2.1.24.3 – carregador de bateria; 2.1.24.4 – Capa de proteção; 2.1.24.5 – Fone de
ouvido; 2.1.24.6 – Coldre para transporte, a ser preso em cinto. 2.1.25 – Garantia mínima: 24 meses

Total do Fornecedor: R$ 10.500,0000
 
 

Valor Global da Ata: R$ 304.497,0000
(*) 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 00053/2021 (SRP) 
 

Às 17:45 horas do dia 04 de novembro de 2021, após analisado o resultado do Pregão nº 00053/2021, referente ao
Processo nº 0006004-90.2016, o pregoeiro, Sr(a) JOAO HERMINIO DE BARROS NETO, ADJUDICA aos licitantes
vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação. 

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento. 

 
Resultado da Adjudicação

Item: 1
Descrição: Detector metais
Descrição Complementar: EQUIPAMENTOS DETECTORES DE METAIS – TIPO PÓRTICO, COM RODÍZIOS COM
TRAVAS (ADEGUADO A NORMA NIJ 0601-02).
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 15 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 19.788,2300 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA , pelo melhor lance de R$ 19.599,8000 e a
quantidade de 15 Unidade .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 04/11/2021
17:45:56

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA,
CNPJ/CPF: 07.404.500/0001-38, Melhor lance: R$ 19.599,8000

Item: 2
Descrição: Detector metais
Descrição Complementar: DETECTORES DE METAIS - TIPO MANUAL (RAQUETE)
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 14 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.144,6700 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA , pelo melhor lance de R$ 750,0000 e a quantidade
de 14 Unidade .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 04/11/2021
17:45:59

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA,
CNPJ/CPF: 37.894.624/0001-00, Melhor lance: R$ 750,0000

Item: 3
Descrição: Cofre
Descrição Complementar: Cofre em aço, com 10 gavetas internas independentes (com chaves), mecanismo de
abertura e fechamento digital e/ou chave tetra (serve, inclusive, para desbloqueio em caso de travamento de senha).
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Termo DE ADJUDICAÇÃO (0969164)         SEI 0006004-90.2016.6.02.8000 / pg. 1043



Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 10 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 3.895,9800 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item
Evento Data Observações

Cancelado no
julgamento

04/11/2021
16:39:56

Item cancelado no julgamento. Motivo: NÃO HOUVE NEGOCIAÇÃO DE
VALORES

Fim do documento
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 5669 - 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  0963401

II- Lances    

2 - A abertura da sessão ocorreu no horário
previsto no edital? X   

3 - Em havendo dois ou mais lances iguais,
prevaleceu aquele que foi recebido e registrado
primeiro?

  NÃO OCORREU

4 - Encerrada a etapa de lances, foi encaminhada,
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante
que tenha apresentado lance mais vantajoso, para
obtenção de melhor proposta, observando o
critério de julgamento?

X  ENCAMINHAMENTO PELO PREGOEIRO

5 – Foram negociadas condições diferentes
daquelas previstas no edital?  X JULGAMENTO DO PREGOEIRO SEGUE CRITÉRIOS OBJETIVOS

6 – Havendo planilha de custos, esta foi analisada?  X NÃO CONSTA NO EDITAL A REFERIDA EXIGÊNCIA

III - Proposta    

7-Foi conferida Exclusividade de Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte na participação do
certame,quando o valor estimado for de até R$
80.000,00?

X   

8 -Foi conferida a preferência, nas aquisições de
bens e serviços de informática e automação, nos   OBJETO DO PREGÃO NÃO CONTEMPLA
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termos do art. 3º da Lei nº8.248/91, quando
aplicável?

  OBJETO DO PREGÃO NÃO CONTEMPLA

9-A proposta está em conformidade com os
requisitos estabelecidos no edital? X  

RATIFICADA A CONFORMIDADE TÉCNICA PELA UNIDADE
REQUISITANTE RESPONSÁVEL PELA  ELABORAÇÃO DO
TERMO DE REFERÊNCIA, EVENTO: 0731182

10 – Tendo havido a exigência da apresentação de
documentação complementar à proposta
(manuais,certificados, declarações etc.), a referida
documentação foi apresentada?

  

 

EDITAL NÃO EXIGE

 

11 – Após a verificação de conformidade acima, a
classificação das propostas apresentou-
se adequada?

X  
 

 

IV- JULGAMENTO    

12 – O melhor preço ofertado é compatível com os
preços praticados no mercado? X  

CONSIDERANDO A ESTIMATIVA DAS UNIDADES
RESPONSÁVEIS E RATIFICADAS PELA ADMINISTRAÇÃO NA
FASE INTERNA DO CERTAME

V- Habilitação    

15- A empresa apresentou prova de cadastro no
SICAF com os seus dados relativos à regularidade
fiscal válidos?

X  

CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG: 

1) EMPRESA DETRONIX INDÚSTRIA ELETRÔNICA
LTDA: 0969088

2) EMPRESA RADD COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS
LTDA: 0969133

15.1 - FGTS X  

1) EMPRESA DETRONIX INDÚSTRIA ELETRÔNICA
LTDA: 0969114

2) EMPRESA RADD COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS
LTDA: 0969150

15.2 - INSS X  

CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG: 

1) EMPRESA DETRONIX INDÚSTRIA ELETRÔNICA
LTDA: 0969088

2) EMPRESA RADD COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS
LTDA: 0969133

 

15.3 - RECEITA FEDERAL X  

CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG: 

1) EMPRESA DETRONIX INDÚSTRIA ELETRÔNICA
LTDA: 0969088

2) EMPRESA RADD COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS
LTDA: 0969133

 

15.4 - TRIBUTOS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS X  

CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG: 

1) EMPRESA DETRONIX INDÚSTRIA ELETRÔNICA
LTDA: 0969088

2) EMPRESA RADD COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS
LTDA: 0969133

15.5 - Estando algum documento relativo à
regularidade fiscal desatualizado, foi assegurado à
empresa o direito de apresentar a documentação
atualizada

 X  
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16 – Constam nos autos Certidão negativa de
Débitos Trabalhistas? X  

CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG: 

1) EMPRESA DETRONIX INDÚSTRIA ELETRÔNICA
LTDA: 0969088

2) EMPRESA RADD COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS
LTDA: 0969133

17 – Consta consulta ao Cadin? X  

1) EMPRESA DETRONIX INDÚSTRIA ELETRÔNICA
LTDA: 0969131

2) EMPRESA RADD COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS
LTDA: 0969161

18 – Consta nos atuos os seguintes documentos
/consulta quando for o caso?    

18.1 – Declaração de inexistência de fatos
supervenientes e impeditivo; X  

1) EMPRESA DETRONIX INDÚSTRIA ELETRÔNICA
LTDA: 0969116

2) EMPRESA RADD COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS
LTDA: 0969152

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

1) EMPRESA DETRONIX INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA:

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS: 0969125

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS IMPEDITIVAS DE
LICITAR: 0969128

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS IMPEDITIVAS INDIRETAS DO
FORNECEDOR: 0969130

RELATÓRIO DE LINHA DE FORNECIMENTO: 0969121

REGISTRO COMERCIAL: 0969094 e 0969095

CERTIDÃO FALÊNCIA E CONCORDATA: 0969093

CERTIDÃO CNJ PESSOA FÍSICA: 0969108 e 0969112

CONSULTA CONSOLIDADA: 0969091

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL (CRC): 0969117

CERTIFICADO CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
(CNPJ): 0969113

CADASTRO CONTRIBUINTE ESTADUAL: 0969104

 

2) EMPRESA RADD COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA:

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS: 0969158

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS IMPEDITIVAS DE
LICITAR: 0969159

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS IMPEDITIVAS INDIRETAS DO
FORNECEDOR: 0969160

RELATÓRIO DE LINHA DE FORNECIMENTO: 0969156
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REGISTRO COMERCIAL: 0969137 e 0969138

CERTIDÃO FALÊNCIA E CONCORDATA: 0969136

CERTIDÃO CNJ PESSOA FÍSICA: 0969142

CONSULTA CONSOLIDADA: 0969134

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL (CRC): 0969154

CERTIFICADO CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
(CNPJ): 0969143

CADASTRO CONTRIBUINTE ESTADUAL: 0969139

18.6- Certidão negativa de inidôneos do TCU (art.
46 da Lei nº 8.443/1992)   

CONSULTA CONSOLIDADA: 

1) EMPRESA DETRONIX INDÚSTRIA ELETRÔNICA
LTDA: 0969091

2) EMPRESA RADD COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS
LTDA: 0969134

CERTIDÃO TCU PESSOA FÍSICA: 

1) EMPRESA DETRONIX INDÚSTRIA ELETRÔNICA
LTDA: 0969107 e 0969110

2) EMPRESA RADD COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS
LTDA: 0969141

18.7-Há alguma outra exigência do edital (no
tocante à habilitação) não contemplada por este
Papel de Trabalho? (especificar no campo
observações)

X   

19 - Os documentos e anexos exigidos foram
apresentados nos prazos estabelecidos no edital   

O EDITAL NÃO ESTABELECE PRAZOS PARA APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTOS. O PREGOEIRO DETERMINA O
ENCAMINHAMENTO CONFORME ORIENTAÇÃO TCU.
ESTABELECE PRAZOS DENTRO DE CRITÉRIOS DE
RAZOABILIDADE. CONFORME A COMPLEXIDADE DO
CERTAME

VI - ATA    

20- A ata contém os seguintes elementos: licitantes
participantes, propostas apresentadas e
lances ofertados na ordem de classificação,
aceitabilidade da proposta de preço, habilitação e
recursos interpostos?

X  
NÃO OCORREU RECURSO

 

21- A ata encontra-se assinada pelo pregoeiro e
pela equipe de apoio? X  0969162

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
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submetido à consideração do Presidente do
Tribunal, respeitando o prazo de 05 (cinco) dias
úteis?

  NÃO OCORREU RECURSO

27- Houve manifestação do Presidente (ratificando
a decisão tomada pelo Pregoeiro ou CPL ou
eformando-a), respeitado o prazo de 05(cinco) dias
úteis?

  NÃO OCORREU RECURSO

28- Se mantida a decisão do pregoeiro, o fato foi
comunicado aos licitantes?   NÃO OCORREU RECURSO

VIII – Procedimentos Finais    

29- Não havendo interposição de recursos, houve a
adjudicação, pelo pregoeiro, do objeto licitado ao
licitante vencedor?

X  0969164

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:

1) EMPRESA DETRONIX INDÚSTRIA ELETRÔNICA
LTDA: 0963465

2) EMPRESA RADD COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS
LTDA: 0968154

Resultado Fornecedor: 0969163

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 05/11/2021, às 08:48, 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
0969288 e o código CRC 08C3C3FC.

0006004-90.2016.6.02.8000 0969288v11
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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 : 0006004-90.2016.6.02.8000
INTERESSADO : GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSUNTO : HOMOLOGAÇÃO PREGÃO 53/2021

 

Parecer nº 1349 / 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 53/2021, objetivando
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, conforme termo de referência (0940207) e anexo
(0940281), aprovado pelo Senhor Secretário de Administração
(0923215).

 
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 0969288. Passo à análise do procedimento
fazendo juntada da lista de competência desta unidade,
conforme segue adiante.

LISTA DE VERIFICAÇÃO de atos administrativos atinentes
à análise jurídica prévia à homologação do procedimento licitatório,
na modalidade pregão eletrônico.

Item Questionário Sim Não N/A Evento

1
Os comprovantes das publicações do edital resumido constam do processo?
Ref. Decreto n.º 5.450/05, art. 30, XII, “a” e Lei n.º 8.666/93, art. 38, II

SIM

Comprasnet -
 0957567
DOU - 0955961
Portal - 0956023

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 -
 0957567
DOU - 0955961
Portal - 0956023
 

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:
11/10/2021
(Comprasnet)
07/10/2021 (DOU)
07/10/2021
(Portal)
Ata PE nº
53/2021 (0969162)
- 21/10/2021

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 PE nº 53/2021
(0969162)

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 -
 0969164

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 -
 0969163

7
Os documentos necessários à habilitação (originais ou cópias autenticadas por cartórios competentes ou por servidores da
administração ou publicação em órgão da imprensa oficial) constam do processo?
Ref. Decreto n.º 5.450/05, art. 30, X e Lei n.º 8.666/93, art. 38, XII combinado com o art. 32.

SIM
Conforme contido
na Informação
5669 - 0969288

8 Os documentos apresentados pela licitante estavam válidos na data da sessão? SIM
Consulta pelo
Pregoeiro -
 0969288

9 A proposta da licitante declarada vencedora foi assinada por pessoa com poderes para representar a empresa? SIM
item 1 - 0963465
item 2 - 0968154

10 Foi aferida a conformidade técnica? SIM
item 1 - 0963614
item 2 - 0968184

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

T C U: 0969091 e
0969134
CADIN: 0969131

12 Consta dos autos Lista de Verificação elaborada pelo Pregoeiro? SIM Informação 5669 -
 0969288
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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 53/2021, que objetiva
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, conforme Resultado por Fornecedor (0969163),
totalizando a Ata o valor de R$ 304.497,00 (trezentos e quatro
mil quatrocentos e noventa e sete reais), cujos licitantes
vencedores foram os abaixo relacionados: 

 
* Para o item 1 - EMPRESA DETRONIX
INDUSTRIA ELETRONICA LTDA., inscrita
no CNPJ sob o nº 07.404.500/0001-
38, pelo melhor lance no valor total de R$
293.997,00 (duzentos e noventa e três mil
novecentos e noventa e sete reais);
 
* Para o item 2 - EMPRESA RADD
COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA,
inscrita no CNPJ sob o nº
37.894.624/0001-00 , pelo melhor lance
no valor total de R$ 10.500,00 (dez mil e
quinhentos reais).

 
Registro, por oportuno que o item 3 foi cancelado

pelo Pregoeiro na fase de Julgamento, tendo em vista que não
houve negociação dos valores com a Administração, conforme
registrado no Termo de Adjudicação (0969164).

 
À consideração superior do Senhor Diretor-Geral.

Documento assinado eletronicamente por MANUELA ROCHA LIMA, Estagiário(a), em
05/11/2021, às 11:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Analista
Judiciário, em 08/11/2021, às 15:02, 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 15:38, 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
0969350 e o código CRC DCD876B0.

0006004-90.2016.6.02.8000 0969350v9
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 08 de novembro de 2021.
Senhor Presidente,
 
Cuida-se de procedimento no trato de análise da

regularidade do Pregão Eletrônico nº
53/2021, objetivando 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, conforme termo de referência (0940207)
e anexo (0940281), aprovado pelo Senhor Secretário de
Administração (0923215).

Nesta senda, por conduto do Parecer AJ-DG nº
1349 (0969350), a Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral
concluiu pela legalidade do presente procedimento licitatório,
realizado na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, regido
pela Lei nº 10.520/2002, pelo Decreto nº 10.024/2019, e,
subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93, não havendo óbice à
homologação do PE nº 53/2021, conforme relatório Resultado
por Fornecedor (0969163), totalizando a Ata o valor de R$
304.497,00 (trezentos e quatro mil quatrocentos e noventa e
sete reais), cujos licitantes vencedores foram os abaixo
relacionados: 

* Para o item 1 - EMPRESA DETRONIX
INDUSTRIA ELETRONICA LTDA., inscrita
no CNPJ sob o nº 07.404.500/0001-
38, pelo melhor lance no valor total de R$
293.997,00 (duzentos e noventa e três mil
novecentos e noventa e sete reais);
* Para o item 2 - EMPRESA RADD
COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA,
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inscrita no CNPJ sob o nº
37.894.624/0001-00 , pelo melhor lance
no valor total de R$ 10.500,00 (dez mil e
quinhentos 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.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 08/11/2021, às 17:32, 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
0970584 e o código CRC AEB9464A.

0006004-90.2016.6.02.8000 0970584v1
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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 : 0006004-90.2016.6.02.8000
INTERESSADO : GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ASSUNTO : Homologação. Pregão eletrônico nº 53/2021. Registro de Preços. Aquisição de pórticos detectores de metais, detectores de
metais portáteis e cofre de aço para acautelamento de armas.

 

Decisão nº 2646 / 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 1349/2021 (0969350), atestando a legalidade
de todo o certame, HOMOLOGO, para que surta seus jurídicos e
legais efeitos, 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, conforme termo de
referência (0940207) e anexo (0940281), aprovado pelo
Senhor Secretário de Administração (0923215) e em conformidade
com o Resultado por Fornecedor (0969163), totalizando a Ata o valor
de R$ 304.497,00 (trezentos e quatro mil quatrocentos e
noventa e sete reais), cujos licitantes vencedores foram os abaixo
relacionados, nos termos da Ata de Realização do Pregão Eletrônico
(0969162), mais o Termo de Adjudicação (0969164): 

 
* Para o item 1 - EMPRESA DETRONIX
INDUSTRIA ELETRONICA LTDA ., inscrita
no CNPJ sob o nº 07.404.500/0001-38, pelo
melhor lance no valor total de R$ 293.997,00
(duzentos e noventa e três mil
novecentos e noventa e sete reais);
 
* Para o item 2 - EMPRESA RADD
COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA ,
inscrita no CNPJ sob o nº 37.894.624/0001-00
, pelo melhor lance no valor total de R$
10.500,00 (dez mil e quinhentos reais).
 

Ressalte-se, por oportuno, que o item 3 foi cancelado
pelo Pregoeiro na fase de Julgamento, tendo em vista que não houve
negociação dos valores com a Administração, conforme registrado no
Termo de Adjudicação (0969164).

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 suso relacionadas.

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
0970667 e o código CRC 9E0EA211.

0006004-90.2016.6.02.8000 0970667v5

Decisão 2646 (0970667)         SEI 0006004-90.2016.6.02.8000 / pg. 1054



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00053/2021 (SRP)

 
Às 19:53 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 0006004-90.2016,
Pregão nº 00053/2021. 
 

 
Resultado da Homologação

 
Item: 1
Descrição: Detector metais
Descrição Complementar: EQUIPAMENTOS DETECTORES DE METAIS – TIPO PÓRTICO, COM RODÍZIOS COM TRAVAS
(ADEGUADO A NORMA NIJ 0601-02).
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 15 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 19.788,2300 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA , pelo melhor lance de R$ 19.599,8000 e a quantidade
de 15 Unidade .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 04/11/2021
17:45:56 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DETRONIX INDUSTRIA
ELETRONICA LTDA, CNPJ/CPF: 07.404.500/0001-38, Melhor lance: R$

19.599,8000

Homologado 11/11/2021
19:53:01

JOSE RICARDO
ARAUJO E

SILVA

 
Item: 2
Descrição: Detector metais
Descrição Complementar: DETECTORES DE METAIS - TIPO MANUAL (RAQUETE)
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 14 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.144,6700 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA , pelo melhor lance de R$ 750,0000 e a quantidade de
14 Unidade .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 04/11/2021
17:45:59 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: RADD COMERCIO DE
ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.894.624/0001-00, Melhor lance: R$

750,0000

Homologado 11/11/2021
19:53:10

JOSE RICARDO
ARAUJO E

SILVA

 
Item: 3
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Descrição: Cofre
Descrição Complementar: Cofre em aço, com 10 gavetas internas independentes (com chaves), mecanismo de
abertura e fechamento digital e/ou chave tetra (serve, inclusive, para desbloqueio em caso de travamento de senha).
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 10 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 3.895,9800 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado no julgamento

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações
Cancelado no
julgamento

04/11/2021
16:39:56 - Item cancelado no julgamento. Motivo: NÃO HOUVE

NEGOCIAÇÃO DE VALORES

Homologado 11/11/2021
19:53:13

JOSE RICARDO ARAUJO
E SILVA

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, 11 de novembro de 2021.
À SLC, para publicar o resultado do certame,

destacando haver convocação para cadastro de reserva em
aberto para o item 1.

Em paralelo, à COFIN, para emissão da competente
nota de empenho.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 11/11/2021, às 19:57, 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
0972679 e o código CRC 62D8C8CB.

0006004-90.2016.6.02.8000 0972679v1

Despacho GSAD 0972679         SEI 0006004-90.2016.6.02.8000 / pg. 1057



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

 

DESPACHO

Maceió, 12 de novembro de 2021.
À SGO.
 
Prezados,
 
Encaminho os autos para emissão da nota de empenho

nos termos da instrução processual retro.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 12/11/2021, às 13:24,
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
0973243 e o código CRC 0A59EA14.

0006004-90.2016.6.02.8000 0973243v1
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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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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.
À COFIN/SAD para ciência e avaliação,
 
Senhor Coordenador,
 
Smj, não havendo disposição em contrário, o

presente procedimento ainda está em fase de assinatura de
ata de registro de preços, de maneira que as ordens de
fornecimento (que indicam de forma específica o valor
contratado), que normalmente dão base à emissão do
empenho, precisam também ser lavradas antes de virem à
SGO .

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES,
Técnico Judiciário, em 16/11/2021, às 15:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0973736 e o código CRC 8A65EEF5.

0006004-90.2016.6.02.8000 0973736v1
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Ata de Formação do Cadastro de Reserva 
 

 Data de abertura:  21/10/2021 14:00
 Número da portaria:  PORTARIA 168/2021
 Data de portaria:  07/04/2021
 Número do processo:  0006004-90.2016
 Número do pregão:  00053/2021 (SRP)
 Objeto:  Registro de preços para eventual aquisição de pórticos detectores de metais, detectores de metais portáteis e
cofre de aço para acautelamento de armas.

 
 
    Item 1

Descrição: Detector metais
Descrição Complementar: EQUIPAMENTOS DETECTORES DE METAIS – TIPO PÓRTICO, COM RODÍZIOS COM TRAVAS
(ADEGUADO A NORMA NIJ 0601-02).
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 15 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 19.788,2300  
 
Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ Nome/Razão Social Quantidade Ofertada Valor Adjudicado
07.404.500/0001-38 DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA 15 R$ 19.599,8000

 
Cadastro de Reserva:
   Data/Hora Inicial: 11/11/2021 19:53 Data/Hora Final: 15/11/2021 12:00
   Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 16/11/2021 17:19
   Valor para Cadastro de Reserva: R$ 19.599,8000
 
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

 
Eventos do Item

Evento Data CPF do
Usuário Justificativa/Observações

Convocação para
cadastro de reserva

11/11/2021
19:53:04

758.180.784-
34

Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 11/11/2021
19:53 com data fim prevista para 15/11/2021 12:00 pelo valor de R$

19.599,8000.
Envio do cadastro

de reserva ao
SIASG

16/11/2021
17:19:46

758.180.784-
34 Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

 
 
    Item 2

Descrição: Detector metais
Descrição Complementar: DETECTORES DE METAIS - TIPO MANUAL (RAQUETE)
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Ata Cadastro de Reserva - PE 53/2021 (0973953)         SEI 0006004-90.2016.6.02.8000 / pg. 1061



Quantidade: 14 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 1.144,6700  
 
Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ Nome/Razão Social Quantidade Ofertada Valor Adjudicado
37.894.624/0001-00 RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 14 R$ 750,0000

 
Cadastro de Reserva:
   Data/Hora Inicial: Data/Hora Final:
   Data/Hora Envio de Envio para o SIASG:
   Valor para Cadastro de Reserva: R$ 750,0000
 
Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação CPF/CNPJ Nome/Razão Social Qtde. Ofertada Data/Hora da Adesão
Sem fornecedores aptos à formação do Cadastro de Reserva

 
Eventos do Item

Evento Data CPF do
Usuário Justificativa/Observações

Sem formação de
cadastro de reserva

11/11/2021
19:53:13

758.180.784-
34

Não houve formação do Cadastro de Reserva devido à falta de
fornecedores aptos à formação do Cadastro.

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 de cadastro de reserva

(doc. 0973953), devolvo os autos à SLC.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 16/11/2021, às 18:04, 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
0973998 e o código CRC 122B833B.

0006004-90.2016.6.02.8000 0973998v1
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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

187

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:
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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 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
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Tags

#Pregão #Pregão eletrônico

Gerenciar portlets

Gestor responsável

Coordenadoria de Material e Patrimônio +

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  

 

 Mapa do site
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 13-A/2021 

Processo nº 0006004-90.2016.6.02.8000
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 53/2021

Aos 17 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, e a  POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, localizada em SGON Quadra 05, Lotes
02/07,  asa  Norte  –  Brasília/DF,  CEP:  70610-650,  fone:  (61)  3207-4702,  neste  ato
representada  por  Silvério  Antônio  Moita  de  Andrade,  RG  nº  1.400.707  SSP/DF,  CPF  nº
224.366.851-34, doravante denominado Órgãos Participante, resolvem registrar os preços
ofertados pela empresa Detronix Indústria Eletrônica LTDA,  CNPJ nº 07.404.500/0001-38 ,
sediada em Rua Emílio Fonini, 545, Cinquentenário, Caxias do Sul – RS. CEP: 95.012-617,
Telefones:  (54)  98122-4698  ou  3225-7500,  E-mail:  vendas1@detronix.com.br,
representada por Jordani Lovera, inscrita no CPF  sob o nº 487.504.250-75, portadora da
Carteira de Identidade  nº 7046576448, para eventual fornecimento dos materiais abaixo
relacionados, conforme condições descritas nos Anexos I e I-A do Pregão Eletrônico nº
53/2021, 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,
de 31 de maio de 2005, do Decreto  nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e alterações,  e
demais normas legais aplicáveis.

1 – DO OBJETO.

ITEM DESCRIÇÃO UNID.

QUANT.
TOTAL

REGISTRA
DA

VALOR
UNITÁRIO 

(R$)

VALOR
TOTAL (R$)

1 

EQUIPAMENTOS DETECTORES DE METAIS –
TIPO PÓRTICO, COM RODÍZIOS COM TRA-

VAS (ADEQUADO A NORMA NIJ 0601-
02):1.1- CARACTERÍSTICAS ESTRUTURAIS:
1.1.1 - A estrutura do pórtico é construída

em material lavável, indeformável, dotados
de bordas a prova de impactos proporcio-
nando uma eficiente proteção mecânica e
de umidade, a exemplo do Acrilonitrila bu-
tadieno estireno – ABS ou outro material
termoplástico rígido e leve, com caracte-
rísticas similares ao ABS.  Processo de fa-

bricação certificado na NBR ISO 9001;
1.1.2 - A estrutura é IP53 (norma ABNT

NBR IEC 60529); 1.1.3 - O pórtico tem pro-
teção no painel; 1.1.4 - O pórtico, será ser
entregue completo, instalado, calibrado e
pronto para entrar em operação imediata;

1.1.5 - O compartimento destinado aos
componentes elétricos/eletrônicos é locali-
zado na parte superior do pórtico, e possui
vedação que impeça o acesso involuntário

UN 15 R$
19.599,80

R$
293.997,00
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e ainda ser resistente a intempéries; 1.1.6
- A estrutura é suficientemente robusta e

resistente a impactos mecânicos como coli-
são, choque e pressões provocadas pela

passagem de pessoas; 1.1.7 - Possui invó-
lucro protetor impermeável nas bases do
portal, com altura 120 mm; 1.1.8 - Possui
dispositivo para fixação no piso, caso ne-
cessite ser fixado, imune à penetração de
água e oxidação; 1.1.9 - Não possui cantos
ou pontas angulosas, pontiagudas ou afia-
das, que possam causar danos em pessoas
ou roupas; 1.1.10 – Possui todos os compo-

nentes padronizados e intercambiáveis;
1.1.11 – Possui altura interna (vão livre) de
2050 mm; 1.1.12 – Possui largura interna

(vão livre) entre os painéis de 0,70 m;
1.1.13 – Possui profundidade de 665 mm;
1.1.14 Possui peso de 95 Kg; 1.1.15 – A

construção mecânica e rigidez do pórtico
permite a resistência, sem sofrer danos, a
impactos mecânicos como colisão, choque
e também pressões provocadas pelo tráfe-
go normal de pessoas; 1.1.16 – Não tem

qualquer rampa de passagens para pesso-
as através do portal, ou estrutura similar
com essa finalidade; 1.1.17 – Rodízios fir-
mes, com travas suficientes para uso do

pórtico sem precisar fixá-lo no piso, reves-
tidos com material que não cause danos

(riscos, arranhões, manchas) no piso. 1.2. –
CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS: 1.2.1-
Tem, pelo menos, 10 (dez) programas de
detecção pré-configurados para detecção
de diferentes tipos e tamanhos de objetos

metálicos compatíveis com a função da
aplicação a que destina, do total, deve ter,
no mínimo, 03 (três) customizáveis no lo-

cal; 1.2.2 - Emprega tecnologia de multizo-
na verdadeira de detecção constituída por
no mínimo 8 (oito) zonas de detecção inde-
pendentes (zonas essas constituídas por no
mínimo 08 (oito) bobinas receptoras, com-
provando a independência da detecção),

distribuídas em altura ao longo do vão livre
do pórtico, com indicação visual da zona

correspondente ao alarme mediante LED’s
dispostos em barra luminosa (a precisão da

indicação das zonas deve ser mantida
quando o pórtico for programado no nível
de sensibilidade desejado); Led colorido,
de alta intensidade, com pictograma indi-

cativo Verde livre / Vermelho detecção.
1.2.3 - Tem capacidade de detecção de alta
sensibilidade de objetos metálicos ferrosos
e não ferrosos de pequenas dimensões em
situações reais do ambiente do TRE e FEM.
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1.2.4 - Possui alta capacidade de discrimi-
nação nas inspeções que buscam, princi-
palmente, armas de fogo, ferramentas ou

lâminas e, ao mesmo tempo, descartar ob-
jetos de uso pessoal; 1.2.5 - A capacidade
de detecção, verdadeira e independente,

ocorre de forma consistente e uniforme em
toda área interna (vão livre) do pórtico,

proporcionando a cobertura completa de
inspeção da cabeça aos pés e será inde-

pendente da posição ou orientação do ob-
jeto transitando por ele; 1.2.6 - Será defini-

do como nível de sensibilidade desejado
para os testes de aceitação, o nível que

permite a detecção do corpo de prova fer-
roso em qualquer posição e orientação

dentro do vão livre do pórtico e que permi-
ta também a detecção do corpo de prova
não-ferroso quando passado isoladamente
e simultaneamente com o corpo de prova
ferroso; 1.2.7 - A capacidade de detecção
não muda com o tempo e, tampouco, há
necessidade de recalibração do equipa-

mento; 1.2.8- O pórtico permite ajustes da
sensibilidade de 100 (cem) níveis  diferen-
tes, oferecendo versatilidade para opera-

ção em locais diferentes e inspeção de pú-
blicos diferentes. Todos os níveis de sensi-

bilidade estão livres de alarmes falsos;
1.2.9 - Quando configurado no nível de
sensibilidade desejado, assim como em
qualquer outro nível inferior, o pórtico

apresenta imunidade alta contra possíveis
interferências mecânicas, elétricas e mag-
néticas, tais como objetos estáticos (por

exemplo, grade metálica, piso reforçado de
aço), objetos metálicos móveis (por exem-

plo, porta metálica) na proximidade do
pórtico, não requerendo intervenção de re-
calibração na ocorrência de diferentes ce-
nários de interferência, sendo auto-calibrá-
vel; Opera a uma distância de 30cm de um

equipamento de raio X, sem apresentar
mudanças no homogeneidades de detec-
ção ou falso alarmes causados por interfe-
rências eletromagnéticas; 1.2.10 – Quando
configurado no nível de sensibilidade dese-
jado, assim como em qualquer outro nível

inferior, o pórtico não sofre interferência de
corpo humano (condutividade elétrica) e

não gera alarme falso quando uma pessoa
totalmente livre de objetos metálicos tran-
sitar por ele; 1.2.11 – A unidade de contro-
le (eletrônica) do pórtico é protegida contra
atos de vandalismo, mediante uso de car-
caça metálica sólida, travada com chave e

com grau de proteção mínimo de IP 53;

Ata de Registro de Preços nº 13-A/2021 sem assinatura (0974594)         SEI 0006004-90.2016.6.02.8000 / pg. 1081



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

1.2.12 – O pórtico possui sistema de auto
diagnóstico, possibilitando a verificação da
performance e eficiência do mesmo; 1.2.13
– Sistema ethernet para comunicação PC;
1.2.14 - Capacidade de proceder a conta-
gem de passagens de pessoas no detector
e o número de vezes e porcentagem em

que o alarme foi acionado - será fornecido
software para elaboração de relatórios para
auditoria; 1.2.15 – A unidade eletrônica é

compacta sendo que o acesso à programa-
ção local é protegida com acesso restrito e
por senha alfanumérica de 6 (seis) dígitos.
Sistema de  programação local ou remota

por meio de ligação a computadores portá-
teis e à rede TCP-IP, de modo que permiti o
controle e o monitoramento remoto e inte-
gração à rede; 1.2.16 – A detecção possibi-
lita a inspeção de, no mínimo, 10 pessoas

por minuto; 1.2.17 – Temperatura operacio-
nal: Faixa mínima de –10 a +50 graus cen-
tígrados; 1.2.18 – Umidade relativa (sem

condensação): de 0 a 95%; 1.2.19 – Indica-
dor sonoro, com alarme de alta intensidade
com volume e tom do alarme programável;

1.2.20 – A emissão eletromagnética do
equipamento está limitada a um nível con-
siderado inofensivo para seres humanos
(portadores de marcapasso, sistemas de

apoio vital, mulheres grávidas, etc). A com-
provação deste item se dá por certificado e

laudo técnico de instituto ou laboratório,
brasileiro anexado junto a documentação
de habilitação. 1.2.21 – Funcionamento

programável controlado por microprocessa-
dor. 1.2.22 – Possui 02 (dois) níveis de

acesso, por meios de senhas programá-
veis, para operacionalização do equipa-

mento e suas funcionalidades, tanto local
como remoto: 1.2.22.0.1 – Nível OPERACIO-
NAL para permitir que o operador visualize
os ajustes programados e as informações
estatísticas; 1.2.22.0.2 – Nível ADMINIS-
TRADOR para permitir acesso a todos os

ajustes e parâmetros do equipamento, com
privilégios para efetuar programações,

configurações, habilitar ou desabilitar fun-
ções e parâmetros programáveis, bem

como incluir e excluir novos usuários ope-
racionais, habilitando ou desabilitando fun-
ções para o nível operacional; 1.2.23 – As
senhas possuem recursos de confirmação
quando na inserção destas, seja na inser-
ção inicial, alteração ou exclusão; 1.2.24 –
Possui sistema para armazenamento de re-
gistros de programações e configurações

dos equipamentos; 1.2.25 – Possui sistema
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de transferência de programação e confi-
guração simultânea para todos os  equipa-
mentos ou grupos de equipamentos insta-
lados na dependência. 1.2.26 – Possui re-
gistro dos eventos de configurações do

equipamento indicando minuto, hora, dia,
mês e ano, para a rastreabilidade das mes-
mas. Este acesso somente deverá ser reali-
zado pelo nível ADMINISTRADOR. 1.2.27 –
Possui controle remoto sem fio, com capa-
cidade para: 1.2.27.01 – Acessar todos os
ajustes;1.2.27.02 – Operar um ou vários

pórticos com a mesma senha ou senhas di-
ferentes;1.2.28 – Atende a norma NIJ –

0601.02, do Instituto de Justiça dos Esta-
dos Unidos; 1.2.29 – Tem processo de fabri-
cação certificado NBR ISO 9001. 1.3 – CA-
RACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: 1.3.1 - Alimen-
tação elétrica possui tensão de 90 /100 a

240v Vca automática (+10%/-15%;
50/60hz +/-3hz), para atender as redes pa-
drões de 110/127v e 220v sem a interven-
ção do operador; 1.3.2 - A fonte de alimen-
tação elétrica está equipada com proteção

contra curtos circuitos e surtos de
tensão;1.3.3 - O sistema elétrico do pórtico
possui dispositivo estabilizador de energia
elétrica, contendo uma unidade de arma-
zenamento de energia com capacidade de
manter a operação plena do mesmo por no
mínimo 60 minutos após a queda de ener-
gia na rede de alimentação comercial, po-
dendo estar ou não integrada ao equipa-

mento; 1.3.4 - Possui cabo de alimentação
elétrica, com plugue no padrão brasileiro
(ABNT/NBR 4136). Cabo elétrico com, no
mínimo, 2 metros de comprimento. 1.4 –
ASSESSÓRIOS INTEGRANTES: 1.4.1 – 01

(um) conjunto de ferramenta, por equipa-
mento fornecido, para montagem e des-
montagem do pórtico; 1.4.2 – 01 (uma)
chave para ativação e desativação do

pórtico, por equipamento fornecido. 1.4.3 –
01 (um) dispositivo de calibração, por equi-
pamento fornecido, se recomendado pelo
fabricante; 1.4.4 – 01 (um) conjunto de si-
mulacros, para que seja efetuado o teste
do corpo de provas, de acordo com a Nor-
ma NIJ 0601- 02. 1.5 – GARANTIA: 60 me-
ses. MARCA  DETRONIX / MODELO MET-

TUSHS+. Incluindo a prestação dos servi-
ços de instalação, testes, treinamento dos
servidores/operadores, assistência técnica
e manutenção preventiva e  corretiva du-

rante o período da garantia.
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 53/2021:
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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 53/2021:

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos
– – -- --

2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12  (doze) meses,
contado da publicação do extrato desta ata.

3 – DO PRAZO DE ENTREGA.

3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de até 60 (sessenta) dias corridos, a
contar da emissão da Ordem de Fornecimento para o equipamento detectores de metais,
tipo pórtico, com rodízios (Item 01);

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 serviço 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) Prestar as informações e esclarecimentos atinentes ao objeto deste Edital, que ve-
nham a ser solicitada pela empresa Contratada;
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b) Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do Gestor contra-
tual;

c) Designar membros à Comissão Técnica de Recebimento e Gestor Contratual, para
acompanhamento de todas as etapas do certame e Contrato;

d) Rejeitar no todo ou em parte, os equipamentos entregues em desacordo com as
obrigações assumidas pela empresa e solicitar expressamente sua substituição;

e) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.

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 serviço 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) Providenciar para que os equipamentos sejam de linha de produção ativa, não se
aceitando a participação, na licitação, de propostas que ofertem protótipos, equipa-
mentos reformados, equipamentos descontinuados, equipamentos usados ou equipa-
mentos em desenvolvimento, por fim, não serão aceitos equipamentos em final de ci-
clo de vida (end-of-life). A comprovação desta exigência poderá ser feita em fábrica,
a critério do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e da Polícia Civil do Distrito Fede-
ral, por meio de diligência;

b) Providenciar para que os equipamentos atendam a todas as normas vigentes, in-
cluindo os dispositivos e acessórios integrantes, expedidas pela Associação Brasileira
de Normas Técnicas – ABNT e outros órgãos certificadores, quando da aplicação do
seguimento;

c)  Entregar equipamentos completos e prontos para entrar em operação imediata,
acrescido de todos os dispositivos e acessórios, com acesso total a todas as funções
operacionais;
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d) Providenciar para que as etiquetas de identificação da marca do equipamento se
limitem somente à apresentação discreta de identificação do fabricante e/ou modelo
do equipamento;

e) Providenciar para que os manuais de instruções, manuais de operações, manuais
de manutenções e outros materiais impressos tenham conteúdo na Língua Portugue-
sa do Brasil;

f) Prever em seu orçamento, todas as despesas diretas e indiretas, assim como possí-
veis despesas eventuais que possam surgir, para completo fornecimento dos itens do
escopo.

g) Responder por todos os ônus referentes à aquisição, tais como: fretes, impostos,
seguros, taxas, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, decorren-
tes da execução do contrato;

h) Responder por si e por seus sucessores integralmente, em qualquer caso, por to-
dos os danos e prejuízos de qualquer natureza causados ao TRE-AL e a PCDF ou a ter-
ceiros;

i) Indenizar os danos e prejuízos referidos no item anterior na conformidade do esta-
belecido no contrato;

j) Responder exclusivamente e integralmente perante o TRE-AL e à PCDF pela execu-
ção do objeto na forma proposta no Contrato;

k) Acatar as determinações do TRE-AL e da PCDF, no sentido de garantir a perfeita
manutenção dos equipamentos em caso de vícios e/ou defeitos;

l) Substituir as suas expensas e responsabilidade o objeto que não estiver de acordo
com as especificações e, demais situações peculiares ao objeto como: prazo para re-
alização dos serviços de assistência técnica dentro do prazo de garantia e a forma de
sua realização;

m) Manter durante toda a vigência do Contrato, as condições de habilitação e qualifi -
cação  exigidas  na  licitação,  conforme  preceitua  o  art.  55,  inciso  XIII,  da  lei
8666/1993.

n) 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;

o) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto
deste contrato;

p)  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 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

6.1. 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
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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.

6.2. 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.

6.3. 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.

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

a) Multa Moratória de 0,05% (cinco centésimos por cento) por dia de atraso, calculada so-
bre o valor do contrato, na hipótese de atraso injustificado na entrega dos equipamentos,
até o máximo de trinta dias;

b) Multa Moratória de 0,03% (três centésimos por cento) por dia de atraso, calculada so-
bre o valor do Contrato, na hipótese de atraso injustificado nos demais prazos, até o
máximo de trinta dias.

6.4.1. 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.

6.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com
as demais.

6.4.3. 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.

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

6.4.5.    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.

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

6.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente.

6.6. 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.

6.7. 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. 

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

6.9. 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.

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

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

6.12. 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.

6.12.1. 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.

6.13. 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.

6.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência,
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multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União.

7- DO PAGAMENTO.

7.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias úteis, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal
devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado.

7.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

7.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

7.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária.

7.5. 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.

7.6. 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%

8- DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

8.1. Considerando os riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública ocasionados
pelos equipamentos, caberá à Contratada observar as políticas socioambientais, principal-
mente o correto descarte e o gerenciamento adequado de resíduos, no que tange à coleta,
reutilização,  reciclagem,  tratamento  ou  disposição  final,  assumindo  o  compromisso  de
cumprir toda a legislação vigente.

8.2. Não obstante, sem prejuízo do indicativo no Anexo I do Edital (Termo de Re-
ferência), a contratada, deverá, ainda: 

a) Dar destinação adequada aos resíduos gerados durante suas atividades;

b) Respeitar a legislação e as Normas Técnicas brasileiras – NBR publicadas pela
ABNT sobre resíduos, bem como as normas do INMETRO, a Lei n° 12.305/2010 – Po-
lítica Nacional de Resíduos Sólidos e o Decreto n° 7.404/2010;
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c) Descartar,  em conformidade com diretrizes do Contratante e da legislação
ambiental e sanitária vigentes, todas as embalagens, restos de materiais e produtos,
sobras e entulhos, incluindo componentes substituídos, cabos, restos de óleos e gra-
xas.

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, 17 de novembro de 2021.

Pelo TRE/AL:

Desembargador Otávio Leão Praxedes
Presidente 

Pela PCDF:

Silvério Antônio Moita de Andrade

Pela Empresa: 

Jordani Lovera 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 13-B/2021 

Processo nº 0006004-90.2016.6.02.8000
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 53/2021

Aos 17  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, e a  POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, localizada em SGON Quadra 05, Lotes
02/07,  asa  Norte  –  Brasília/DF,  CEP:  70610-650,  fone:  (61)  3207-4702,  neste  ato
representada  por  Silvério  Antônio  Moita  de  Andrade,  RG  nº  1.400.707  SSP/DF,  CPF  nº
224.366.851-34, doravante denominado Órgãos Participante, resolvem registrar os preços
ofertados pela empresa Radd Comércio de Eletrônicos LTDA, CNPJ nº 37.894.624/0001-00,
sediada na Avenida Therezinha Pauletti Sanvitto, 208, Sanvitto – Caxias do Sul/RS - CEP:
95.110-195,  Telefone:  (54)  9674-8384,  e-mail  radd.comercio@radd.com.br, representada
por  Vagner  Luis  Contini,  Diretor  Comercial,  inscrito  no  CPF  sob o  nº   989.862.950-91,
Portador da Carteira de Identidade  1084364189 SJS/II RS, para eventual fornecimento dos
materiais abaixo relacionados, conforme condições descritas nos Anexos I e I-A do Pregão
Eletrônico nº 53/2021, 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, de 31 de maio de 2005, 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 53/2021:

ITEM DESCRIÇÃO UNID.

QUANT.
TOTAL

REGISTRA
DA

VALOR
UNITÁRIO 

(R$)

VALOR
TOTAL (R$)

2 DETECTORES DE METAIS - TIPO MANUAL
(RAQUETE): 2.1- CARACTERÍSTICAS ESTRU-
TURAIS E OPERACIONAIS: 2.1.1 - O detector
manual tem estrutura em material lavável,
indeformável,  dotados de bordas a prova
de impactos proporcionando uma eficiente
proteção mecânica e de umidade, a exem-

plo do Acrilonitrila butadieno estireno –
ABS, ou outro material termoplástico rígido

e leve, com características similares ao
ABS. Poderão ser aceitos outros materiais

que atendam às exigências acima, com ca-
racterísticas similares ao ABS; 2.1.2 - O de-
tector tem processo de fabricação certifica-

do NBR ISO 9001; 2.1.3 - O detector tem
uma ou mais chave(s) para ligar/desligar e

UN 14 R$ 750,00 R$
10.500,00
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saída para fone de ouvido; 2.1.4 - O detec-
tor tem uma ou mais chave(s) para a esco-
lha e seleção do modo de alarme; 2.1.5 -
Utiliza bateria de 9v, recarregável, tipo;

2.1.6 - O detector é fornecido com bateria
recarregável, carregador de bateria, e fon-
te de 90 ou 100 a 240 ou 250Vca automáti-

ca para atender as redes padrões de
110/127 e 220v sem a intervenção do ope-
rador; 2.1.7 - A duração típica da bateria é
de no mínimo 30 horas em modo de opera-
ção normal (modo visual/sonoro), conside-
rando operação em estado de alarme de

no máximo 10% do ciclo operacional; 2.1.8
- A empunhadura é ergonômica, de materi-
al à prova de umidade, resistente ao suor e

deverá integrar laço de pulso; 2.1.9 - O
aparelho detector manual é resistente a

impacto de altura mínima de 75 (setenta e
cinco) centímetros, sendo que seus compo-
nentes internos permanecem inalterados
após a queda, nem seja necessária recali-
bração do aparelho. O aparelho mantem

suas características depois de no mínimo 3
(três) provas de queda de 75 (setenta e
cinco) centímetros em piso de concreto,

em qualquer posição; 2.1.10 – Peso do de-
tector: 270 g (com bateria inclusa); 2.1.11
– Dimensões do detector: 2.1.11.1 - Largu-

ra: 900mm, Espessura: 24mm, Compri-
mento: 380mm; 2.1.11.2 - Comprimento da
superfície de detecção: mínimo de 180mm
e máximo de 320mm. 2.1.12 –Opera com
umidade relativa de 0 a 95% sem conden-
sação e faixa mínima de temperatura de

operação -15°C a +  50°C; 2.1.13 – O equi-
pamento não oferece riscos a portadores

de marca passos, gestantes e sistemas de
apoio vitais, comprovado através de laudo
técnico ( em anexo junto com habilitação);
2.1.14 – Tem eletrônica microprocessada,

com auto calibração, evitando ajustes peri-
ódicos de sensibilidade; 2.1.15 - Detecta

metais magnéticos e não magnéticos, me-
tais ferrosos e nãoferrosos; 2.1.16 – Possui

capacidade de detecção conforme NIJ
0602-02, do Departamento de Justiça dos
Estados Unidos; 2.1.17 – Possui os seguin-
tes tipos de indicação de alarme: sonoro,
visual e por vibração do punho; 2.1.18 O
alarme é continuo durante o tempo que o

metal estiver na presença do sensor sem a
necessidade de movimentação para provo-

car a detecção dos metais; 2.1.19 Tem 2
(dois) modos de operação dos alarmes. Por
exemplo, visual/vibração e visual/sonoro;

2.1.20 Possui ajuste digital de sensibilidade
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de 3 níveis (baixo, médio e alto), sendo a
detecção do nível alto a no mínimo 1cm.

2.1.21 – Dois aparelhos devem operar
apropriadamente a uma distância de 60

cm ou menos entre eles; 2.1.22 - O detec-
tor não pode produzir uma indicação positi-
va de alarme quando operado a uma dis-
tância de maior que 35 cm de uma grade
metálica usada na construção de piso. A

distância até a grade supracitada refere-se
tanto àquela medida a partir da ponta do
detector como aquela medida a partir do

lado do detector. As dimensões mínimas da
grade metálica: 15cm x 15cm de haste de

metal ferroso com diâmetro de 6mm;
2.1.23 – O aparelho possui indicação por

LEDs coloridos, com as seguintes funções:
2.1.23.1 – LED vermelho representa indica-
ção visual de alarme; 2.1.23.2 – LED verde
indica que o aparelho está ligado e pronto
para operar; 2.1.23.3 - LED indicador de ní-

vel baixo da carga de bateria. 2.1.24 - É
fornecido com: 2.1.24.1 - Mídia contendo

instruções em vídeo de operação do mode-
lo de detector fornecido, com instruções

em Português do Brasil; 2.1.24.2 – bateria
recarregável,  bivolt ou 220v; 2.1.24.3 –

carregador de bateria; 2.1.24.4 – Capa de
proteção; 2.1.24.5 – Fone de ouvido;

2.1.24.6 – Coldre para transporte, a ser
preso em cinto. 2.1.25 – Garantia mínima:

24 meses. Incluso treinamento operacional,
com carga horária mínima de 4h para uma
clientela de 10 profissionais, conforme exi-
ge o subitem 6.4 do Termo de Referência/
Anexo I . Marca DETRONIX / METTUSMNI 

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 53/2021:

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos
– – – --

2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12  (doze) meses,
contado da publicação do extrato desta ata.

3 – DO PRAZO DE ENTREGA.

3.1. O prazo para  a  entrega  dos  materiais  é  de até  45  (quarenta  e  cinco)  dias
corridos, a contar da emissão da Ordem de Fornecimento para os equipamentos detectores
de metais do tipo manual /raquetes (Item 02) .
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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 serviço 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) Prestar as informações e esclarecimentos atinentes ao objeto deste Edital, que ve-
nham a ser solicitada pela empresa Contratada;

b) Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do Gestor contra-
tual;

c) Designar membros à Comissão Técnica de Recebimento e Gestor Contratual, para
acompanhamento de todas as etapas do certame e Contrato;

d) Rejeitar no todo ou em parte, os equipamentos entregues em desacordo com as
obrigações assumidas pela empresa e solicitar expressamente sua substituição;

e) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.

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;
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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 serviço 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) a) Providenciar para que os equipamentos sejam de linha de produção ativa, não
se aceitando a participação, na licitação, de propostas que ofertem protótipos, equi-
pamentos reformados, equipamentos descontinuados, equipamentos usados ou equi-
pamentos em desenvolvimento, por fim, não serão aceitos equipamentos em final de
ciclo de vida (end-of-life). A comprovação desta exigência poderá ser feita em fábri-
ca, a critério do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e da Polícia Civil do Distrito Fe-
deral, por meio de diligência;

b) Providenciar para que os equipamentos atendam a todas as normas vigentes, in-
cluindo os dispositivos e acessórios integrantes, expedidas pela Associação Brasileira
de Normas Técnicas – ABNT e outros órgãos certificadores, quando da aplicação do
seguimento;

c) Entregar equipamentos completos e prontos para entrar em operação imediata,
acrescido de todos os dispositivos e acessórios, com acesso total a todas as funções
operacionais;

d) Providenciar para que as etiquetas de identificação da marca do equipamento se
limitem somente à apresentação discreta de identificação do fabricante e/ou modelo
do equipamento;

e) Providenciar para que os manuais de instruções, manuais de operações, manuais
de manutenções e outros materiais impressos tenham conteúdo na Língua Portugue-
sa do Brasil;

f) Prever em seu orçamento, todas as despesas diretas e indiretas, assim como possí-
veis despesas eventuais que possam surgir, para completo fornecimento dos itens do
escopo.

g) Responder por todos os ônus referentes à aquisição, tais como: fretes, impostos,
seguros, taxas, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, decorren-
tes da execução do contrato;

h) Responder por si e por seus sucessores integralmente, em qualquer caso, por to-
dos os danos e prejuízos de qualquer natureza causados ao TRE-AL e a PCDF ou a ter-
ceiros;

i) Indenizar os danos e prejuízos referidos no item anterior na conformidade do esta-
belecido no contrato;
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j) Responder exclusivamente e integralmente perante o TRE-AL e à PCDF pela execu-
ção do objeto na forma proposta no Contrato;

k) Acatar as determinações do TRE-AL e da PCDF, no sentido de garantir a perfeita
manutenção dos equipamentos em caso de vícios e/ou defeitos;

l) Substituir as suas expensas e responsabilidade o objeto que não estiver de acordo
com as especificações e, demais situações peculiares ao objeto como: prazo para re-
alização dos serviços de assistência técnica dentro do prazo de garantia e a forma de
sua realização;

m) Manter durante toda a vigência do Contrato, as condições de habilitação e qualifi -
cação  exigidas  na  licitação,  conforme  preceitua  o  art.  55,  inciso  XIII,  da  lei
8666/1993.

n) 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;

o) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto
deste contrato;

p)  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 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

6.1. 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.

6.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às sanções
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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.

6.3. 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.

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

a) Multa Moratória de 0,05% (cinco centésimos por cento) por dia de atraso, calculada so-
bre o valor do contrato, na hipótese de atraso injustificado na entrega dos equipamentos,
até o máximo de trinta dias;

b) Multa Moratória de 0,03% (três centésimos por cento) por dia de atraso, calculada so-
bre o valor do Contrato, na hipótese de atraso injustificado nos demais prazos, até o
máximo de trinta dias.

6.4.1. 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.

6.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com
as demais.

6.4.3. 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.

6.4.4.  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.

6.4.5.    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.

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

6.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente.

6.6. 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.

6.7. 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
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reconhecido pela Administração. 

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

6.9. 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.

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

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

6.12. 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.

6.12.1. 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.

6.13. 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.

6.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência,
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União.

7- DO PAGAMENTO.

7.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias úteis, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal
devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado.

7.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

7.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

7.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária.

7.5. 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.

7.6. 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%

8- DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

8.1. Considerando os riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública ocasionados
pelos equipamentos, caberá à Contratada observar as políticas socioambientais, principal-
mente o correto descarte e o gerenciamento adequado de resíduos, no que tange à coleta,
reutilização,  reciclagem,  tratamento  ou  disposição  final,  assumindo  o  compromisso  de
cumprir toda a legislação vigente.

8.2. Não obstante, sem prejuízo do indicativo no Anexo I do Edital (Termo de Re-
ferência), a contratada, deverá, ainda: 

a) Dar destinação adequada aos resíduos gerados durante suas atividades;

b) Respeitar a legislação e as Normas Técnicas brasileiras – NBR publicadas pela
ABNT sobre resíduos, bem como as normas do INMETRO, a Lei n° 12.305/2010 – Po-
lítica Nacional de Resíduos Sólidos e o Decreto n° 7.404/2010;

c) Descartar,  em conformidade com diretrizes do Contratante e da legislação
ambiental e sanitária vigentes, todas as embalagens, restos de materiais e produtos,
sobras e entulhos, incluindo componentes substituídos, cabos, restos de óleos e gra-
xas.

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.
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Maceió, 17 de novembro de 2021.

Pelo TRE/AL:

Desembargador Otávio Leão Praxedes
Presidente 

Pela PCDF: 
                                        

Silvério Antônio Moita de Andrade

Pela Empresa:

 Vagner Luis Contini
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DESPACHO

Maceió, 17 de novembro de 2021.
À COMAP,
Para fins de check-list das Atas nº 13-A e 13-

B/2021.
Respeitosamente, 

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador, em 17/11/2021, às 16:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0974644 e o código CRC 7D897CE3.

0006004-90.2016.6.02.8000 0974644v1
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E-mail - 0974670

Data de Envio: 
  17/11/2021 16:58:50

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para:
    radd.comercio@radd.com.br

Assunto: 
  Ata de Registro de Preços nº 13-B/2021 com o TRE/AL para assinatura

Mensagem: 
  Boa Tarde!

Encaminho em anexo a Ata de Registro de Preços nº 13-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 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_0974595_ATA_DE_REGISTRO_DE_PRECOS_N__13_B_2021.pdf
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E-mail - 0974673

Data de Envio: 
  17/11/2021 17:02:58

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para:
    vendas1@detronix.com.br

Assunto: 
  Ata de Registro de Preços nº 13-A/2021 com o TRE/AL para assinatura

Mensagem: 
   Boa Tarde!

Encaminho em anexo a Ata de Registro de Preços nº 13-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 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_0974594_ATA_DE_REGISTRO_DE_PRECOS_N__13_A_2021.pdf
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 37.894.624/0001-00
Razão Social:RADD COMECIO DE ELETRONICOS
Endereço: AV THERESINHA PAULETTI / SANVITTO / CAXIAS DO SUL / RS / 95110-

195

 
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:16/11/2021 a 15/12/2021 
 
Certificação Número: 2021111602185414610300

Informação obtida em 17/11/2021 18:08:41

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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PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 0006004-90.2016.6.02.8000

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
 0970667 
 0974594 
 0974595  

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

 0969088 
 0969133 
 0974797 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 17/11/2021, às 18:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0974798 e o código CRC D54E1DB4.

0006004-90.2016.6.02.8000 0974798v4
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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 novembro de 2021.

 

À SLC, após preenchimento da Lista de
Verificação, Anexo V, 0974798, 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 17/11/2021, às 18:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0974814 e o código CRC 3C925CA9.

0006004-90.2016.6.02.8000 0974814v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 13-A/2021 

Processo nº 0006004-90.2016.6.02.8000
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 53/2021

Aos 17 dias do mês novembro de 2021, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS -
TRE/AL, 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, e a  POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - PCDF, localizada em
SGON Quadra 05, Lotes 02/07, asa Norte – Brasília/DF, CEP: 70610-650, fone: (61) 3207-
4702,  neste  ato  representada  por  Silvério  Antônio  Moita  de  Andrade,  RG nº  1.400.707
SSP/DF,  CPF  nº  224.366.851-34,  doravante  denominado  Órgãos  Participante,  resolvem
registrar os preços ofertados pela empresa Detronix Indústria Eletrônica LTDA,   CNPJ nº
07.404.500/0001-38 , sediada em Rua Emílio Fonini, 545, Cinquentenário, Caxias do Sul –
RS.  CEP:  95.012-617,  Telefones:  (54)  98122-4698  ou  3225-7500,  E-mail:
vendas1@detronix.com.br,    representada por Jordani  Lovera,  inscrita no CPF  sob o nº
487.504.250-75,  portadora  da  Carteira  de  Identidade  nº 7046576448, para eventual
fornecimento dos materiais abaixo relacionados, conforme condições descritas nos Anexos I
e I-A do Pregão Eletrônico nº 53/2021, 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, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de
2013, e alterações, e demais normas legais aplicáveis.

1 – DO OBJETO.

ITEM DESCRIÇÃO UNID.

QUANT.
TOTAL

REGISTRA
DA

VALOR
UNITÁRIO 

(R$)

VALOR
TOTAL (R$)

1 

EQUIPAMENTOS DETECTORES DE METAIS –
TIPO PÓRTICO, COM RODÍZIOS COM TRA-

VAS (ADEQUADO A NORMA NIJ 0601-
02):1.1- CARACTERÍSTICAS ESTRUTURAIS:
1.1.1 - A estrutura do pórtico é construída

em material lavável, indeformável, dotados
de bordas a prova de impactos proporcio-
nando uma eficiente proteção mecânica e
de umidade, a exemplo do Acrilonitrila bu-
tadieno estireno – ABS ou outro material
termoplástico rígido e leve, com caracte-
rísticas similares ao ABS.  Processo de fa-

bricação certificado na NBR ISO 9001;
1.1.2 - A estrutura é IP53 (norma ABNT

NBR IEC 60529); 1.1.3 - O pórtico tem pro-
teção no painel; 1.1.4 - O pórtico, será ser
entregue completo, instalado, calibrado e
pronto para entrar em operação imediata;

1.1.5 - O compartimento destinado aos
componentes elétricos/eletrônicos é locali-
zado na parte superior do pórtico, e possui
vedação que impeça o acesso involuntário

UN

15 (sendo
que 3
para o

TRE/AL e
12 para
PCDF)

R$
19.599,80

R$
293.997,00
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

e ainda ser resistente a intempéries; 1.1.6
- A estrutura é suficientemente robusta e

resistente a impactos mecânicos como coli-
são, choque e pressões provocadas pela

passagem de pessoas; 1.1.7 - Possui invó-
lucro protetor impermeável nas bases do
portal, com altura 120 mm; 1.1.8 - Possui
dispositivo para fixação no piso, caso ne-
cessite ser fixado, imune à penetração de
água e oxidação; 1.1.9 - Não possui cantos
ou pontas angulosas, pontiagudas ou afia-
das, que possam causar danos em pessoas
ou roupas; 1.1.10 – Possui todos os compo-

nentes padronizados e intercambiáveis;
1.1.11 – Possui altura interna (vão livre) de
2050 mm; 1.1.12 – Possui largura interna

(vão livre) entre os painéis de 0,70 m;
1.1.13 – Possui profundidade de 665 mm;
1.1.14 Possui peso de 95 Kg; 1.1.15 – A

construção mecânica e rigidez do pórtico
permite a resistência, sem sofrer danos, a
impactos mecânicos como colisão, choque
e também pressões provocadas pelo tráfe-
go normal de pessoas; 1.1.16 – Não tem

qualquer rampa de passagens para pesso-
as através do portal, ou estrutura similar
com essa finalidade; 1.1.17 – Rodízios fir-
mes, com travas suficientes para uso do

pórtico sem precisar fixá-lo no piso, reves-
tidos com material que não cause danos

(riscos, arranhões, manchas) no piso. 1.2. –
CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS: 1.2.1-
Tem, pelo menos, 10 (dez) programas de
detecção pré-configurados para detecção
de diferentes tipos e tamanhos de objetos

metálicos compatíveis com a função da
aplicação a que destina, do total, deve ter,
no mínimo, 03 (três) customizáveis no lo-

cal; 1.2.2 - Emprega tecnologia de multizo-
na verdadeira de detecção constituída por
no mínimo 8 (oito) zonas de detecção inde-
pendentes (zonas essas constituídas por no
mínimo 08 (oito) bobinas receptoras, com-
provando a independência da detecção),

distribuídas em altura ao longo do vão livre
do pórtico, com indicação visual da zona

correspondente ao alarme mediante LED’s
dispostos em barra luminosa (a precisão da

indicação das zonas deve ser mantida
quando o pórtico for programado no nível
de sensibilidade desejado); Led colorido,
de alta intensidade, com pictograma indi-

cativo Verde livre / Vermelho detecção.
1.2.3 - Tem capacidade de detecção de alta
sensibilidade de objetos metálicos ferrosos
e não ferrosos de pequenas dimensões em
situações reais do ambiente do TRE e FEM.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

1.2.4 - Possui alta capacidade de discrimi-
nação nas inspeções que buscam, princi-
palmente, armas de fogo, ferramentas ou

lâminas e, ao mesmo tempo, descartar ob-
jetos de uso pessoal; 1.2.5 - A capacidade
de detecção, verdadeira e independente,

ocorre de forma consistente e uniforme em
toda área interna (vão livre) do pórtico,

proporcionando a cobertura completa de
inspeção da cabeça aos pés e será inde-

pendente da posição ou orientação do ob-
jeto transitando por ele; 1.2.6 - Será defini-

do como nível de sensibilidade desejado
para os testes de aceitação, o nível que

permite a detecção do corpo de prova fer-
roso em qualquer posição e orientação

dentro do vão livre do pórtico e que permi-
ta também a detecção do corpo de prova
não-ferroso quando passado isoladamente
e simultaneamente com o corpo de prova
ferroso; 1.2.7 - A capacidade de detecção
não muda com o tempo e, tampouco, há
necessidade de recalibração do equipa-

mento; 1.2.8- O pórtico permite ajustes da
sensibilidade de 100 (cem) níveis  diferen-
tes, oferecendo versatilidade para opera-

ção em locais diferentes e inspeção de pú-
blicos diferentes. Todos os níveis de sensi-

bilidade estão livres de alarmes falsos;
1.2.9 - Quando configurado no nível de
sensibilidade desejado, assim como em
qualquer outro nível inferior, o pórtico

apresenta imunidade alta contra possíveis
interferências mecânicas, elétricas e mag-
néticas, tais como objetos estáticos (por

exemplo, grade metálica, piso reforçado de
aço), objetos metálicos móveis (por exem-

plo, porta metálica) na proximidade do
pórtico, não requerendo intervenção de re-
calibração na ocorrência de diferentes ce-
nários de interferência, sendo auto-calibrá-
vel; Opera a uma distância de 30cm de um

equipamento de raio X, sem apresentar
mudanças no homogeneidades de detec-
ção ou falso alarmes causados por interfe-
rências eletromagnéticas; 1.2.10 – Quando
configurado no nível de sensibilidade dese-
jado, assim como em qualquer outro nível

inferior, o pórtico não sofre interferência de
corpo humano (condutividade elétrica) e

não gera alarme falso quando uma pessoa
totalmente livre de objetos metálicos tran-
sitar por ele; 1.2.11 – A unidade de contro-
le (eletrônica) do pórtico é protegida contra
atos de vandalismo, mediante uso de car-
caça metálica sólida, travada com chave e

com grau de proteção mínimo de IP 53;
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

1.2.12 – O pórtico possui sistema de auto
diagnóstico, possibilitando a verificação da
performance e eficiência do mesmo; 1.2.13
– Sistema ethernet para comunicação PC;
1.2.14 - Capacidade de proceder a conta-
gem de passagens de pessoas no detector
e o número de vezes e porcentagem em

que o alarme foi acionado - será fornecido
software para elaboração de relatórios para
auditoria; 1.2.15 – A unidade eletrônica é

compacta sendo que o acesso à programa-
ção local é protegida com acesso restrito e
por senha alfanumérica de 6 (seis) dígitos.
Sistema de  programação local ou remota

por meio de ligação a computadores portá-
teis e à rede TCP-IP, de modo que permiti o
controle e o monitoramento remoto e inte-
gração à rede; 1.2.16 – A detecção possibi-
lita a inspeção de, no mínimo, 10 pessoas

por minuto; 1.2.17 – Temperatura operacio-
nal: Faixa mínima de –10 a +50 graus cen-
tígrados; 1.2.18 – Umidade relativa (sem

condensação): de 0 a 95%; 1.2.19 – Indica-
dor sonoro, com alarme de alta intensidade
com volume e tom do alarme programável;

1.2.20 – A emissão eletromagnética do
equipamento está limitada a um nível con-
siderado inofensivo para seres humanos
(portadores de marcapasso, sistemas de

apoio vital, mulheres grávidas, etc). A com-
provação deste item se dá por certificado e

laudo técnico de instituto ou laboratório,
brasileiro anexado junto a documentação
de habilitação. 1.2.21 – Funcionamento

programável controlado por microprocessa-
dor. 1.2.22 – Possui 02 (dois) níveis de

acesso, por meios de senhas programá-
veis, para operacionalização do equipa-

mento e suas funcionalidades, tanto local
como remoto: 1.2.22.0.1 – Nível OPERACIO-
NAL para permitir que o operador visualize
os ajustes programados e as informações
estatísticas; 1.2.22.0.2 – Nível ADMINIS-
TRADOR para permitir acesso a todos os

ajustes e parâmetros do equipamento, com
privilégios para efetuar programações,

configurações, habilitar ou desabilitar fun-
ções e parâmetros programáveis, bem

como incluir e excluir novos usuários ope-
racionais, habilitando ou desabilitando fun-
ções para o nível operacional; 1.2.23 – As
senhas possuem recursos de confirmação
quando na inserção destas, seja na inser-
ção inicial, alteração ou exclusão; 1.2.24 –
Possui sistema para armazenamento de re-
gistros de programações e configurações

dos equipamentos; 1.2.25 – Possui sistema
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de transferência de programação e confi-
guração simultânea para todos os  equipa-
mentos ou grupos de equipamentos insta-
lados na dependência. 1.2.26 – Possui re-
gistro dos eventos de configurações do

equipamento indicando minuto, hora, dia,
mês e ano, para a rastreabilidade das mes-
mas. Este acesso somente deverá ser reali-
zado pelo nível ADMINISTRADOR. 1.2.27 –
Possui controle remoto sem fio, com capa-
cidade para: 1.2.27.01 – Acessar todos os
ajustes;1.2.27.02 – Operar um ou vários

pórticos com a mesma senha ou senhas di-
ferentes;1.2.28 – Atende a norma NIJ –

0601.02, do Instituto de Justiça dos Esta-
dos Unidos; 1.2.29 – Tem processo de fabri-
cação certificado NBR ISO 9001. 1.3 – CA-
RACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: 1.3.1 - Alimen-
tação elétrica possui tensão de 90 /100 a

240v Vca automática (+10%/-15%;
50/60hz +/-3hz), para atender as redes pa-
drões de 110/127v e 220v sem a interven-
ção do operador; 1.3.2 - A fonte de alimen-
tação elétrica está equipada com proteção

contra curtos circuitos e surtos de
tensão;1.3.3 - O sistema elétrico do pórtico
possui dispositivo estabilizador de energia
elétrica, contendo uma unidade de arma-
zenamento de energia com capacidade de
manter a operação plena do mesmo por no
mínimo 60 minutos após a queda de ener-
gia na rede de alimentação comercial, po-
dendo estar ou não integrada ao equipa-

mento; 1.3.4 - Possui cabo de alimentação
elétrica, com plugue no padrão brasileiro
(ABNT/NBR 4136). Cabo elétrico com, no
mínimo, 2 metros de comprimento. 1.4 –
ASSESSÓRIOS INTEGRANTES: 1.4.1 – 01

(um) conjunto de ferramenta, por equipa-
mento fornecido, para montagem e des-
montagem do pórtico; 1.4.2 – 01 (uma)
chave para ativação e desativação do

pórtico, por equipamento fornecido. 1.4.3 –
01 (um) dispositivo de calibração, por equi-
pamento fornecido, se recomendado pelo
fabricante; 1.4.4 – 01 (um) conjunto de si-
mulacros, para que seja efetuado o teste
do corpo de provas, de acordo com a Nor-
ma NIJ 0601- 02. 1.5 – GARANTIA: 60 me-
ses. MARCA  DETRONIX / MODELO MET-

TUSHS+. Incluindo a prestação dos servi-
ços de instalação, testes, treinamento dos
servidores/operadores, assistência técnica
e manutenção preventiva e  corretiva du-

rante o período da garantia.
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 53/2021:
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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 53/2021:

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos
– – -- --

2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12  (doze) meses,
contado da publicação do extrato desta ata.

3 – DO PRAZO DE ENTREGA.

3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de até 60 (sessenta) dias corridos, a
contar da emissão da Ordem de Fornecimento para o equipamento detectores de metais,
tipo pórtico, com rodízios (Item 01);

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 serviço 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) Prestar as informações e esclarecimentos atinentes ao objeto deste Edital, que ve-
nham a ser solicitada pela empresa Contratada;
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b) Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do Gestor contra-
tual;

c) Designar membros à Comissão Técnica de Recebimento e Gestor Contratual, para
acompanhamento de todas as etapas do certame e Contrato;

d) Rejeitar no todo ou em parte, os equipamentos entregues em desacordo com as
obrigações assumidas pela empresa e solicitar expressamente sua substituição;

e) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.

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 serviço 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) Providenciar para que os equipamentos sejam de linha de produção ativa, não se
aceitando a participação, na licitação, de propostas que ofertem protótipos, equipa-
mentos reformados, equipamentos descontinuados, equipamentos usados ou equipa-
mentos em desenvolvimento, por fim, não serão aceitos equipamentos em final de ci-
clo de vida (end-of-life). A comprovação desta exigência poderá ser feita em fábrica,
a critério do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e da Polícia Civil do Distrito Fede-
ral, por meio de diligência;

b) Providenciar para que os equipamentos atendam a todas as normas vigentes, in-
cluindo os dispositivos e acessórios integrantes, expedidas pela Associação Brasileira
de Normas Técnicas – ABNT e outros órgãos certificadores, quando da aplicação do
seguimento;

c)  Entregar equipamentos completos e prontos para entrar em operação imediata,
acrescido de todos os dispositivos e acessórios, com acesso total a todas as funções
operacionais;
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d) Providenciar para que as etiquetas de identificação da marca do equipamento se
limitem somente à apresentação discreta de identificação do fabricante e/ou modelo
do equipamento;

e) Providenciar para que os manuais de instruções, manuais de operações, manuais
de manutenções e outros materiais impressos tenham conteúdo na Língua Portugue-
sa do Brasil;

f) Prever em seu orçamento, todas as despesas diretas e indiretas, assim como possí-
veis despesas eventuais que possam surgir, para completo fornecimento dos itens do
escopo.

g) Responder por todos os ônus referentes à aquisição, tais como: fretes, impostos,
seguros, taxas, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, decorren-
tes da execução do contrato;

h) Responder por si e por seus sucessores integralmente, em qualquer caso, por to-
dos os danos e prejuízos de qualquer natureza causados ao TRE-AL e a PCDF ou a ter-
ceiros;

i) Indenizar os danos e prejuízos referidos no item anterior na conformidade do esta-
belecido no contrato;

j) Responder exclusivamente e integralmente perante o TRE-AL e à PCDF pela execu-
ção do objeto na forma proposta no Contrato;

k) Acatar as determinações do TRE-AL e da PCDF, no sentido de garantir a perfeita
manutenção dos equipamentos em caso de vícios e/ou defeitos;

l) Substituir as suas expensas e responsabilidade o objeto que não estiver de acordo
com as especificações e, demais situações peculiares ao objeto como: prazo para re-
alização dos serviços de assistência técnica dentro do prazo de garantia e a forma de
sua realização;

m) Manter durante toda a vigência do Contrato, as condições de habilitação e qualifi -
cação  exigidas  na  licitação,  conforme  preceitua  o  art.  55,  inciso  XIII,  da  lei
8666/1993.

n) 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;

o) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto
deste contrato;

p)  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 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

6.1. 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
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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.

6.2. 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.

6.3. 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.

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

a) Multa Moratória de 0,05% (cinco centésimos por cento) por dia de atraso, calculada so-
bre o valor do contrato, na hipótese de atraso injustificado na entrega dos equipamentos,
até o máximo de trinta dias;

b) Multa Moratória de 0,03% (três centésimos por cento) por dia de atraso, calculada so-
bre o valor do Contrato, na hipótese de atraso injustificado nos demais prazos, até o
máximo de trinta dias.

6.4.1. 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.

6.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com
as demais.

6.4.3. 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.

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

6.4.5.    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.

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

6.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente.

6.6. 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.

6.7. 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. 

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

6.9. 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.

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

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

6.12. 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.

6.12.1. 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.

6.13. 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.

6.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência,
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multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União.

7- DO PAGAMENTO.

7.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias úteis, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal
devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado.

7.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

7.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

7.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária.

7.5. 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.

7.6. 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%

8- DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

8.1. Considerando os riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública ocasionados
pelos equipamentos, caberá à Contratada observar as políticas socioambientais, principal-
mente o correto descarte e o gerenciamento adequado de resíduos, no que tange à coleta,
reutilização,  reciclagem,  tratamento  ou  disposição  final,  assumindo  o  compromisso  de
cumprir toda a legislação vigente.

8.2. Não obstante, sem prejuízo do indicativo no Anexo I do Edital (Termo de Re-
ferência), a contratada, deverá, ainda: 

a) Dar destinação adequada aos resíduos gerados durante suas atividades;

b) Respeitar a legislação e as Normas Técnicas brasileiras – NBR publicadas pela
ABNT sobre resíduos, bem como as normas do INMETRO, a Lei n° 12.305/2010 – Po-
lítica Nacional de Resíduos Sólidos e o Decreto n° 7.404/2010;
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c) Descartar,  em conformidade com diretrizes do Contratante e da legislação
ambiental e sanitária vigentes, todas as embalagens, restos de materiais e produtos,
sobras e entulhos, incluindo componentes substituídos, cabos, restos de óleos e gra-
xas.

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, 17 de novembro de 2021.

Pelo TRE/AL:

Desembargador Otávio Leão Praxedes
Presidente 

Pela PCDF:

Silvério Antônio Moita de Andrade

Pela Empresa: 

Jordani Lovera 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 13-B/2021 

Processo nº 0006004-90.2016.6.02.8000
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 53/2021

Aos 17  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, e a  POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, localizada em SGON Quadra 05, Lotes
02/07,  asa  Norte  –  Brasília/DF,  CEP:  70610-650,  fone:  (61)  3207-4702,  neste  ato
representada  por  Silvério  Antônio  Moita  de  Andrade,  RG  nº  1.400.707  SSP/DF,  CPF  nº
224.366.851-34, doravante denominado Órgãos Participante, resolvem registrar os preços
ofertados pela empresa Radd Comércio de Eletrônicos LTDA, CNPJ nº 37.894.624/0001-00,
sediada na Avenida Therezinha Pauletti Sanvitto, 208, Sanvitto – Caxias do Sul/RS - CEP:
95.110-195,  Telefone:  (54)  9674-8384,  e-mail  radd.comercio@radd.com.br, representada
por  Vagner  Luis  Contini,  Diretor  Comercial,  inscrito  no  CPF  sob o  nº   989.862.950-91,
Portador da Carteira de Identidade  1084364189 SJS/II RS, para eventual fornecimento dos
materiais abaixo relacionados, conforme condições descritas nos Anexos I e I-A do Pregão
Eletrônico nº 53/2021, 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, de 31 de maio de 2005, 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 53/2021:

ITEM DESCRIÇÃO UNID.

QUANT.
TOTAL

REGISTRA
DA

VALOR
UNITÁRIO 

(R$)

VALOR
TOTAL (R$)

2

DETECTORES DE METAIS - TIPO MANUAL
(RAQUETE): 2.1- CARACTERÍSTICAS ESTRU-
TURAIS E OPERACIONAIS: 2.1.1 - O detector
manual tem estrutura em material lavável,
indeformável,  dotados de bordas a prova
de impactos proporcionando uma eficiente
proteção mecânica e de umidade, a exem-

plo do Acrilonitrila butadieno estireno –
ABS, ou outro material termoplástico rígido

e leve, com características similares ao
ABS. Poderão ser aceitos outros materiais

que atendam às exigências acima, com ca-
racterísticas similares ao ABS; 2.1.2 - O de-
tector tem processo de fabricação certifica-

do NBR ISO 9001; 2.1.3 - O detector tem
uma ou mais chave(s) para ligar/desligar e
saída para fone de ouvido; 2.1.4 - O detec-

UN

14 (sendo
que 6
para o

TRE/AL e
8 para
PCDF)

R$ 750,00
R$

10.500,00
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tor tem uma ou mais chave(s) para a esco-
lha e seleção do modo de alarme; 2.1.5 -
Utiliza bateria de 9v, recarregável, tipo;

2.1.6 - O detector é fornecido com bateria
recarregável, carregador de bateria, e fon-
te de 90 ou 100 a 240 ou 250Vca automáti-

ca para atender as redes padrões de
110/127 e 220v sem a intervenção do ope-
rador; 2.1.7 - A duração típica da bateria é
de no mínimo 30 horas em modo de opera-
ção normal (modo visual/sonoro), conside-
rando operação em estado de alarme de

no máximo 10% do ciclo operacional; 2.1.8
- A empunhadura é ergonômica, de materi-
al à prova de umidade, resistente ao suor e

deverá integrar laço de pulso; 2.1.9 - O
aparelho detector manual é resistente a

impacto de altura mínima de 75 (setenta e
cinco) centímetros, sendo que seus compo-
nentes internos permanecem inalterados
após a queda, nem seja necessária recali-
bração do aparelho. O aparelho mantem

suas características depois de no mínimo 3
(três) provas de queda de 75 (setenta e
cinco) centímetros em piso de concreto,

em qualquer posição; 2.1.10 – Peso do de-
tector: 270 g (com bateria inclusa); 2.1.11
– Dimensões do detector: 2.1.11.1 - Largu-

ra: 900mm, Espessura: 24mm, Compri-
mento: 380mm; 2.1.11.2 - Comprimento da
superfície de detecção: mínimo de 180mm
e máximo de 320mm. 2.1.12 –Opera com
umidade relativa de 0 a 95% sem conden-
sação e faixa mínima de temperatura de

operação -15°C a +  50°C; 2.1.13 – O equi-
pamento não oferece riscos a portadores

de marca passos, gestantes e sistemas de
apoio vitais, comprovado através de laudo
técnico ( em anexo junto com habilitação);
2.1.14 – Tem eletrônica microprocessada,

com auto calibração, evitando ajustes peri-
ódicos de sensibilidade; 2.1.15 - Detecta

metais magnéticos e não magnéticos, me-
tais ferrosos e nãoferrosos; 2.1.16 – Possui

capacidade de detecção conforme NIJ
0602-02, do Departamento de Justiça dos
Estados Unidos; 2.1.17 – Possui os seguin-
tes tipos de indicação de alarme: sonoro,
visual e por vibração do punho; 2.1.18 O
alarme é continuo durante o tempo que o

metal estiver na presença do sensor sem a
necessidade de movimentação para provo-

car a detecção dos metais; 2.1.19 Tem 2
(dois) modos de operação dos alarmes. Por
exemplo, visual/vibração e visual/sonoro;

2.1.20 Possui ajuste digital de sensibilidade
de 3 níveis (baixo, médio e alto), sendo a
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detecção do nível alto a no mínimo 1cm.
2.1.21 – Dois aparelhos devem operar

apropriadamente a uma distância de 60
cm ou menos entre eles; 2.1.22 - O detec-

tor não pode produzir uma indicação positi-
va de alarme quando operado a uma dis-
tância de maior que 35 cm de uma grade
metálica usada na construção de piso. A

distância até a grade supracitada refere-se
tanto àquela medida a partir da ponta do
detector como aquela medida a partir do

lado do detector. As dimensões mínimas da
grade metálica: 15cm x 15cm de haste de

metal ferroso com diâmetro de 6mm;
2.1.23 – O aparelho possui indicação por

LEDs coloridos, com as seguintes funções:
2.1.23.1 – LED vermelho representa indica-
ção visual de alarme; 2.1.23.2 – LED verde
indica que o aparelho está ligado e pronto
para operar; 2.1.23.3 - LED indicador de ní-

vel baixo da carga de bateria. 2.1.24 - É
fornecido com: 2.1.24.1 - Mídia contendo

instruções em vídeo de operação do mode-
lo de detector fornecido, com instruções

em Português do Brasil; 2.1.24.2 – bateria
recarregável,  bivolt ou 220v; 2.1.24.3 –

carregador de bateria; 2.1.24.4 – Capa de
proteção; 2.1.24.5 – Fone de ouvido;

2.1.24.6 – Coldre para transporte, a ser
preso em cinto. 2.1.25 – Garantia mínima:

24 meses. Incluso treinamento operacional,
com carga horária mínima de 4h para uma
clientela de 10 profissionais, conforme exi-
ge o subitem 6.4 do Termo de Referência/
Anexo I . Marca DETRONIX / METTUSMNI 

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 53/2021:

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos
– – – --

2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12  (doze) meses,
contado da publicação do extrato desta ata.

3 – DO PRAZO DE ENTREGA.

3.1. O prazo para  a  entrega  dos  materiais  é  de até  45  (quarenta  e  cinco)  dias
corridos, a contar da emissão da Ordem de Fornecimento para os equipamentos detectores
de metais do tipo manual /raquetes (Item 02) .

4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.
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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 serviço 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) Prestar as informações e esclarecimentos atinentes ao objeto deste Edital, que ve-
nham a ser solicitada pela empresa Contratada;

b) Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do Gestor contra-
tual;

c) Designar membros à Comissão Técnica de Recebimento e Gestor Contratual, para
acompanhamento de todas as etapas do certame e Contrato;

d) Rejeitar no todo ou em parte, os equipamentos entregues em desacordo com as
obrigações assumidas pela empresa e solicitar expressamente sua substituição;

e) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.

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;
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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 serviço 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) a) Providenciar para que os equipamentos sejam de linha de produção ativa, não
se aceitando a participação, na licitação, de propostas que ofertem protótipos, equi-
pamentos reformados, equipamentos descontinuados, equipamentos usados ou equi-
pamentos em desenvolvimento, por fim, não serão aceitos equipamentos em final de
ciclo de vida (end-of-life). A comprovação desta exigência poderá ser feita em fábri-
ca, a critério do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e da Polícia Civil do Distrito Fe-
deral, por meio de diligência;

b) Providenciar para que os equipamentos atendam a todas as normas vigentes, in-
cluindo os dispositivos e acessórios integrantes, expedidas pela Associação Brasileira
de Normas Técnicas – ABNT e outros órgãos certificadores, quando da aplicação do
seguimento;

c) Entregar equipamentos completos e prontos para entrar em operação imediata,
acrescido de todos os dispositivos e acessórios, com acesso total a todas as funções
operacionais;

d) Providenciar para que as etiquetas de identificação da marca do equipamento se
limitem somente à apresentação discreta de identificação do fabricante e/ou modelo
do equipamento;

e) Providenciar para que os manuais de instruções, manuais de operações, manuais
de manutenções e outros materiais impressos tenham conteúdo na Língua Portugue-
sa do Brasil;

f) Prever em seu orçamento, todas as despesas diretas e indiretas, assim como possí-
veis despesas eventuais que possam surgir, para completo fornecimento dos itens do
escopo.

g) Responder por todos os ônus referentes à aquisição, tais como: fretes, impostos,
seguros, taxas, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, decorren-
tes da execução do contrato;

h) Responder por si e por seus sucessores integralmente, em qualquer caso, por to-
dos os danos e prejuízos de qualquer natureza causados ao TRE-AL e a PCDF ou a ter-
ceiros;

i) Indenizar os danos e prejuízos referidos no item anterior na conformidade do esta-
belecido no contrato;
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j) Responder exclusivamente e integralmente perante o TRE-AL e à PCDF pela execu-
ção do objeto na forma proposta no Contrato;

k) Acatar as determinações do TRE-AL e da PCDF, no sentido de garantir a perfeita
manutenção dos equipamentos em caso de vícios e/ou defeitos;

l) Substituir as suas expensas e responsabilidade o objeto que não estiver de acordo
com as especificações e, demais situações peculiares ao objeto como: prazo para re-
alização dos serviços de assistência técnica dentro do prazo de garantia e a forma de
sua realização;

m) Manter durante toda a vigência do Contrato, as condições de habilitação e qualifi -
cação  exigidas  na  licitação,  conforme  preceitua  o  art.  55,  inciso  XIII,  da  lei
8666/1993.

n) 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;

o) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto
deste contrato;

p)  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 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

6.1. 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.

6.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às sanções
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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.

6.3. 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.

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

a) Multa Moratória de 0,05% (cinco centésimos por cento) por dia de atraso, calculada so-
bre o valor do contrato, na hipótese de atraso injustificado na entrega dos equipamentos,
até o máximo de trinta dias;

b) Multa Moratória de 0,03% (três centésimos por cento) por dia de atraso, calculada so-
bre o valor do Contrato, na hipótese de atraso injustificado nos demais prazos, até o
máximo de trinta dias.

6.4.1. 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.

6.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com
as demais.

6.4.3. 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.

6.4.4.  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.

6.4.5.    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.

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

6.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente.

6.6. 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.

6.7. 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
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reconhecido pela Administração. 

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

6.9. 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.

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

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

6.12. 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.

6.12.1. 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.

6.13. 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.

6.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência,
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União.

7- DO PAGAMENTO.

7.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias úteis, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal
devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado.

7.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

7.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

7.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária.

7.5. 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.

7.6. 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%

8- DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

8.1. Considerando os riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública ocasionados
pelos equipamentos, caberá à Contratada observar as políticas socioambientais, principal-
mente o correto descarte e o gerenciamento adequado de resíduos, no que tange à coleta,
reutilização,  reciclagem,  tratamento  ou  disposição  final,  assumindo  o  compromisso  de
cumprir toda a legislação vigente.

8.2. Não obstante, sem prejuízo do indicativo no Anexo I do Edital (Termo de Re-
ferência), a contratada, deverá, ainda: 

a) Dar destinação adequada aos resíduos gerados durante suas atividades;

b) Respeitar a legislação e as Normas Técnicas brasileiras – NBR publicadas pela
ABNT sobre resíduos, bem como as normas do INMETRO, a Lei n° 12.305/2010 – Po-
lítica Nacional de Resíduos Sólidos e o Decreto n° 7.404/2010;

c) Descartar,  em conformidade com diretrizes do Contratante e da legislação
ambiental e sanitária vigentes, todas as embalagens, restos de materiais e produtos,
sobras e entulhos, incluindo componentes substituídos, cabos, restos de óleos e gra-
xas.

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.
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Maceió, 17 de novembro de 2021.

Pelo TRE/AL:

Desembargador Otávio Leão Praxedes
Presidente 

Pela PCDF: 
                                        

Silvério Antônio Moita de Andrade

Pela Empresa:

 Vagner Luis Contini
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DESPACHO

Maceió, 19 de novembro de 2021.
À SAD,
 
Para ciência do despacho SGO (0973736) e

providências correlatas.
 
Cordialmente,

Documento assinado eletronicamente por HAROLDO ANTÔNIO CANUTO NETO,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 19/11/2021, às 11:49,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0976176 e o código CRC 6A7EE2CD.

0006004-90.2016.6.02.8000 0976176v1
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DESPACHO

Maceió, 19 de novembro de 2021.
Ciente do Despacho COFIN 0976176, devolvo os

autos à SLC, para priorizar a tramitação do feito, quando à
assinatura das atas de registro de preços e demais medidas
cabíveis.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 19/11/2021, às 14:43, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0976405 e o código CRC BB5F7D91.
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E-mail - 0976726

Data de Envio: 
  22/11/2021 14:27:34

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para:
    dag-saa@pcdf.df.gov.br

Assunto: 
  Atas de Registro de Preços para assinatura- TRE/AL

Mensagem: 
  Boa Tarde!
Conforme contato telefônico, encaminho em anexo as Atas de Registros de Preços nº 13-A e 13-B/2021 ,
com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, para a assinatura digital das atas por parte da Polícia Civil do
Distrito Federal, que configura nas Atas como órgão participante.

Atenciosamente,

Ingrid Pereira de Lima Araujo

Anexos:
    Ata_de_Registro_de_Precos_0975564_ATA_DE_REGISTRO_DE_PRECOS_N__13_A_2021__empresa_.pdf
    Ata_de_Registro_de_Precos_0975566_Radd_ATA_DE_REGISTRO_DE_PRECOS_N__13_B_2021__empresa_.pdf
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 13-A/2021 

Processo nº 0006004-90.2016.6.02.8000
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 53/2021

Aos 17 dias do mês novembro de 2021, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS -
TRE/AL, 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, e a  POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - PCDF, localizada em
SGON Quadra 05, Lotes 02/07, asa Norte – Brasília/DF, CEP: 70610-650, fone: (61) 3207-
4702,  neste  ato  representada  por  Silvério  Antônio  Moita  de  Andrade,  RG nº  1.400.707
SSP/DF,  CPF  nº  224.366.851-34,  doravante  denominado  Órgãos  Participante,  resolvem
registrar os preços ofertados pela empresa Detronix Indústria Eletrônica LTDA,   CNPJ nº
07.404.500/0001-38 , sediada em Rua Emílio Fonini, 545, Cinquentenário, Caxias do Sul –
RS.  CEP:  95.012-617,  Telefones:  (54)  98122-4698  ou  3225-7500,  E-mail:
vendas1@detronix.com.br,    representada por Jordani  Lovera,  inscrita no CPF  sob o nº
487.504.250-75,  portadora  da  Carteira  de  Identidade  nº 7046576448, para eventual
fornecimento dos materiais abaixo relacionados, conforme condições descritas nos Anexos I
e I-A do Pregão Eletrônico nº 53/2021, 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, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de
2013, e alterações, e demais normas legais aplicáveis.

1 – DO OBJETO.

ITEM DESCRIÇÃO UNID.

QUANT.
TOTAL

REGISTRA
DA

VALOR
UNITÁRIO 

(R$)

VALOR
TOTAL (R$)

1 

EQUIPAMENTOS DETECTORES DE METAIS –
TIPO PÓRTICO, COM RODÍZIOS COM TRA-

VAS (ADEQUADO A NORMA NIJ 0601-
02):1.1- CARACTERÍSTICAS ESTRUTURAIS:
1.1.1 - A estrutura do pórtico é construída

em material lavável, indeformável, dotados
de bordas a prova de impactos proporcio-
nando uma eficiente proteção mecânica e
de umidade, a exemplo do Acrilonitrila bu-
tadieno estireno – ABS ou outro material
termoplástico rígido e leve, com caracte-
rísticas similares ao ABS.  Processo de fa-

bricação certificado na NBR ISO 9001;
1.1.2 - A estrutura é IP53 (norma ABNT

NBR IEC 60529); 1.1.3 - O pórtico tem pro-
teção no painel; 1.1.4 - O pórtico, será ser
entregue completo, instalado, calibrado e
pronto para entrar em operação imediata;

1.1.5 - O compartimento destinado aos
componentes elétricos/eletrônicos é locali-
zado na parte superior do pórtico, e possui
vedação que impeça o acesso involuntário

UN

15 (sendo
que 3
para o

TRE/AL e
12 para
PCDF)

R$
19.599,80

R$
293.997,00
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e ainda ser resistente a intempéries; 1.1.6
- A estrutura é suficientemente robusta e

resistente a impactos mecânicos como coli-
são, choque e pressões provocadas pela

passagem de pessoas; 1.1.7 - Possui invó-
lucro protetor impermeável nas bases do
portal, com altura 120 mm; 1.1.8 - Possui
dispositivo para fixação no piso, caso ne-
cessite ser fixado, imune à penetração de
água e oxidação; 1.1.9 - Não possui cantos
ou pontas angulosas, pontiagudas ou afia-
das, que possam causar danos em pessoas
ou roupas; 1.1.10 – Possui todos os compo-

nentes padronizados e intercambiáveis;
1.1.11 – Possui altura interna (vão livre) de
2050 mm; 1.1.12 – Possui largura interna

(vão livre) entre os painéis de 0,70 m;
1.1.13 – Possui profundidade de 665 mm;
1.1.14 Possui peso de 95 Kg; 1.1.15 – A

construção mecânica e rigidez do pórtico
permite a resistência, sem sofrer danos, a
impactos mecânicos como colisão, choque
e também pressões provocadas pelo tráfe-
go normal de pessoas; 1.1.16 – Não tem

qualquer rampa de passagens para pesso-
as através do portal, ou estrutura similar
com essa finalidade; 1.1.17 – Rodízios fir-
mes, com travas suficientes para uso do

pórtico sem precisar fixá-lo no piso, reves-
tidos com material que não cause danos

(riscos, arranhões, manchas) no piso. 1.2. –
CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS: 1.2.1-
Tem, pelo menos, 10 (dez) programas de
detecção pré-configurados para detecção
de diferentes tipos e tamanhos de objetos

metálicos compatíveis com a função da
aplicação a que destina, do total, deve ter,
no mínimo, 03 (três) customizáveis no lo-

cal; 1.2.2 - Emprega tecnologia de multizo-
na verdadeira de detecção constituída por
no mínimo 8 (oito) zonas de detecção inde-
pendentes (zonas essas constituídas por no
mínimo 08 (oito) bobinas receptoras, com-
provando a independência da detecção),

distribuídas em altura ao longo do vão livre
do pórtico, com indicação visual da zona

correspondente ao alarme mediante LED’s
dispostos em barra luminosa (a precisão da

indicação das zonas deve ser mantida
quando o pórtico for programado no nível
de sensibilidade desejado); Led colorido,
de alta intensidade, com pictograma indi-

cativo Verde livre / Vermelho detecção.
1.2.3 - Tem capacidade de detecção de alta
sensibilidade de objetos metálicos ferrosos
e não ferrosos de pequenas dimensões em
situações reais do ambiente do TRE e FEM.
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1.2.4 - Possui alta capacidade de discrimi-
nação nas inspeções que buscam, princi-
palmente, armas de fogo, ferramentas ou

lâminas e, ao mesmo tempo, descartar ob-
jetos de uso pessoal; 1.2.5 - A capacidade
de detecção, verdadeira e independente,

ocorre de forma consistente e uniforme em
toda área interna (vão livre) do pórtico,

proporcionando a cobertura completa de
inspeção da cabeça aos pés e será inde-

pendente da posição ou orientação do ob-
jeto transitando por ele; 1.2.6 - Será defini-

do como nível de sensibilidade desejado
para os testes de aceitação, o nível que

permite a detecção do corpo de prova fer-
roso em qualquer posição e orientação

dentro do vão livre do pórtico e que permi-
ta também a detecção do corpo de prova
não-ferroso quando passado isoladamente
e simultaneamente com o corpo de prova
ferroso; 1.2.7 - A capacidade de detecção
não muda com o tempo e, tampouco, há
necessidade de recalibração do equipa-

mento; 1.2.8- O pórtico permite ajustes da
sensibilidade de 100 (cem) níveis  diferen-
tes, oferecendo versatilidade para opera-

ção em locais diferentes e inspeção de pú-
blicos diferentes. Todos os níveis de sensi-

bilidade estão livres de alarmes falsos;
1.2.9 - Quando configurado no nível de
sensibilidade desejado, assim como em
qualquer outro nível inferior, o pórtico

apresenta imunidade alta contra possíveis
interferências mecânicas, elétricas e mag-
néticas, tais como objetos estáticos (por

exemplo, grade metálica, piso reforçado de
aço), objetos metálicos móveis (por exem-

plo, porta metálica) na proximidade do
pórtico, não requerendo intervenção de re-
calibração na ocorrência de diferentes ce-
nários de interferência, sendo auto-calibrá-
vel; Opera a uma distância de 30cm de um

equipamento de raio X, sem apresentar
mudanças no homogeneidades de detec-
ção ou falso alarmes causados por interfe-
rências eletromagnéticas; 1.2.10 – Quando
configurado no nível de sensibilidade dese-
jado, assim como em qualquer outro nível

inferior, o pórtico não sofre interferência de
corpo humano (condutividade elétrica) e

não gera alarme falso quando uma pessoa
totalmente livre de objetos metálicos tran-
sitar por ele; 1.2.11 – A unidade de contro-
le (eletrônica) do pórtico é protegida contra
atos de vandalismo, mediante uso de car-
caça metálica sólida, travada com chave e

com grau de proteção mínimo de IP 53;
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1.2.12 – O pórtico possui sistema de auto
diagnóstico, possibilitando a verificação da
performance e eficiência do mesmo; 1.2.13
– Sistema ethernet para comunicação PC;
1.2.14 - Capacidade de proceder a conta-
gem de passagens de pessoas no detector
e o número de vezes e porcentagem em

que o alarme foi acionado - será fornecido
software para elaboração de relatórios para
auditoria; 1.2.15 – A unidade eletrônica é

compacta sendo que o acesso à programa-
ção local é protegida com acesso restrito e
por senha alfanumérica de 6 (seis) dígitos.
Sistema de  programação local ou remota

por meio de ligação a computadores portá-
teis e à rede TCP-IP, de modo que permiti o
controle e o monitoramento remoto e inte-
gração à rede; 1.2.16 – A detecção possibi-
lita a inspeção de, no mínimo, 10 pessoas

por minuto; 1.2.17 – Temperatura operacio-
nal: Faixa mínima de –10 a +50 graus cen-
tígrados; 1.2.18 – Umidade relativa (sem

condensação): de 0 a 95%; 1.2.19 – Indica-
dor sonoro, com alarme de alta intensidade
com volume e tom do alarme programável;

1.2.20 – A emissão eletromagnética do
equipamento está limitada a um nível con-
siderado inofensivo para seres humanos
(portadores de marcapasso, sistemas de

apoio vital, mulheres grávidas, etc). A com-
provação deste item se dá por certificado e

laudo técnico de instituto ou laboratório,
brasileiro anexado junto a documentação
de habilitação. 1.2.21 – Funcionamento

programável controlado por microprocessa-
dor. 1.2.22 – Possui 02 (dois) níveis de

acesso, por meios de senhas programá-
veis, para operacionalização do equipa-

mento e suas funcionalidades, tanto local
como remoto: 1.2.22.0.1 – Nível OPERACIO-
NAL para permitir que o operador visualize
os ajustes programados e as informações
estatísticas; 1.2.22.0.2 – Nível ADMINIS-
TRADOR para permitir acesso a todos os

ajustes e parâmetros do equipamento, com
privilégios para efetuar programações,

configurações, habilitar ou desabilitar fun-
ções e parâmetros programáveis, bem

como incluir e excluir novos usuários ope-
racionais, habilitando ou desabilitando fun-
ções para o nível operacional; 1.2.23 – As
senhas possuem recursos de confirmação
quando na inserção destas, seja na inser-
ção inicial, alteração ou exclusão; 1.2.24 –
Possui sistema para armazenamento de re-
gistros de programações e configurações

dos equipamentos; 1.2.25 – Possui sistema
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de transferência de programação e confi-
guração simultânea para todos os  equipa-
mentos ou grupos de equipamentos insta-
lados na dependência. 1.2.26 – Possui re-
gistro dos eventos de configurações do

equipamento indicando minuto, hora, dia,
mês e ano, para a rastreabilidade das mes-
mas. Este acesso somente deverá ser reali-
zado pelo nível ADMINISTRADOR. 1.2.27 –
Possui controle remoto sem fio, com capa-
cidade para: 1.2.27.01 – Acessar todos os
ajustes;1.2.27.02 – Operar um ou vários

pórticos com a mesma senha ou senhas di-
ferentes;1.2.28 – Atende a norma NIJ –

0601.02, do Instituto de Justiça dos Esta-
dos Unidos; 1.2.29 – Tem processo de fabri-
cação certificado NBR ISO 9001. 1.3 – CA-
RACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: 1.3.1 - Alimen-
tação elétrica possui tensão de 90 /100 a

240v Vca automática (+10%/-15%;
50/60hz +/-3hz), para atender as redes pa-
drões de 110/127v e 220v sem a interven-
ção do operador; 1.3.2 - A fonte de alimen-
tação elétrica está equipada com proteção

contra curtos circuitos e surtos de
tensão;1.3.3 - O sistema elétrico do pórtico
possui dispositivo estabilizador de energia
elétrica, contendo uma unidade de arma-
zenamento de energia com capacidade de
manter a operação plena do mesmo por no
mínimo 60 minutos após a queda de ener-
gia na rede de alimentação comercial, po-
dendo estar ou não integrada ao equipa-

mento; 1.3.4 - Possui cabo de alimentação
elétrica, com plugue no padrão brasileiro
(ABNT/NBR 4136). Cabo elétrico com, no
mínimo, 2 metros de comprimento. 1.4 –
ASSESSÓRIOS INTEGRANTES: 1.4.1 – 01

(um) conjunto de ferramenta, por equipa-
mento fornecido, para montagem e des-
montagem do pórtico; 1.4.2 – 01 (uma)
chave para ativação e desativação do

pórtico, por equipamento fornecido. 1.4.3 –
01 (um) dispositivo de calibração, por equi-
pamento fornecido, se recomendado pelo
fabricante; 1.4.4 – 01 (um) conjunto de si-
mulacros, para que seja efetuado o teste
do corpo de provas, de acordo com a Nor-
ma NIJ 0601- 02. 1.5 – GARANTIA: 60 me-
ses. MARCA  DETRONIX / MODELO MET-

TUSHS+. Incluindo a prestação dos servi-
ços de instalação, testes, treinamento dos
servidores/operadores, assistência técnica
e manutenção preventiva e  corretiva du-

rante o período da garantia.
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 53/2021:
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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 53/2021:

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos
– – -- --

2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12  (doze) meses,
contado da publicação do extrato desta ata.

3 – DO PRAZO DE ENTREGA.

3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de até 60 (sessenta) dias corridos, a
contar da emissão da Ordem de Fornecimento para o equipamento detectores de metais,
tipo pórtico, com rodízios (Item 01);

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 serviço 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) Prestar as informações e esclarecimentos atinentes ao objeto deste Edital, que ve-
nham a ser solicitada pela empresa Contratada;
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b) Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do Gestor contra-
tual;

c) Designar membros à Comissão Técnica de Recebimento e Gestor Contratual, para
acompanhamento de todas as etapas do certame e Contrato;

d) Rejeitar no todo ou em parte, os equipamentos entregues em desacordo com as
obrigações assumidas pela empresa e solicitar expressamente sua substituição;

e) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.

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 serviço 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) Providenciar para que os equipamentos sejam de linha de produção ativa, não se
aceitando a participação, na licitação, de propostas que ofertem protótipos, equipa-
mentos reformados, equipamentos descontinuados, equipamentos usados ou equipa-
mentos em desenvolvimento, por fim, não serão aceitos equipamentos em final de ci-
clo de vida (end-of-life). A comprovação desta exigência poderá ser feita em fábrica,
a critério do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e da Polícia Civil do Distrito Fede-
ral, por meio de diligência;

b) Providenciar para que os equipamentos atendam a todas as normas vigentes, in-
cluindo os dispositivos e acessórios integrantes, expedidas pela Associação Brasileira
de Normas Técnicas – ABNT e outros órgãos certificadores, quando da aplicação do
seguimento;

c)  Entregar equipamentos completos e prontos para entrar em operação imediata,
acrescido de todos os dispositivos e acessórios, com acesso total a todas as funções
operacionais;
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d) Providenciar para que as etiquetas de identificação da marca do equipamento se
limitem somente à apresentação discreta de identificação do fabricante e/ou modelo
do equipamento;

e) Providenciar para que os manuais de instruções, manuais de operações, manuais
de manutenções e outros materiais impressos tenham conteúdo na Língua Portugue-
sa do Brasil;

f) Prever em seu orçamento, todas as despesas diretas e indiretas, assim como possí-
veis despesas eventuais que possam surgir, para completo fornecimento dos itens do
escopo.

g) Responder por todos os ônus referentes à aquisição, tais como: fretes, impostos,
seguros, taxas, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, decorren-
tes da execução do contrato;

h) Responder por si e por seus sucessores integralmente, em qualquer caso, por to-
dos os danos e prejuízos de qualquer natureza causados ao TRE-AL e a PCDF ou a ter-
ceiros;

i) Indenizar os danos e prejuízos referidos no item anterior na conformidade do esta-
belecido no contrato;

j) Responder exclusivamente e integralmente perante o TRE-AL e à PCDF pela execu-
ção do objeto na forma proposta no Contrato;

k) Acatar as determinações do TRE-AL e da PCDF, no sentido de garantir a perfeita
manutenção dos equipamentos em caso de vícios e/ou defeitos;

l) Substituir as suas expensas e responsabilidade o objeto que não estiver de acordo
com as especificações e, demais situações peculiares ao objeto como: prazo para re-
alização dos serviços de assistência técnica dentro do prazo de garantia e a forma de
sua realização;

m) Manter durante toda a vigência do Contrato, as condições de habilitação e qualifi -
cação  exigidas  na  licitação,  conforme  preceitua  o  art.  55,  inciso  XIII,  da  lei
8666/1993.

n) 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;

o) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto
deste contrato;

p)  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 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

6.1. 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
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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.

6.2. 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.

6.3. 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.

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

a) Multa Moratória de 0,05% (cinco centésimos por cento) por dia de atraso, calculada so-
bre o valor do contrato, na hipótese de atraso injustificado na entrega dos equipamentos,
até o máximo de trinta dias;

b) Multa Moratória de 0,03% (três centésimos por cento) por dia de atraso, calculada so-
bre o valor do Contrato, na hipótese de atraso injustificado nos demais prazos, até o
máximo de trinta dias.

6.4.1. 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.

6.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com
as demais.

6.4.3. 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.

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

6.4.5.    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.

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

6.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente.

6.6. 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.

6.7. 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. 

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

6.9. 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.

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

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

6.12. 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.

6.12.1. 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.

6.13. 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.

6.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência,
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multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União.

7- DO PAGAMENTO.

7.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias úteis, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal
devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado.

7.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

7.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

7.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária.

7.5. 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.

7.6. 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%

8- DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

8.1. Considerando os riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública ocasionados
pelos equipamentos, caberá à Contratada observar as políticas socioambientais, principal-
mente o correto descarte e o gerenciamento adequado de resíduos, no que tange à coleta,
reutilização,  reciclagem,  tratamento  ou  disposição  final,  assumindo  o  compromisso  de
cumprir toda a legislação vigente.

8.2. Não obstante, sem prejuízo do indicativo no Anexo I do Edital (Termo de Re-
ferência), a contratada, deverá, ainda: 

a) Dar destinação adequada aos resíduos gerados durante suas atividades;

b) Respeitar a legislação e as Normas Técnicas brasileiras – NBR publicadas pela
ABNT sobre resíduos, bem como as normas do INMETRO, a Lei n° 12.305/2010 – Po-
lítica Nacional de Resíduos Sólidos e o Decreto n° 7.404/2010;
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c) Descartar,  em conformidade com diretrizes do Contratante e da legislação
ambiental e sanitária vigentes, todas as embalagens, restos de materiais e produtos,
sobras e entulhos, incluindo componentes substituídos, cabos, restos de óleos e gra-
xas.

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, 17 de novembro de 2021.

Pelo TRE/AL:

Desembargador Otávio Leão Praxedes
Presidente 

Pela PCDF:

Silvério Antônio Moita de Andrade

Pela Empresa: 

Jordani Lovera 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 13-B/2021 

Processo nº 0006004-90.2016.6.02.8000
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 53/2021

Aos 17  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, e a  POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, localizada em SGON Quadra 05, Lotes
02/07,  asa  Norte  –  Brasília/DF,  CEP:  70610-650,  fone:  (61)  3207-4702,  neste  ato
representada  por  Silvério  Antônio  Moita  de  Andrade,  RG  nº  1.400.707  SSP/DF,  CPF  nº
224.366.851-34, doravante denominado Órgãos Participante, resolvem registrar os preços
ofertados pela empresa Radd Comércio de Eletrônicos LTDA, CNPJ nº 37.894.624/0001-00,
sediada na Avenida Therezinha Pauletti Sanvitto, 208, Sanvitto – Caxias do Sul/RS - CEP:
95.110-195,  Telefone:  (54)  9674-8384,  e-mail  radd.comercio@radd.com.br, representada
por  Vagner  Luis  Contini,  Diretor  Comercial,  inscrito  no  CPF  sob o  nº   989.862.950-91,
Portador da Carteira de Identidade  1084364189 SJS/II RS, para eventual fornecimento dos
materiais abaixo relacionados, conforme condições descritas nos Anexos I e I-A do Pregão
Eletrônico nº 53/2021, 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, de 31 de maio de 2005, 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 53/2021:

ITEM DESCRIÇÃO UNID.

QUANT.
TOTAL

REGISTRA
DA

VALOR
UNITÁRIO 

(R$)

VALOR
TOTAL (R$)

2

DETECTORES DE METAIS - TIPO MANUAL
(RAQUETE): 2.1- CARACTERÍSTICAS ESTRU-
TURAIS E OPERACIONAIS: 2.1.1 - O detector
manual tem estrutura em material lavável,
indeformável,  dotados de bordas a prova
de impactos proporcionando uma eficiente
proteção mecânica e de umidade, a exem-

plo do Acrilonitrila butadieno estireno –
ABS, ou outro material termoplástico rígido

e leve, com características similares ao
ABS. Poderão ser aceitos outros materiais

que atendam às exigências acima, com ca-
racterísticas similares ao ABS; 2.1.2 - O de-
tector tem processo de fabricação certifica-

do NBR ISO 9001; 2.1.3 - O detector tem
uma ou mais chave(s) para ligar/desligar e
saída para fone de ouvido; 2.1.4 - O detec-

UN

14 (sendo
que 6
para o

TRE/AL e
8 para
PCDF)

R$ 750,00
R$

10.500,00
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tor tem uma ou mais chave(s) para a esco-
lha e seleção do modo de alarme; 2.1.5 -
Utiliza bateria de 9v, recarregável, tipo;

2.1.6 - O detector é fornecido com bateria
recarregável, carregador de bateria, e fon-
te de 90 ou 100 a 240 ou 250Vca automáti-

ca para atender as redes padrões de
110/127 e 220v sem a intervenção do ope-
rador; 2.1.7 - A duração típica da bateria é
de no mínimo 30 horas em modo de opera-
ção normal (modo visual/sonoro), conside-
rando operação em estado de alarme de

no máximo 10% do ciclo operacional; 2.1.8
- A empunhadura é ergonômica, de materi-
al à prova de umidade, resistente ao suor e

deverá integrar laço de pulso; 2.1.9 - O
aparelho detector manual é resistente a

impacto de altura mínima de 75 (setenta e
cinco) centímetros, sendo que seus compo-
nentes internos permanecem inalterados
após a queda, nem seja necessária recali-
bração do aparelho. O aparelho mantem

suas características depois de no mínimo 3
(três) provas de queda de 75 (setenta e
cinco) centímetros em piso de concreto,

em qualquer posição; 2.1.10 – Peso do de-
tector: 270 g (com bateria inclusa); 2.1.11
– Dimensões do detector: 2.1.11.1 - Largu-

ra: 900mm, Espessura: 24mm, Compri-
mento: 380mm; 2.1.11.2 - Comprimento da
superfície de detecção: mínimo de 180mm
e máximo de 320mm. 2.1.12 –Opera com
umidade relativa de 0 a 95% sem conden-
sação e faixa mínima de temperatura de

operação -15°C a +  50°C; 2.1.13 – O equi-
pamento não oferece riscos a portadores

de marca passos, gestantes e sistemas de
apoio vitais, comprovado através de laudo
técnico ( em anexo junto com habilitação);
2.1.14 – Tem eletrônica microprocessada,

com auto calibração, evitando ajustes peri-
ódicos de sensibilidade; 2.1.15 - Detecta

metais magnéticos e não magnéticos, me-
tais ferrosos e nãoferrosos; 2.1.16 – Possui

capacidade de detecção conforme NIJ
0602-02, do Departamento de Justiça dos
Estados Unidos; 2.1.17 – Possui os seguin-
tes tipos de indicação de alarme: sonoro,
visual e por vibração do punho; 2.1.18 O
alarme é continuo durante o tempo que o

metal estiver na presença do sensor sem a
necessidade de movimentação para provo-

car a detecção dos metais; 2.1.19 Tem 2
(dois) modos de operação dos alarmes. Por
exemplo, visual/vibração e visual/sonoro;

2.1.20 Possui ajuste digital de sensibilidade
de 3 níveis (baixo, médio e alto), sendo a
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detecção do nível alto a no mínimo 1cm.
2.1.21 – Dois aparelhos devem operar

apropriadamente a uma distância de 60
cm ou menos entre eles; 2.1.22 - O detec-

tor não pode produzir uma indicação positi-
va de alarme quando operado a uma dis-
tância de maior que 35 cm de uma grade
metálica usada na construção de piso. A

distância até a grade supracitada refere-se
tanto àquela medida a partir da ponta do
detector como aquela medida a partir do

lado do detector. As dimensões mínimas da
grade metálica: 15cm x 15cm de haste de

metal ferroso com diâmetro de 6mm;
2.1.23 – O aparelho possui indicação por

LEDs coloridos, com as seguintes funções:
2.1.23.1 – LED vermelho representa indica-
ção visual de alarme; 2.1.23.2 – LED verde
indica que o aparelho está ligado e pronto
para operar; 2.1.23.3 - LED indicador de ní-

vel baixo da carga de bateria. 2.1.24 - É
fornecido com: 2.1.24.1 - Mídia contendo

instruções em vídeo de operação do mode-
lo de detector fornecido, com instruções

em Português do Brasil; 2.1.24.2 – bateria
recarregável,  bivolt ou 220v; 2.1.24.3 –

carregador de bateria; 2.1.24.4 – Capa de
proteção; 2.1.24.5 – Fone de ouvido;

2.1.24.6 – Coldre para transporte, a ser
preso em cinto. 2.1.25 – Garantia mínima:

24 meses. Incluso treinamento operacional,
com carga horária mínima de 4h para uma
clientela de 10 profissionais, conforme exi-
ge o subitem 6.4 do Termo de Referência/
Anexo I . Marca DETRONIX / METTUSMNI 

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 53/2021:

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos
– – – --

2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12  (doze) meses,
contado da publicação do extrato desta ata.

3 – DO PRAZO DE ENTREGA.

3.1. O prazo para  a  entrega  dos  materiais  é  de até  45  (quarenta  e  cinco)  dias
corridos, a contar da emissão da Ordem de Fornecimento para os equipamentos detectores
de metais do tipo manual /raquetes (Item 02) .

4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.
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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 serviço 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) Prestar as informações e esclarecimentos atinentes ao objeto deste Edital, que ve-
nham a ser solicitada pela empresa Contratada;

b) Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do Gestor contra-
tual;

c) Designar membros à Comissão Técnica de Recebimento e Gestor Contratual, para
acompanhamento de todas as etapas do certame e Contrato;

d) Rejeitar no todo ou em parte, os equipamentos entregues em desacordo com as
obrigações assumidas pela empresa e solicitar expressamente sua substituição;

e) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.

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;
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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 serviço 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) a) Providenciar para que os equipamentos sejam de linha de produção ativa, não
se aceitando a participação, na licitação, de propostas que ofertem protótipos, equi-
pamentos reformados, equipamentos descontinuados, equipamentos usados ou equi-
pamentos em desenvolvimento, por fim, não serão aceitos equipamentos em final de
ciclo de vida (end-of-life). A comprovação desta exigência poderá ser feita em fábri-
ca, a critério do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e da Polícia Civil do Distrito Fe-
deral, por meio de diligência;

b) Providenciar para que os equipamentos atendam a todas as normas vigentes, in-
cluindo os dispositivos e acessórios integrantes, expedidas pela Associação Brasileira
de Normas Técnicas – ABNT e outros órgãos certificadores, quando da aplicação do
seguimento;

c) Entregar equipamentos completos e prontos para entrar em operação imediata,
acrescido de todos os dispositivos e acessórios, com acesso total a todas as funções
operacionais;

d) Providenciar para que as etiquetas de identificação da marca do equipamento se
limitem somente à apresentação discreta de identificação do fabricante e/ou modelo
do equipamento;

e) Providenciar para que os manuais de instruções, manuais de operações, manuais
de manutenções e outros materiais impressos tenham conteúdo na Língua Portugue-
sa do Brasil;

f) Prever em seu orçamento, todas as despesas diretas e indiretas, assim como possí-
veis despesas eventuais que possam surgir, para completo fornecimento dos itens do
escopo.

g) Responder por todos os ônus referentes à aquisição, tais como: fretes, impostos,
seguros, taxas, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, decorren-
tes da execução do contrato;

h) Responder por si e por seus sucessores integralmente, em qualquer caso, por to-
dos os danos e prejuízos de qualquer natureza causados ao TRE-AL e a PCDF ou a ter-
ceiros;

i) Indenizar os danos e prejuízos referidos no item anterior na conformidade do esta-
belecido no contrato;
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j) Responder exclusivamente e integralmente perante o TRE-AL e à PCDF pela execu-
ção do objeto na forma proposta no Contrato;

k) Acatar as determinações do TRE-AL e da PCDF, no sentido de garantir a perfeita
manutenção dos equipamentos em caso de vícios e/ou defeitos;

l) Substituir as suas expensas e responsabilidade o objeto que não estiver de acordo
com as especificações e, demais situações peculiares ao objeto como: prazo para re-
alização dos serviços de assistência técnica dentro do prazo de garantia e a forma de
sua realização;

m) Manter durante toda a vigência do Contrato, as condições de habilitação e qualifi -
cação  exigidas  na  licitação,  conforme  preceitua  o  art.  55,  inciso  XIII,  da  lei
8666/1993.

n) 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;

o) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto
deste contrato;

p)  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 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

6.1. 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.

6.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às sanções
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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.

6.3. 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.

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

a) Multa Moratória de 0,05% (cinco centésimos por cento) por dia de atraso, calculada so-
bre o valor do contrato, na hipótese de atraso injustificado na entrega dos equipamentos,
até o máximo de trinta dias;

b) Multa Moratória de 0,03% (três centésimos por cento) por dia de atraso, calculada so-
bre o valor do Contrato, na hipótese de atraso injustificado nos demais prazos, até o
máximo de trinta dias.

6.4.1. 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.

6.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com
as demais.

6.4.3. 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.

6.4.4.  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.

6.4.5.    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.

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

6.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente.

6.6. 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.

6.7. 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
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reconhecido pela Administração. 

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

6.9. 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.

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

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

6.12. 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.

6.12.1. 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.

6.13. 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.

6.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência,
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União.

7- DO PAGAMENTO.

7.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias úteis, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal
devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado.

7.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

7.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

7.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária.

7.5. 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.

7.6. 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%

8- DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

8.1. Considerando os riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública ocasionados
pelos equipamentos, caberá à Contratada observar as políticas socioambientais, principal-
mente o correto descarte e o gerenciamento adequado de resíduos, no que tange à coleta,
reutilização,  reciclagem,  tratamento  ou  disposição  final,  assumindo  o  compromisso  de
cumprir toda a legislação vigente.

8.2. Não obstante, sem prejuízo do indicativo no Anexo I do Edital (Termo de Re-
ferência), a contratada, deverá, ainda: 

a) Dar destinação adequada aos resíduos gerados durante suas atividades;

b) Respeitar a legislação e as Normas Técnicas brasileiras – NBR publicadas pela
ABNT sobre resíduos, bem como as normas do INMETRO, a Lei n° 12.305/2010 – Po-
lítica Nacional de Resíduos Sólidos e o Decreto n° 7.404/2010;

c) Descartar,  em conformidade com diretrizes do Contratante e da legislação
ambiental e sanitária vigentes, todas as embalagens, restos de materiais e produtos,
sobras e entulhos, incluindo componentes substituídos, cabos, restos de óleos e gra-
xas.

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.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Maceió, 17 de novembro de 2021.

Pelo TRE/AL:

Desembargador Otávio Leão Praxedes
Presidente 

Pela PCDF: 
                                        

Silvério Antônio Moita de Andrade

Pela Empresa:

 Vagner Luis Contini
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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).
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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 dezembro de 2021.

À PREG,

 

Para registro no SIASG das  ARP's nºs 13-A/2021 e 13-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 13:59, 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
0983438 e o código CRC 97C9E9F8.

0006004-90.2016.6.02.8000 0983438v1
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  __ SIASG,SISRP,ATA,CONATA ( CONSULTA ATA )____________________________________

  DATA: 03/12/2021           HORA: 16:55:35             USUÁRIO: JOAO           

  UASG : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS                        

                                                                                

  PREGÃO Eletrônico                                           NÚMERO: 00053/2021

  MODO DISPUTA: Aberto/Fechado                VALOR SIGILOSO? Não               

                                                                                

                                                                                

  TIPO DE OBJETO: Bens Comuns                                                   

                                                                                

  ITEM     : 00001       INFORMADO                                              

  MATERIAL : 000151005 - DETECTOR METAIS                                        

                                                                                

  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                                     

                                                                                

  NÃO POSSUI TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA ME/EPP/COOPERATIVA                    

                                                                                

                                                                                

                                                                                

  PF3=SAI PF12=RETORNA                                                       M1T
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 __ SIASG,SISRP,ATA,CONATA ( CONSULTA ATA )____________________________________

 DATA: 03/12/2021           HORA: 16:58:20             USUÁRIO: JOAO           

 UASG : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS                        

                                                                               

 PREGÃO Eletrônico                                           NÚMERO: 00053/2021

 MODO DISPUTA: Aberto/Fechado                VALOR SIGILOSO? Não               

                                                                               

                                                                               

 TIPO DE OBJETO: Bens Comuns                                                   

                                                                               

 ITEM     : 00002       INFORMADO                                              

 MATERIAL : 000151005 - DETECTOR METAIS                                        

                                                                               

 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 (0983438), faço

juntar as publicações no Sistema SIASG das ARP's 13-A/2021
(0983558) e 13-B/2021 (0983560).

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 03/12/2021, às 17:02, 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
0983561 e o código CRC C9A93310.

0006004-90.2016.6.02.8000 0983561v1
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De: "denisearaujo" <denisearaujo@tre-al.jus.br>
Para: vendas1@detronix.com.br
Data: 03/12/2021 04:48 PM
Assunto: Envio de Ata de Registro de Preços para acompanhamento

Prezados,

 
Por condução deste instrumento, apresento a inclusa documentação, tratando-se da

Ata de Registro de Preços nº 13-A/2021. Processo SEI nº 0006004-90.2016.6.02.8000, celebrado entre

o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (TRE/AL) e a empresa Detronix Indústria Eletrônica 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 13-A-
2021.pdf

Tamanho:
1462k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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De: "denisearaujo" <denisearaujo@tre-al.jus.br>
Para: radd.comercio@radd.com.br
Data: 03/12/2021 04:26 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 13-B/2021. Processo SEI nº 0006004-90.2016.6.02.8000, celebrado entre

o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (TRE/AL) e a empresa Radd Comércio de Eletrônicos 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 13-B-
2021.pdf

Tamanho:
1474k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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De: "denisearaujo" <denisearaujo@tre-al.jus.br>
Para: dag-saa@pcdf.df.gov.br
Data: 03/12/2021 04:57 PM
Assunto: Envio de atas de registro de preços assinadas, para acompanhamento

Prezados,

 
Por condução deste instrumento, apresento a inclusa documentação, tratando-se das

Atas de Registro de Preços nºs 13-A/2021 e 13-B/2021, Processo SEI nº 0006004-90.2016.6.02.8000,

celebrado entre o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (TRE/AL) e as empresas Detronix Indústria
Eletrônica LTDA e Radd Comércio de Eletrônicos 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 13-A-
2021.pdf

Tamanho:
1462k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

Arquivo: ARP nº 13-B-
2021.pdf

Tamanho:
1474k

Tipo de Conteúdo:
application/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 dezembro de 2021.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Concluídos os procedimentos de aquisição objeto

do PE 53/2021, inclusive tendo por assinadas  (docs.
0981224 e 0981230) e publicadas as respectivas atas de
registro de preços (doc. 0982317), peço-lhe vênia para sugerir
que seja, de pronto, emitida ordem de fornecimento dos
quantitativos compromissados para aquisição por este
Tribunal ainda no corrente exercício, conforme registrado no
item 3.4 do Termo de Referência que serve de Anexo ao Edital
do referido Pregão (doc. 0955096), a seguir transcrito:

3.4 - O TRE-AL se compromete em adquirir,
em até 60 (sessenta) dias contados a partir da
assinatura da Ata de Registro de Preços, os
seguintes itens: 2 (duas) unidades do Item 1;
04 (quatro) unidades do Item 2 e 2 (duas)
unidades do item 3. O valor estimado, para
esta aquisição, neste exercício, de 02 Pórticos,
04 Detectores Portáteis e 02 Cofres, é de R$
51.947,10 (cinquenta e um mil, novecentos e
quarenta e sete reais e dez centavos), já
inclusos os custos de treinamentos;

Deve-se ter em conta que o certame resultou
fracassado para o item 3, dessa forma, a presente proposição
restringe-se à aquisição de 2 (duas) unidades do item 1, objeto
da Ata de Registro de Preços 13-A/2021 (doc. 0981224) e 4
(quatro) unidades do item 2, este objeto da Ata de Registro de
Preços 13-B/2021 (doc. 0981230).
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A ordem de fornecimento e, de conseguinte, de
emissão de nota de empenho, comportaria assim os seguintes
itens e valores:

a) da ARP 13-A/2021 (doc. 0981224):
2 (duas) unidades de equipamento detector de

metais - tipo pórtico, com rodízios com travas (adequado à
norma NIJ 0601-02), no valor unitário de R$ 19.599,80,
totalizando a ordem o valor de R$ 39.199,60, para o referido
item.

a nota de empenho será emitida em favor
de Detronix Indústria Eletrônica LTDA, CNPJ nº
07.404.500/0001-38.

 
b) da ARP 13-b/2021 (doc. 0981230):
4 (quatro) unidades tectores de metais - tipo

manual (raquete), no valor unitário de R$ 750,00, totalizando
a ordem o valor de R$ 3.000,00.

a nota de empenho será emitida em favor de Radd
Comércio de Eletrônicos LTDA, CNPJ nº 37.894.624/0001-00.

 
Ressalto, por fim, que o pedido visa a atender ao

compromisso assumido pelo Órgão, considerando que a
aquisição já estava enquadrada na programação orçamentária
do exercício, sem olvidar que se trata de itens de segurança
cuja compra é perseguida há bastante tempo pelo Tribunal.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 04/12/2021, às 19:46, 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
0983709 e o código CRC C49B5BB4.

0006004-90.2016.6.02.8000 0983709v1
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CONCLUSÃO

Maceió, 06 de dezembro de 2021.
 
 
Senhor Presidente,
 
Trata-se de expediente firmado pelo sr. Secretário de

Administração (0983709), no sentido de obter autorização para o
fornecimento de equipamentos previstos nas Atas de Registro de
Preços TRE/AL de n.º 13-A (0981224) e 13-B (0981230), ambas de
2021, cujos extratos de publicação ocorreram no último dia dois de
dezembro (0982317).

Propõe o sr. Secretário que seja, de pronto, emitida
ordem de fornecimento dos quantitativos compromissados para
aquisição por este Tribunal ainda no corrente exercício, conforme
registrado no item 3.4 do Termo de Referência que serve de Anexo ao
Edital do referido Pregão (doc. 0955096).

Assim, nos termos do que informado pelo sr. Secretário,
a ordem de fornecimento e, por conseguinte, de emissão de nota de
empenho, comportaria os seguintes itens e valores:

a) da ARP 13-A/2021 (doc. 0981224): 2 (duas)
unidades de equipamento detector de metais - tipo
pórtico, com rodízios com travas (adequado à norma
NIJ 0601-02), no valor unitário de R$ 19.599,80,
totalizando a ordem o valor de R$ 39.199,60, para o
referido item, cujo beneficiário da nota de
empenho será o fornecedor: Detronix Indústria
Eletrônica LTDA, CNPJ nº 07.404.500/0001-38;
b) da ARP 13-B/2021 (doc. 0981230): 4 (quatro)
unidades detectores de metais - tipo manual
(raquete), no valor unitário de R$ 750,00, totalizando
a ordem o valor de R$ 3.000,00, cujo beneficiário da
nota de empenho será o fornecedor: Radd Comércio
de Eletrônicos LTDA, CNPJ nº 37.894.624/0001-00.

Do exposto, submeto o feito à superior consideração de
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V. Exa. para a competente deliberação, com vistas a sugerir, com a
devida vênia, a autorização acerca da solicitação ora formulada.

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 06/12/2021, às 16:29, 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
0984003 e o código CRC E2A0C567.

0006004-90.2016.6.02.8000 0984003v1
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PROCESSO : 0006004-90.2016.6.02.8000
INTERESSADO : GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSUNTO : Emissão da ordem de fornecimento.

 

Decisão nº 2920 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

 

Trata-se de Conclusão GDG 0984003, trazendo
expediente firmado pelo sr. Secretário de Administração (0983709),
no sentido de obter autorização para o fornecimento de
equipamentos previstos nas Atas de Registro de Preços TRE/AL
de n.º 13-A (0981224) e 13-B (0981230), ambas de 2021, cujos
extratos de publicação ocorreram no último dia dois de dezembro
(0982317).

Propõe o Sr. Secretário que seja, de pronto, emitida
ordem de fornecimento dos quantitativos compromissados para
aquisição por este Tribunal ainda no corrente exercício, conforme
registrado no item 3.4 do Termo de Referência que serve de Anexo ao
Edital do referido Pregão (doc. 0955096).

Do exposto, AU TORIZO a emissão da ordem de
fornecimento e, por conseguinte, de emissão de nota de empenho dos
seguintes itens e valores: da ARP 13-A/2021 (doc. 0981224): 2 (duas)
unidades de equipamento detector de metais - tipo pórtico, com
rodízios com travas (adequado à norma NIJ 0601-02), no valor
unitário de R$ 19.599,80, totalizando a ordem o valor de R$
39.199,60, para o referido item, cujo beneficiário da nota de
empenho será o fornecedor: Detronix Indústria Eletrônica LTDA,
CNPJ nº 07.404.500/0001-38; e da ARP 13-B/2021 (doc. 0981230): 4
(quatro) unidades detectores de metais - tipo manual (raquete), no
valor unitário de R$ 750,00, totalizando a ordem o valor de R$
3.000,00, cujo beneficiário da nota de empenho será o
fornecedor: Radd Comércio de Eletrônicos LTDA, CNPJ nº
37.894.624/0001-00.

À Secretaria de Administração para prosseguimento do
feito.

 
 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
09/12/2021, às 18:39, 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
0984254 e o código CRC CDEBCE74.

0006004-90.2016.6.02.8000 0984254v6
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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 13/2021

Objeto: Registro de Preços para aquisição de pórticos detectores de metais, detectores de metais
portáteis e cofre de aço para acautelamento de armas.

Processo SEI nº: 0006004-90.2016.6.02.8000

Ata 13-A/2021

Empresa: Detronix Indústria Eletrônica LTDA; CNPJ nº 07.404.500/0001-38

Data de publicação no DOU: 2 de dezembro de 2021

Vigência: Até 2 de dezembro de 2022

Valor total: R$ 293.997,00.

Ata 13-B/2021

Empresa: Radd Comércio de Eletrônicos LTDA; CNPJ nº 37.894.624/0001-00

Data de publicação no DOU: 2 de dezembro de 2021

Vigência: Até 2 de dezembro de 2022

Valor total: R$ 10.500,00

Documentos:

Ata 13-A/2021
Ata 13-B/2021
Publicação do Extrato das ATAS 13-A/2021 e 13-B/2021

Publicação no Portal da Transparência (0986092)         SEI 0006004-90.2016.6.02.8000 / pg. 1169
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CERTIDÃO

Certifico, que, nesta data, registrei no SIAC (Sistema de
Acompanhamento de Contratos), as Atas de Registro de Preços nºs
13-A/2021 e 13-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 16:48, 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
0986113 e o código CRC 130E0F71.

0006004-90.2016.6.02.8000 0986113v2
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DESPACHO

Maceió, 09 de dezembro de 2021.
Remeto os autos à COFIN, para emissão das notas

de empenho autorizadas nos termos da Decisão 2920, da
Presidência (doc. 0984254).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 09/12/2021, às 20:23, 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
0986441 e o código CRC 97D60D01.

0006004-90.2016.6.02.8000 0986441v1
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DESPACHO

Maceió, 09 de dezembro de 2021.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0986441).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 09/12/2021, às 20:29, 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
0986444 e o código CRC FDC0B4CE.

0006004-90.2016.6.02.8000 0986444v1
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 451/2021 - RO 901
NE 452/2021 - RO 902

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 10/12/2021, às 12:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0986990 e o código CRC CA00A13E.
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DESPACHO

Maceió, 10 de dezembro de 2021.
À SAD,
Sr. Secretário,
Diante da informação constante no evento (0986990),

registro minha assinatura nos empenhos 2021NE451 e 2021NE452,
remetendo para igual procedimento  e posterior juntada aos autos.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 10/12/2021, às 12:26, 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
0987048 e o código CRC 54DDE959.

0006004-90.2016.6.02.8000 0987048v1
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  10/12/2021 14:46
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS REAL - (R$)

2021 NE 451

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167674 0100000000 449052 70280 INV PERMAN

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

10/12/2021 Ordinário 0006004-90.2016.6.02 - 39.199,60

07.404.500/0001-38 DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA

21AT0013. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO - DETECTOR DE METAIS.

-

-

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

EMILIO FONINI 545 CINQUENTENARIO

CEP

95012-617

Município

CAXIAS DO SUL RS

UF Telefone

(54)3225-7500

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      2003
Versão Data/Hora

10/12/2021 14:46:27
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  10/12/2021 14:46
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 39.199,60

Total da Lista

Subelemento 24 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E  SOCORRO

001 39.199,60AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DETECTORES DE METAIS, TIPO
PÓRTICO, COM RODÍZIOS COM TRAVAS (ADEQUADO A NORMA NIJ
0601-02), OITO ZONAS DE DETECÇÃO DE ACORDO
COM ANEXO I-A DO EDITAL. MARCA: DETRONIX.
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VIDE ARP 13-A/2021 (DOC.
0981224). RESULTADO POR FORNECEDOR (0969163). DECISÃO
2920 (0984254).

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

10/12/2021 Inclusão 2,00000 19.599,8000 39.199,60

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

***.180.784-**

10/12/2021 14:46:27

Gestor Financeiro

RUI CARLOS GALVAO

***.291.944-**

10/12/2021 12:24:52

Assinaturas

2  de      2003
Versão Data/Hora

10/12/2021 14:46:27
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  10/12/2021 14:47
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS REAL - (R$)

2021 NE 452

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167674 0100000000 449052 70280 INV PERMAN

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

10/12/2021 Ordinário 0006004-90.2016.6.02 - 3.000,00

37.894.624/0001-00 RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

21AT0013. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO - DETECTOR DE METAIS.

-

-

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

THEREZINHA PAULETTI SAN 208 SALA  807 SANVITTO

CEP

95110-195

Município

CAXIAS DO SUL RS

UF Telefone

CNPJ

06.015.041/0001-38

CEP

57051-090

Endereço

AV.ARISTEU DE ANDRADE,377,FAROL  MACEIÓ-AL.

Município

MACEIO

UF

AL

Telefone

(082) 2122-7700

UG Emitente

1  de      2002
Versão Data/Hora

10/12/2021 14:47:12
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  10/12/2021 14:47
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00

Total da Lista

Subelemento 24 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E  SOCORRO

001 3.000,00AQUISIÇÃO DE DETECTORES DE METAIS - TIPO MANUAL
(RAQUETE): 2.1- CARACTERÍSTICAS ESTRUTURAIS E
OPERACIONAIS: 2.1.1. MARCA: DETRONIX. CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS VIDE ARP 13-B/2021 (DOC. 0981230). RESULTADO POR
FORNECEDOR (0969163). DECISÃO 2920 (0984254).

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

10/12/2021 Inclusão 4,00000 750,0000 3.000,00

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

***.180.784-**

10/12/2021 14:47:12

Gestor Financeiro

RUI CARLOS GALVAO

***.291.944-**

10/12/2021 12:25:13

Assinaturas

2  de      2002
Versão Data/Hora

10/12/2021 14:47:12
Operação
Alteração
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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DESPACHO

Maceió, 10 de dezembro de 2021.
À SEALMOX, para remessa das notas de empenho

aos respectivos fornecedores.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 10/12/2021, às 15:18, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0987220 e o código CRC 0F5C57C0.

0006004-90.2016.6.02.8000 0987220v1
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E-mail - 0987225

Data de Envio: 
  10/12/2021 15:26:34

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE ALMOXARIFADO <almoxarifado@tre-al.jus.br>

Para:
    vendas1@detronix.com.br

Assunto: 
  URGENTE - ENVIO DE NOTA DE EMPENHO 451/2021 PROC SEI Nº 0006004-90.2016.6.02.8000

Mensagem: 
  

Prezado fornecedor,

1. SEGUE, em anexo, nota de empenho emitida em favor dessa Empresa.

2. CONFIRMAR , DE IMEDIATO, o recebimento, respondendo a este e-mail.

3. INSERIR os dados bancários da empresa e o número do empenho, na nota fiscal, quando de sua
emissão.

4. NÃO ACEITAREMOS entrega de material diverso do que foi cotado e registrado na Nota de Empenho,
quanto às características e, sobretudo, em conformidade com os catálogos, fotos, MARCA ou unidade de
medida (Kg, L, g, etc.) apresentados. Dúvidas, entrar em contato conosco, por e-mail ou nos telefones
abaixo, ANTES da remessa do material.

5. LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado do TRE/AL, situado à Av. Menino Marcelo (antiga Via Expressa), nº
7200-D, Bairro: Serraria, CEP: 57046-000, Maceió/AL Ponto de Referência: Em frente à padaria VIA PÃO e
vizinho à VIA FRIOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS. Horário de atendimento: De segunda à quinta-feira,
das 8h às 18h e, às sextas-feiras, das 7h às 16h.

6. Conforme previsto em EDITAL, sua empresa deverá manter os contatos atualizados para comunicação
com este TRE, sempre que necessário.

Atenciosamente.

LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO
CHEFE DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO

82 2122 7690
82 99335 0636
82 99843 7499

Anexos:
    Nota_0987218_NE_070011_2021NE000451_v003_07404500000138_20211210144642.pdf
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E-mail - 0987227

Data de Envio: 
  10/12/2021 15:30:27

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE ALMOXARIFADO <almoxarifado@tre-al.jus.br>

Para:
    radd.comercio@radd.com.br

Assunto: 
  URGENTE - ENVIO DE NOTA DE EMPENHO 452/2021 PROC SEI Nº 0006004-90.2016.6.02.8000

Mensagem: 
  

Prezado fornecedor,

1. SEGUE, em anexo, nota de empenho emitida em favor dessa Empresa.

2. CONFIRMAR , DE IMEDIATO, o recebimento, respondendo a este e-mail.

3. INSERIR os dados bancários da empresa e o número do empenho, na nota fiscal, quando de sua
emissão.

4. NÃO ACEITAREMOS entrega de material diverso do que foi cotado e registrado na Nota de Empenho,
quanto às características e, sobretudo, em conformidade com os catálogos, fotos, MARCA ou unidade de
medida (Kg, L, g, etc.) apresentados. Dúvidas, entrar em contato conosco, por e-mail ou nos telefones
abaixo, ANTES da remessa do material.

5. LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado do TRE/AL, situado à Av. Menino Marcelo (antiga Via Expressa), nº
7200-D, Bairro: Serraria, CEP: 57046-000, Maceió/AL Ponto de Referência: Em frente à padaria VIA PÃO e
vizinho à VIA FRIOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS. Horário de atendimento: De segunda à quinta-feira,
das 8h às 18h e, às sextas-feiras, das 7h às 16h.

6. Conforme previsto em EDITAL, sua empresa deverá manter os contatos atualizados para comunicação
com este TRE, sempre que necessário.

Atenciosamente.

LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO
CHEFE DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO

82 2122 7690
82 99335 0636
82 99843 7499

Anexos:
    Nota_0987219_NE_070011_2021NE000452_v002_37894624000100_20211210144720.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, 13 de dezembro de 2021.
Remeto os autos à SLC, para lavratura do contrato

relativo à ordem de fornecimento veiculada na Decisão 2920,
da Presidência (doc. 0984254), nos termos e condições
definidos no edital.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 13/12/2021, 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
0987585 e o código CRC 250BDE35.

0006004-90.2016.6.02.8000 0987585v1
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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 dezembro de 2021.
À Diretoria-Geral.
Assunto: Designação de Comissão Gestora.
 
Senhor Diretor Geral,
 
Trata-se da contratação das empresas DETRONIX

INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA., inscrita no CNPJ sob o
nº 07.404.500/0001-38, e, RADD COMÉRCIO DE
ELETRÔNICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
37.894.624/0001-00, 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, nos termos da Ata de Realização do
Pregão Eletrônico nº 53/2021 (doc. 0969162), mais o Termo
de Adjudicação (doc. 0969164).

 Assim, submeto o feito à Vossa Senhoria,
sugerindo, com a devida vênia, a indicação do servidor Carlos
Antonio Vieira Costa, como representante da área de
segurança, para gestão das Atas de Registro de Preços nº 13-
A/2021 (doc. 0981224), e nº 13-B/2021 (doc. 0981230).

Em acréscmo, considerando as disposições
relativas ao recebimento do objeto, conforme estabelecido nos
itens 7.7 a 7.21 do Termo de Referência Anexo ao Edital do
Pregão Eletrônico nº 53/2021 (doc. 0954812), sugere-se que
sejam indicados os membros da equipe de planejamento de
que trata a Portaria Presidência nº 533/2020 (0836349) para
funcionar na qualidade da comissão técnica indicada no item
7.14 do citado TR (doc. 0954812, p. 36).

Por fim, considerando o disposto no item 10 do já
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mencionado Termo de Referência Anexo ao Edital e ainda a
redação da Cláusula Dez da minuta contratual Anexo IV do
Edital do Pregão Eletrônico nº 53/2021 (doc. 0954812, p. 69),
indica-se, para a gestão do contrato decorrente da emissão da
ordem de fornecimento, o Sr. Chefe da Seção de Gestão de
Contratos (SEGEC), cabendo a fiscalização ao Sr. Chefe da
Seção de Manutenção e Reparos (SMR), que deverão ser
auxiliados, nesse mister, pela Comissão Técnica acima
indicada e pelo gestor das atas. 

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 13/12/2021, às 21:22, 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
0987622 e o código CRC F5F6A9A7.

0006004-90.2016.6.02.8000 0987622v1
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CONCLUSÃO

Maceió, 14 de dezembro de 2021.
Senhor Presidente,
 
Tratam os presentes autos da contratação

das empresas DETRONIX INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA .,
inscrita no CNPJ sob o nº 07.404.500/0001-38, e, RADD
COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA , inscrita no CNPJ sob o nº
37.894.624/0001-00, 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, nos
termos da Ata de Realização do Pregão Eletrônico nº 53/2021
(doc. 0969162), mais o Termo de Adjudicação (doc. 0969164).

Assim, tendo em vista o pronunciamento do Sr.
Secretário de Administração (Despacho GSAD 0987622), contendo
minudente descrição das indicações para gestão das Atas de Registro
de Preços nº 13-A/2021 (doc. 0981224) e nº 13-B/2021
(doc. 0981230); a comissão técnica indicada no item 7.14 do TR
(doc. 0954812, p. 36); a gestão e fiscalização do contrato decorrente
da emissão da ordem de fornecimento, submeto à análise e
deliberação de Vossa Excelência as sugestões apresentadas.

Outrossim, esta Unidade Diretiva sugere, em caso de
aquiescência, o encaminhamento do feito à Secretaria de
Administração, objetivando a lavratura do respectivo ato normativo
dos servidores envolvidos com posterior inserção no bloco de
assinatura.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 14/12/2021, às 17:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
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0988871 e o código CRC FAD7B31E.

0006004-90.2016.6.02.8000 0988871v1
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PROCESSO : 0006004-90.2016.6.02.8000
INTERESSADO : GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSUNTO : Acolhimento indicações de gestores. 

 

Decisão nº 3014 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

Acato as indicações do Sr. Secretário de Administração
no Despacho GSAD 0987622, para gestão das Atas de Registro de
Preços n° 13-A/2021 (0981224 )  e nº nº 13-B/2021 (0981230),
comissão técnica indicada no item 7.14 do TR (0954812), bem como
para a gestão e fiscalização do Contrato decorrente da emissão da
ordem de fornecimento.

À Secretaria de Administração para lavratura de ato
normativo dos servidores indicados e  inserção em bloco para
assinatura.

 

Desembargador  OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
17/12/2021, às 16:21, 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
0989197 e o código CRC EE5D85A9.

0006004-90.2016.6.02.8000 0989197v2
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De: Radd Comercio <radd.comercio@radd.com.br>
Para: "Luciana Wander de Oliveira Mel" <lucianamelo@tre-al.jus.br>
Data: 13/12/2021 01:26 PM
Assunto: [almoxarifado] RES: URGENTE - ENVIO DE NOTA DE EMPENHO 452/2021 PROC SEI Nº  0006004-90.2016.6.02.8000

Confirmo recebimento. 

Vagner Luis Contini
Radd Comercio & Serviços
(54) 99674-8384
CNPJ: 37.894.624/0001-00

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE ALMOXARIFADO <almoxarifado@tre-al.jus.br> 
Enviada em: sexta-feira, 10 de dezembro de 2021 15:30
Para: Radd Comercio <radd.comercio@radd.com.br>
Assunto: URGENTE - ENVIO DE NOTA DE EMPENHO 452/2021 PROC SEI Nº 0006004-
90.2016.6.02.8000

Prezado fornecedor,

1. SEGUE, em anexo, nota de empenho emitida em favor dessa Empresa.

2. CONFIRMAR , DE IMEDIATO, o recebimento, respondendo a este e-mail.

3. INSERIR os dados bancários da empresa e o número do empenho, na nota fiscal, quando
de sua emissão.

4. NÃO ACEITAREMOS entrega de material diverso do que foi cotado e registrado na Nota de
Empenho, quanto às características e, sobretudo, em conformidade com os catálogos,
fotos, MARCA ou unidade de medida (Kg, L, g, etc.) apresentados. Dúvidas, entrar em
contato conosco, por e-mail ou nos telefones abaixo, ANTES da remessa do material.

5. LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado do TRE/AL, situado à Av. Menino Marcelo (antiga Via
Expressa), nº 7200-D, Bairro: Serraria, CEP: 57046-000, Maceió/AL Ponto de Referência:
Em frente à padaria VIA PÃO e vizinho à VIA FRIOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS. Horário de
atendimento: De segunda à quinta-feira, das 8h às 18h e, às sextas-feiras, das 7h às
16h.

6. Conforme previsto em EDITAL, sua empresa deverá manter os contatos atualizados para
comunicação com este TRE, sempre que necessário.

Atenciosamente.

LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO
CHEFE DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO

82 2122 7690
82 99335 0636
82 99843 7499
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De: Vendas1 - Detectores de Metais Ltda <vendas1@detronix.com.br>
Para: "Luciana Wander de Oliveira Mel" <lucianamelo@tre-al.jus.br>
Data: 13/12/2021 09:15 AM
Assunto: [almoxarifado] RES: URGENTE - ENVIO DE NOTA DE EMPENHO 451/2021 PROC SEI Nº 0006004-90.2016.6.02.8000

Bom dia.

Acuso recebimento da Nota de Empenho. 

Estamos providenciando fabricação dos equipamentos, obrigado. 

Att,
Roberson Carneiro
(54) 98122-4698

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE ALMOXARIFADO <almoxarifado@tre-al.jus.br> 
Enviada em: sexta-feira, 10 de dezembro de 2021 15:27
Para: Vendas1 - Detectores de Metais Ltda <vendas1@detronix.com.br>
Assunto: URGENTE - ENVIO DE NOTA DE EMPENHO 451/2021 PROC SEI Nº 0006004-
90.2016.6.02.8000

Prezado fornecedor,

1. SEGUE, em anexo, nota de empenho emitida em favor dessa Empresa.

2. CONFIRMAR , DE IMEDIATO, o recebimento, respondendo a este e-mail.

3. INSERIR os dados bancários da empresa e o número do empenho, na nota fiscal, quando
de sua emissão.

4. NÃO ACEITAREMOS entrega de material diverso do que foi cotado e registrado na Nota de
Empenho, quanto às características e, sobretudo, em conformidade com os catálogos,
fotos, MARCA ou unidade de medida (Kg, L, g, etc.) apresentados. Dúvidas, entrar em
contato conosco, por e-mail ou nos telefones abaixo, ANTES da remessa do material.

5. LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado do TRE/AL, situado à Av. Menino Marcelo (antiga Via
Expressa), nº 7200-D, Bairro: Serraria, CEP: 57046-000, Maceió/AL Ponto de Referência:
Em frente à padaria VIA PÃO e vizinho à VIA FRIOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS. Horário de
atendimento: De segunda à quinta-feira, das 8h às 18h e, às sextas-feiras, das 7h às
16h.

6. Conforme previsto em EDITAL, sua empresa deverá manter os contatos atualizados para
comunicação com este TRE, sempre que necessário.

Atenciosamente.

LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO
CHEFE DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO

82 2122 7690
82 99335 0636
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

CONTRATO Nº 30/2021
Processo nº 0006004-90.2021.6.02.8000

CONTRATO  DE  FORNECIMENTO  DE
EQUIPAMENTOS  DE  SEGURANÇA,  COM
INSTALAÇÃO,  CELEBRADO  COM  A  EMPRESA
DETRONIX INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA

Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS,
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade nº
377  –  Farol,  Maceió/AL,  inscrito  no  CNPJ/MF  sob  o  n°  06.015.041/0001-38,  doravante
denominado  CONTRATANTE, neste ato  representada 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 e a empresa DETRONIX INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA,  CNPJ nº: 07.404.500/0001-38
situada à Rua Emílio Fonini,  545, Cinquentenário,  Caxias do Sul –  RS. CEP:  95.012-617,
Fones: (54) 98122-4698/3225-7500,   e-mail:  vendas1@detronix.com.br, daqui por diante
denominada CONTRATADA, neste ato representada por JORDANI LOVERA, portador do RG nº
7046576448,  CPF  nº  487.504.250-75,  resolvem celebrar o presente contrato de
fornecimento de equipamentos de segurança, com fulcro na Lei Federal n° 10.520/02, no
Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 e no Edital do Pregão Eletrônico nº 53/2021,
devendo ser observadas as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Este contrato será regido pelos mandamentos das Leis Federais 10.520/02 e
8.666/93,  conforme  faculta  o  art.  191  da  Lei  nº  14.133/2021  (Lei  de  Licitações  e
Contratos Administrativos), e pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, ficando
os contratantes inteiramente sujeitos às regras de tais diplomas normativos.

PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, a Resolução nº 15.559/2014 (Código de Ética) do
Tribunal Regional Eleitoral  de Alagoas, e, no que couber,  os demais preceitos de direito
público e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, as disposições da Lei Federal n°
8.078, de 11 de setembro de 1990, os princípios da teoria geral dos contratos e as normas
de direito  privado,  bem como a Resolução do Tribunal  Regional  Eleitoral  de Alagoas nº
15.787, de 15/02/2017, disponível no site www.tre-al.gov.br  .  

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO E DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Este  contrato  tem por  objeto  o  fornecimento  de  equipamentos  destinados  a
monitoramento, inspeção em objetos e detecção da existência de materiais que possam
apresentar risco a segurança pessoal e às instalações do TRE-AL, do FEM-AL, 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 as exigências contidas neste contrato e nos Anexos do Edital do Pregão Eletrônico
nº 53/2021.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – No caso do TRE/AL, todos os serviços serão prestados na Sede do
referido tribunal,  situado na Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol,  Maceió-AL, CEP:
57051-090.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PARÁGRAFO SEGUNDO -  Os serviços deverão ser realizados em horário comercial,  salvo
orientação divergente do TRE/AL  formalizada mediante prévio aviso.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PRAZOS

Os materiais deverão ser entregues no prazo abaixo indicado:

a) Até 60 (sessenta) dias corridos, a contar da emissão da Ordem de For-
necimento para os detectores de metais, tipo pórtico, com rodízios (Item 01);

PARÁGRAFO ÚNICO - O prazo de garantia dos equipamentos e dos serviços é de, no mínimo,
60 (sessenta) meses.

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO

  Pela execução do objeto deste Contrato, o Contratante pagará à Contratada, o
valor mensal de R$ 19.599,80 (dezenove mil, quinhentos e noventa e nove reais e oitenta
centavos), sendo o valor  total deste contrato  de R$ 39.199,60 (trinta e nove mil, cento e
noventa  e  nove  reais  e  sessenta  centavos) considerando a  vigência  contratual  de  180
(cento e oitenta) dias.

PARÁGRAFO ÚNICO –  Além dos ganhos, já compõem os preços acima todas as despesas
necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais da Contratada, como tributos,
encargos sociais e trabalhistas, insumos, despesas operacionais e outras.

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

 O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias úteis, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal
devidamente atestada pela unidade competente de cada Órgão Contratante.

PARÁGRAFO PRIMEIRO -  Poderão ser  descontados do pagamento os  valores  atinentes a
penalidades eventualmente aplicadas.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

PARÁGRAFO TERCEIRO -  O  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas,  por  ocasião  de  cada
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação
tributária vigente.

PARÁGRAFO QUARTO - Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à Nota Fiscal o
documento  que comprove a  opção,  no modelo  determinado pela  Secretaria  da Receita
Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejadas.

PARÁGRAFO QUINTO - 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;
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

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%

CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta dos
recursos orçamentários aprovados para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
consignados no Programa de Trabalho – Julgamento de Causas e Gestão Administrativa do
Programa Nacional  -  PTRES nº 167674,  Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Serviços de
Terceiros – Pessoa Jurídica), compromissados pela Nota de Empenho nº 2021NE000451, de
10 de dezembro de 2021, no valor R$ 39.199,60 (trinta e nove mil, cento e noventa e nove
reais e sessenta centavos)

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

São obrigações da Contratada:

a) a) Providenciar para que os equipamentos sejam de linha de produção ativa, não
se aceitando a participação, na licitação, de propostas que ofertem protótipos, equi-
pamentos reformados, equipamentos descontinuados, equipamentos usados ou equi-
pamentos em desenvolvimento, por fim, não serão aceitos equipamentos em final de
ciclo de vida (end-of-life). A comprovação desta exigência poderá ser feita em fábri-
ca, a critério do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por meio de diligência;

b) Providenciar para que os equipamentos atendam a todas as normas vigentes, in-
cluindo os dispositivos e acessórios integrantes, expedidas pela Associação Brasileira
de Normas Técnicas – ABNT e outros órgãos certificadores, quando da aplicação do
seguimento;

c) Entregar equipamentos completos e prontos para entrar em operação imediata,
acrescido de todos os dispositivos e acessórios, com acesso total a todas as funções
operacionais;

d) Providenciar para que as etiquetas de identificação da marca do equipamento se
limitem somente à apresentação discreta de identificação do fabricante e/ou modelo
do equipamento;

e) Providenciar para que os manuais de instruções, manuais de operações, manuais
de manutenções e outros materiais impressos tenham conteúdo na Língua Portugue-
sa do Brasil;

f) Prever em seu orçamento, todas as despesas diretas e indiretas, assim como possí-
veis despesas eventuais que possam surgir, para completo fornecimento dos itens do
escopo.

g) Responder por todos os ônus referentes à aquisição, tais como: fretes, impostos,
seguros, taxas, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, decorren-
tes da execução do contrato;

Contrato nº 30/2021 - sem assinatura (0991925)         SEI 0006004-90.2016.6.02.8000 / pg. 1193



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

h) Responder por si e por seus sucessores integralmente, em qualquer caso, por to-
dos os danos e prejuízos de qualquer natureza causados ao TRE-AL ou a terceiros;

i) Indenizar os danos e prejuízos referidos no item anterior na conformidade do esta-
belecido no contrato;

j) Responder exclusivamente e integralmente perante o TRE-AL  pela execução do ob-
jeto na forma proposta no Contrato;

k) Acatar as determinações do TRE-AL, no sentido de garantir a perfeita manutenção
dos equipamentos em caso de vícios e/ou defeitos;

l) Substituir as suas expensas e responsabilidade o objeto que não estiver de acordo
com as especificações e, demais situações peculiares ao objeto como: prazo para re-
alização dos serviços de assistência técnica dentro do prazo de garantia e a forma de
sua realização;

m) Manter durante toda a vigência do Contrato, as condições de habilitação e qualifi -
cação  exigidas  na  licitação,  conforme  preceitua  o  art.  55,  inciso  XIII,  da  lei
8666/1993.

n) 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;

o) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto
deste contrato;

p)  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.

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE

O prazo de vigência será de 180  (cento e oitenta)  dias, contados da data da
assinatura contratual, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial
da União.

PARÁGRAFO ÚNICO - Os preços dos serviços serão fixos e irreajustáveis.

CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no
SICAF, pelo prazo de até 05 (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 o contrato ou 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;
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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.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - 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.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do
contrato, conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 24
(vinte e quatro) horas do início do cumprimento das obrigações contratuais. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - 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.

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

a) Multa Moratória de 0,05% (cinco centésimos por cento) por dia de atraso, calculada so-
bre o valor do contrato, na hipótese de atraso injustificado na entrega dos equipamentos,
até o máximo de trinta dias;

b) Multa Moratória de 0,03% (três centésimos por cento) por dia de atraso, calculada so-
bre o valor do Contrato, na hipótese de atraso injustificado nos demais prazos, até o
máximo de trinta dias.

PARÁGRAFO QUINTO - 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.

PARÁGRAFO SEXTO - Na hipótese de prestação parcial dos serviços, o valor da(s) multa(s)
será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso.

PARÁGRAFO  SÉTIMO  -  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.

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

PARÁGRAFO NONO -  O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo,
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado
judicialmente.

PARÁGRAFO  DEZ  -  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.

PARÁGRAFO ONZE - O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados
para a prestação dos serviços, 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. 

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

PARÁGRAFO TREZE -  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.

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

PARÁGRAFO QUINZE - O período de atraso será contado em dias corridos.

PARÁGRAFO DEZESSEIS -  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.

PARÁGRAFO DEZESSETE -  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.

PARÁGRAFO DEZOITO -  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.

PARÁGRAFO DEZENOVE -  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção
de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário
Oficial da União.

CLÁUSULA DEZ – DA GESTÃO CONTRATUAL E DA FISCALIZAÇÃO

               A Gestão será realizada pela Seção de Gestão de Contratos (SEGEC) e a
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Fiscalização pela Seção de Manutenção e Reparos (SMR), no caso do TRE/AL.

CLÁUSULA ONZE – DA RESCISÃO

Este contrato poderá ser rescindido em virtude dos motivos estabelecidos nos
art. 78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com o objeto do mesmo, assegurado o contraditório
e a ampla defesa.

PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da Contratada, fica o
Contratante autorizado a reter os créditos que aquela tem direito, até o limite do valor dos
prejuízos comprovados, sem prejuízo das penalidades aplicáveis.

CLÁUSULA DOZE - DAS ALTERAÇÕES

Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas
justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93.

CLÁUSULA TREZE - DA VINCULAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO E À PROPOSTA DE PREÇOS DA
CONTRATADA

Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, aos mandamentos do Edital
do Pregão Eletrônico n° 53/2021  e às estipulações da proposta de preços da Contratada,
evento SEI nº 0963465.

CLÁUSULA QUATORZE - DA PUBLICAÇÃO

O extrato do presente Contrato será publicado no Diário Oficial da União, na
forma prevista no art. 61, Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUINZE - DO FORO

Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal de Alagoas, para dirimir as
questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente
contrato lavrado em duas cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes abaixo:

Maceió, 17 de dezembro de 2021.

Pelo TRE/AL

DESEMBARGADOR OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

 

Pela Empresa
 JORDANI LOVERA
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Maceió, 17 de dezembro de 2021.
À COMAP,
Enviando o contrato nº 30/2021, para fins de

checklist
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 17/12/2021, às 11:46, 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
0991930 e o código CRC 012CEF98.
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De: "denisearaujo" <denisearaujo@tre-al.jus.br>
Para: vendas1@detronix.com.br
CC: slc@tre-al.jus.br
Data: 17/12/2021 12:08 PM
Assunto: Envio do Contrato nº 30/2021 para assinatura

Prezado Senhor,

 
Segue anexo, o Contrato nº 30/2021 para assinatura, preferencialmente, de forma digital.

 
Caso não disponha desse tipo de assinatura, imprimir o documento em 02 (duas) vias, assinar, rubricar as demais
folhas e devolver para o endereço:
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
COMAP/Seção de Licitações e Contratos (SLC)/6º Andar
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol CEP. 57051-090 - Maceió/AL

 
Por gentileza, confirmar o recebimento deste e-mail.

 
Atenciosamente,
Denise Maria de Araújo
SLC - TRE/AL slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765/99637-3090

Anexados:

Arquivo: 30 - aquisição de equipamentos de
monitoramento-Detronix Indústria Eletrônica LTDA-
PA 0006004-90.2016.pdf

Tamanho:
75k

Tipo de
Conteúdo:
application/pdf
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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  0984254 
 0991925

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

 0992123 
 0992127 
 0992130

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 17/12/2021, às 12:57, 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
0992102 e o código CRC 27AE4E95.
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Maceió, 17 de dezembro de 2021.

 

À SLC, após preenchimento da Lista de
Verificação, Anexo V, 0992102, 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 17/12/2021, às 12:59, 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
0992150 e o código CRC 837BD9D7.
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Nota Fiscal Eletronica: 14539 -
DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA

Alerta de Nota Fiscal Eletrônica gerado pelo sistema Effective
ERP. 

Para mais informações acesse nosso site.

De: <detronix@detronix.com.br>
Para: "Luciana Wander de Oliveira Mel" <lucianamelo@tre-al.jus.br>
Data: 17/12/2021 01:58 PM
Assunto: [almoxarifado] Nota Fiscal Eletronica: 14539 -  DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA

 

 

AVISO DE FATURAMENTO
 
PREZADO (A),
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
VOCÊ ACABA DE RECEBER EM ANEXO OS ARQUIVOS DA NOTA FISCAL NÚMERO 14539 E SEU
RESPECTIVO BOLETO. 
Chave de Acesso: 43211207404500000138550020000145391686208009 
 
Setor de Faturamento

 
Suzana Martins Vieira
Assistente Financeiro - Financeiro - Fiscal
DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA - (54) 3225 7500
financeiro@detronix.com.br

 

Anexados:

Arquivo:
43211207404500000138550020000145391686208009-
proc-nfe.xml

Tamanho:
9k

Tipo de Conteúdo:
application/xml

Arquivo:
43211207404500000138550020000145391686208009-
danfe.pdf

Tamanho:
131k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

Arquivo: ATT00005.gif Tamanho:
5k

Tipo de Conteúdo:
image/gif

Arquivo: ATT00006.png Tamanho:
0k

Tipo de Conteúdo:
image/png
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NF-e

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Inscrição Estadual Insc. Estadual do Subst Tributário CNPJ

Protocolo de autorização de uso

Controle do Fisco

Recebemos de DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado
EMISSÃO: 17/12/2021. VALOR TOTAL: R$ 39.199,60. CLIENTE: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor

0 - Entrada
1 - Saída

N°
Série

N°
Série:
Folha

 000.014.539
2

 000.014.539
2

1

1

0290440114 07.404.500/0001-38

Inscrição Municipal Valor Total dos Serviços Base de Cálculo do ISSQN Valor do ISSQN 

Reservado ao Fisco Informações Complementares 

Valor total do FCP da UF de destino 0,00Valor Total do ICMS Interestadual para UF Destino
4.311,96Valor Total do ICMS Interestadual para UF Remetente 0,00.
Produtos incentivados pela Lei nº 8.248/91 e Decr. nº 5.906/06, através das Port. Interm.
MCTI/MDIC nº 3.386, de 19/08/16, e nº 1.660, de 29/03/17.
5. LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado do TRE/AL, situado à Av. Menino Marcelo (antiga Via
Expressa), nº 7200-D, Bairro: Serraria, CEP: 57046-000, Maceió/AL Ponto de Referência: Em
frente à padaria VIA PÃO e vizinho à VIA FRIOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS. Horário de
atendimento: De segunda à quinta-feira, das 8h às 18h e, às sextas-feiras, das 7h às
16h.EMPENHO 2021NE00451 - PORTAL METTUSHS+ GARANTIA DE 60 MESES. DADOS
BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG 1801-5 CC 16369-4.
Número de série: NS44404, NS44405.
Exclusão do Icms da Base de Cálculo do Pis e Cofins conforme Parecer SEI nº 7698/2021 da

/

CNPJ/CPF Data da Emissão

Data da Saída/Entrada

Hora da Saída

CEPBairro/DistritoEndereço

Município
AV ARISTEU DE ANDRADE, 377 

Fone/Fax UF Inscrição Estadual

Base de Cálculo de ICMS Valor do ICMS Base de Cálculo de ICMS de Substituição Valor do ICMS Substituição Valor Total dos Produtos

Valor Total da NotaValor do IPIOutras Despesas AcessóriasDescontoValor do SeguroValor do Frete

Razão Social Frete por Conta Código ANTT Placa Veículo / Reboq. UF CNPJ/CPF

Endereço Município UF Inscrição Estadual

Quantidade Espécie Marca Numeração Peso Bruto Peso Líquido

Destinatário/Remetente

Fatura

Cálculo do Imposto

Transportador/Volumes Transportados

06.015.041/0001-38

FAROL 57051-090

17/12/2021

MACEIO (82)2122-7690 AL

 39.199,60  2.743,97  0,00  0,00  35.636,00

0,00  0,00  0,00  0,00  3.563,60  39.199,60

JAMEF TRANSPORTES EIRELI  / RS 20.147.617/0023-57

AV WILLY EUGENIO FLECK, 310 PORTO ALEGRE RS 0962759651

4 VOLUME  198,00  198,00

0-Emitente

14539-0 EMPENHO  36.906,41

Dados do Produto/Serviço
Cód  Produto Descrição do Produto/Serviço NCM/SH CFOP Unid. Quantidade Vlr. Unitário Vlr. Total BC. ICMS Vlr. ICMS Vlr. IPI Aliq. 

ICMS
Aliq.

IPI

143210266048787 17/12/2021 13:52:58Venda Prod. do Est., Destin. nao Contr.
Natureza da Operação

Chave de Acesso da NF-e

4321 1207 4045 0000 0138 5500 2000 0145 3916 8620 8009

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

7-4195 000 6107 un  2,00  17.818,00  35.636,00  39.199,60  2.743,97  3.563,60 7  1085437099

 0,00 0,00 0,0087578

 - 4416TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Nome/Razão Social

CST

DETECTOR METAL PORTAL MettusHS+ CZ WP
700 MM C/RODIZIOS ALIM.ELET. SUP. 3,0 M
NOBREAK 2H MettusNET ETHERNET/USB-A
CONEX.

RUA EMÍLIO FONINI, 545 - CINQÜENTENÁRIO

CEFONE: (54) 3225 7500

CAXIAS DO SUL - RS

www.detronix.com.br

DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA
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NF-e
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Documento Auxiliar da
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Inscrição Estadual Insc. Estadual do Subst Tributário CNPJ

Protocolo de autorização de uso

Controle do Fisco

Recebemos de DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado
EMISSÃO: 17/12/2021. VALOR TOTAL: R$ 39.199,60. CLIENTE: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor

0 - Entrada
1 - Saída

N°
Série

N°
Série:
Folha

 000.014.539
2

 000.014.539
2

2

1

0290440114 07.404.500/0001-38

Informações Complementares 

PGFN-ME.

2/

143210266048787 17/12/2021 13:52:58Venda Prod. do Est., Destin. nao Contr.
Natureza da Operação

Chave de Acesso da NF-e

4321 1207 4045 0000 0138 5500 2000 0145 3916 8620 8009

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

CONTRATO Nº 30/2021
Processo nº 0006004-90.2021.6.02.8000

CONTRATO  DE  FORNECIMENTO  DE
EQUIPAMENTOS  DE  SEGURANÇA,  COM
INSTALAÇÃO,  CELEBRADO  COM  A  EMPRESA
DETRONIX INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA

Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS,
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade nº
377  –  Farol,  Maceió/AL,  inscrito  no  CNPJ/MF  sob  o  n°  06.015.041/0001-38,  doravante
denominado  CONTRATANTE, neste ato  representada 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 e a empresa DETRONIX INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA,  CNPJ nº: 07.404.500/0001-38
situada à Rua Emílio Fonini,  545, Cinquentenário,  Caxias do Sul –  RS. CEP:  95.012-617,
Fones: (54) 98122-4698/3225-7500,   e-mail:  vendas1@detronix.com.br, daqui por diante
denominada CONTRATADA, neste ato representada por JORDANI LOVERA, portador do RG nº
7046576448,  CPF  nº  487.504.250-75,  resolvem celebrar o presente contrato de
fornecimento de equipamentos de segurança, com fulcro na Lei Federal n° 10.520/02, no
Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 e no Edital do Pregão Eletrônico nº 53/2021,
devendo ser observadas as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Este contrato será regido pelos mandamentos das Leis Federais 10.520/02 e
8.666/93,  conforme  faculta  o  art.  191  da  Lei  nº  14.133/2021  (Lei  de  Licitações  e
Contratos Administrativos), e pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, ficando
os contratantes inteiramente sujeitos às regras de tais diplomas normativos.

PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, a Resolução nº 15.559/2014 (Código de Ética) do
Tribunal Regional Eleitoral  de Alagoas, e, no que couber,  os demais preceitos de direito
público e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, as disposições da Lei Federal n°
8.078, de 11 de setembro de 1990, os princípios da teoria geral dos contratos e as normas
de direito  privado,  bem como a Resolução do Tribunal  Regional  Eleitoral  de Alagoas nº
15.787, de 15/02/2017, disponível no site www.tre-al.gov.br  .  

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO E DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Este  contrato  tem por  objeto  o  fornecimento  de  equipamentos  destinados  a
monitoramento, inspeção em objetos e detecção da existência de materiais que possam
apresentar risco a segurança pessoal e às instalações do TRE-AL, do FEM-AL, 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 as exigências contidas neste contrato e nos Anexos do Edital do Pregão Eletrônico
nº 53/2021.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – No caso do TRE/AL, todos os serviços serão prestados na Sede do
referido tribunal,  situado na Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol,  Maceió-AL, CEP:
57051-090.
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PARÁGRAFO SEGUNDO -  Os serviços deverão ser realizados em horário comercial,  salvo
orientação divergente do TRE/AL  formalizada mediante prévio aviso.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PRAZOS

Os materiais deverão ser entregues no prazo abaixo indicado:

a) Até 60 (sessenta) dias corridos, a contar da emissão da Ordem de For-
necimento para os detectores de metais, tipo pórtico, com rodízios (Item 01);

PARÁGRAFO ÚNICO - O prazo de garantia dos equipamentos e dos serviços é de, no mínimo,
60 (sessenta) meses.

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO

  Pela execução do objeto deste Contrato, o Contratante pagará à Contratada, o
valor mensal de R$ 19.599,80 (dezenove mil, quinhentos e noventa e nove reais e oitenta
centavos), sendo o valor  total deste contrato  de R$ 39.199,60 (trinta e nove mil, cento e
noventa  e  nove  reais  e  sessenta  centavos) considerando a  vigência  contratual  de  180
(cento e oitenta) dias.

PARÁGRAFO ÚNICO –  Além dos ganhos, já compõem os preços acima todas as despesas
necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais da Contratada, como tributos,
encargos sociais e trabalhistas, insumos, despesas operacionais e outras.

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

 O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias úteis, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal
devidamente atestada pela unidade competente de cada Órgão Contratante.

PARÁGRAFO PRIMEIRO -  Poderão ser  descontados do pagamento os  valores  atinentes a
penalidades eventualmente aplicadas.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

PARÁGRAFO TERCEIRO -  O  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas,  por  ocasião  de  cada
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação
tributária vigente.

PARÁGRAFO QUARTO - Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à Nota Fiscal o
documento  que comprove a  opção,  no modelo  determinado pela  Secretaria  da Receita
Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejadas.

PARÁGRAFO QUINTO - 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;

Contrato nº 30/2021 assinado pela empresa (0992449)         SEI 0006004-90.2016.6.02.8000 / pg. 1209



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

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%

CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta dos
recursos orçamentários aprovados para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
consignados no Programa de Trabalho – Julgamento de Causas e Gestão Administrativa do
Programa Nacional  -  PTRES nº 167674,  Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Serviços de
Terceiros – Pessoa Jurídica), compromissados pela Nota de Empenho nº 2021NE000451, de
10 de dezembro de 2021, no valor R$ 39.199,60 (trinta e nove mil, cento e noventa e nove
reais e sessenta centavos)

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

São obrigações da Contratada:

a) a) Providenciar para que os equipamentos sejam de linha de produção ativa, não
se aceitando a participação, na licitação, de propostas que ofertem protótipos, equi-
pamentos reformados, equipamentos descontinuados, equipamentos usados ou equi-
pamentos em desenvolvimento, por fim, não serão aceitos equipamentos em final de
ciclo de vida (end-of-life). A comprovação desta exigência poderá ser feita em fábri-
ca, a critério do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por meio de diligência;

b) Providenciar para que os equipamentos atendam a todas as normas vigentes, in-
cluindo os dispositivos e acessórios integrantes, expedidas pela Associação Brasileira
de Normas Técnicas – ABNT e outros órgãos certificadores, quando da aplicação do
seguimento;

c) Entregar equipamentos completos e prontos para entrar em operação imediata,
acrescido de todos os dispositivos e acessórios, com acesso total a todas as funções
operacionais;

d) Providenciar para que as etiquetas de identificação da marca do equipamento se
limitem somente à apresentação discreta de identificação do fabricante e/ou modelo
do equipamento;

e) Providenciar para que os manuais de instruções, manuais de operações, manuais
de manutenções e outros materiais impressos tenham conteúdo na Língua Portugue-
sa do Brasil;

f) Prever em seu orçamento, todas as despesas diretas e indiretas, assim como possí-
veis despesas eventuais que possam surgir, para completo fornecimento dos itens do
escopo.

g) Responder por todos os ônus referentes à aquisição, tais como: fretes, impostos,
seguros, taxas, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, decorren-
tes da execução do contrato;
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h) Responder por si e por seus sucessores integralmente, em qualquer caso, por to-
dos os danos e prejuízos de qualquer natureza causados ao TRE-AL ou a terceiros;

i) Indenizar os danos e prejuízos referidos no item anterior na conformidade do esta-
belecido no contrato;

j) Responder exclusivamente e integralmente perante o TRE-AL  pela execução do ob-
jeto na forma proposta no Contrato;

k) Acatar as determinações do TRE-AL, no sentido de garantir a perfeita manutenção
dos equipamentos em caso de vícios e/ou defeitos;

l) Substituir as suas expensas e responsabilidade o objeto que não estiver de acordo
com as especificações e, demais situações peculiares ao objeto como: prazo para re-
alização dos serviços de assistência técnica dentro do prazo de garantia e a forma de
sua realização;

m) Manter durante toda a vigência do Contrato, as condições de habilitação e qualifi -
cação  exigidas  na  licitação,  conforme  preceitua  o  art.  55,  inciso  XIII,  da  lei
8666/1993.

n) 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;

o) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto
deste contrato;

p)  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.

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE

O prazo de vigência será de 180  (cento e oitenta)  dias, contados da data da
assinatura contratual, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial
da União.

PARÁGRAFO ÚNICO - Os preços dos serviços serão fixos e irreajustáveis.

CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no
SICAF, pelo prazo de até 05 (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 o contrato ou 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;
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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.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - 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.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do
contrato, conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 24
(vinte e quatro) horas do início do cumprimento das obrigações contratuais. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - 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.

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

a) Multa Moratória de 0,05% (cinco centésimos por cento) por dia de atraso, calculada so-
bre o valor do contrato, na hipótese de atraso injustificado na entrega dos equipamentos,
até o máximo de trinta dias;

b) Multa Moratória de 0,03% (três centésimos por cento) por dia de atraso, calculada so-
bre o valor do Contrato, na hipótese de atraso injustificado nos demais prazos, até o
máximo de trinta dias.

PARÁGRAFO QUINTO - 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.

PARÁGRAFO SEXTO - Na hipótese de prestação parcial dos serviços, o valor da(s) multa(s)
será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso.

PARÁGRAFO  SÉTIMO  -  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.

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

PARÁGRAFO NONO -  O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo,
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado
judicialmente.

PARÁGRAFO  DEZ  -  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.

PARÁGRAFO ONZE - O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados
para a prestação dos serviços, 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. 

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

PARÁGRAFO TREZE -  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.

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

PARÁGRAFO QUINZE - O período de atraso será contado em dias corridos.

PARÁGRAFO DEZESSEIS -  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.

PARÁGRAFO DEZESSETE -  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.

PARÁGRAFO DEZOITO -  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.

PARÁGRAFO DEZENOVE -  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção
de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário
Oficial da União.

CLÁUSULA DEZ – DA GESTÃO CONTRATUAL E DA FISCALIZAÇÃO

               A Gestão será realizada pela Seção de Gestão de Contratos (SEGEC) e a
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Fiscalização pela Seção de Manutenção e Reparos (SMR), no caso do TRE/AL.

CLÁUSULA ONZE – DA RESCISÃO

Este contrato poderá ser rescindido em virtude dos motivos estabelecidos nos
art. 78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com o objeto do mesmo, assegurado o contraditório
e a ampla defesa.

PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da Contratada, fica o
Contratante autorizado a reter os créditos que aquela tem direito, até o limite do valor dos
prejuízos comprovados, sem prejuízo das penalidades aplicáveis.

CLÁUSULA DOZE - DAS ALTERAÇÕES

Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas
justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93.

CLÁUSULA TREZE - DA VINCULAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO E À PROPOSTA DE PREÇOS DA
CONTRATADA

Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, aos mandamentos do Edital
do Pregão Eletrônico n° 53/2021  e às estipulações da proposta de preços da Contratada,
evento SEI nº 0963465.

CLÁUSULA QUATORZE - DA PUBLICAÇÃO

O extrato do presente Contrato será publicado no Diário Oficial da União, na
forma prevista no art. 61, Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUINZE - DO FORO

Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal de Alagoas, para dirimir as
questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente
contrato lavrado em duas cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes abaixo:

Maceió, 17 de dezembro de 2021.

Pelo TRE/AL

DESEMBARGADOR OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

 

Pela Empresa
 JORDANI LOVERA

JORDANI 
LOVERA:4875
0425072

Assinado de forma 
digital por JORDANI 
LOVERA:48750425072 
Dados: 2021.12.17 
17:10:24 -03'00'
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De: "denisearaujo" <denisearaujo@tre-al.jus.br>
Para: mariosouza@tre-al.jus.br
CC: "slc Mailing List" <slc@tre-al.jus.br>
Data: 17/12/2021 05:35 PM
Assunto: ARP 17-A/2021 e Contrato nº 30/2021 para assinatura do Presidente TRE/AL

Prezado Mário, boa tarde!

 
Seguem anexos documentos para coleta de assinatura do Presidente do TRE/AL
Tratam do Contrato nº 30/2021 e da Ata de Registro de Preços nº 17-A/2021.

 
Muito agradeço sua atenção

 
Cordialmente,

 
Denise Maria de Araújo
SLC/COMAP
2122-7764/7765/99637-3090

 
 
 

Anexados:

Arquivo: Contrato nº 30-
2021.pdf

Tamanho:
153k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

Arquivo: ARP nº 17-A-
2021.pdf

Tamanho:
170k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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Recebemos de RADD Comercio de Eletronicos Ltda os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

DE ALAGOAS - AV ARISTEU DE ANDRADE, 377 - ******** FAROL - Maceio/AL

Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe Nº 

Série

0000000073

001Valor Total da Nota

Fiscal 3.000,00

Data de Emissão

16/12/2021

Controle do Fisco

Chave de Acesso

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

DANFE
Documento Auxiliar da

Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

Nº

Série 

Folha 1/1

Natureza de Operação

Inscrição Estadual Inscrição Estadual Sub. Tributária

Protocolo de Autorização

CNPJ/CPF

RADD Comercio de Eletronicos Ltda - RADD Comercio e Servicos

Avenida Therezinha Pauletti Sanvitto,  208 - Sala 807 - Sanvitto

95110-195 - Caxias do Sul - RS - Fone/Fax: 54 99108 0902

0000000073

001

1

Venda Interestadual Isento

0290663369 37.894.624/0001-00

143210264821944 - 16/12/2021 - 12:09:23

4321 1237 8946 2400 0100 5500 1000 0000 7313 1760 4128

Nome/Razão Social CNPJ/CPF Data de Emissão

Data Saída/ Entrada

Hora Saída/Entrada

Endereço Bairro/Distrito CEP

UF Inscrição EstadualMunicípio Fone

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

AV ARISTEU DE ANDRADE, 377 - ********

Maceio AL

FAROL

06.015.041/0001-38

57051-090

16/12/2021

16/12/2021

12:06:0082 2122 7690

Destinatário / Remetente

Nº da duplicata Vencimento Valor Nº da duplicata Vencimento Valor Nº da duplicata Vencimento Valor Nº da duplicata Vencimento Valor Nº da duplicata Vencimento Valor

Fatura

001 16/12/2021 3.000,00

Transportador / Volumes Transportados

Base de Cálculo do ICMS Valor do ICMS Base Cálc. do ICMS Subs.

Valor do Frete Valor do Seguro Desconto Out. Desp. Acessor.

Valor do ICMS Subs.

Valor do IPI

Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)

Valor Deson. Valor Total da Nota

Fiscal

Valor Total dos Produtos

Placa Veículo CNPJ/CPF

Inscrição Estadual

Peso LíquidoPeso Bruto

Razão Social

Endereço

Quantidade Espécie Marca

Frete por Conta

Município

Numeração

Código ANTT UF

UF

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

JAMEF TRANSPORTES EIRELI

AV WILLY EUGENIO FLECK 310 ********

1 VOLUME 2,000 2,000

Porto Alegre RS 0962759651

0-Remetente(CIF) 20.147.617/0023-57

Cálculo dos Impostos

Vlr Aprox

dos Trib.
Descrição dos ProdutosCód. Prod. NCM/SH

CST

CSOSN
CFOP Med. Quantidade Vlr. Unitário Vlr. Total BC Icms Vlr. Icms Vlr. IPI

ICMS IPI

ALIQ. %

Dados dos Produtos

Vlr. Desconto

DETECTOR METAL PORTATIL MettusMNI BAT.
RECARR

10 85437099 0102 6108 UN 4,0000 750,0000 3.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,001 0,00

I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL 

II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI 

MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1

Trib Aprox. R$ 0,00 Fed - R$ 0,00 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 115C76

ENDERCO DE ENTREGA: Almoxarifado do TRE/AL, Av. Menino Marcelo (antiga Via Expressa), n 7200-D, Bairro:

Serraria, CEP: 57046-000, Maceio/AL Ponto de Referencia: Em frente a padaria VIA PAO e vizinho a VIA FRIOS

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS. Horario de atendimento: De segunda a quinta-feira, das 8h as 18h e, as

sextas-feiras, das 7h as 16h. Numero de serie: NS43629 a NS43632 - DETECTOR Marca: Detronix Modelo

MettusMNI / GARANTIA 24 MESES. Empenho N 2021/452- DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: Banco

do Brasil Agencia 1487 / Conta Corrente 30350-X.

Informações Complementares Informações Adicionais do Fisco

Dados Adicionais
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 525/2021 TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD

 

O DESEMBARGADOR-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições
legais e regulamentares, 

CONSIDERANDO
o que consta no Procedimento Administrativo nº 0006004-
90.2016.6.02.8000.

 
RESOLVE:
 
Art. 1º. Indicar o servidor Carlos Antonio Vieira da

Costa, Técnico Judiciário - Especialidade Segurança, lotado na Seção
de Administração de Prédios e Veículos – SAPEV, como
representante da área de segurança, para gestão das Atas de
Registro de Preços nº 13-A/2021 e nº 13-B/2021, firmadas
respectivamente com as empresas DETRONIX INDÚSTRIA
ELETRÔNICA LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 07.404.500/0001-38,
e, RADD COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob
o nº 37.894.624/0001-00, 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.

Art. 2º. Indicar os servidores Audeir Medeiros de
Aguiar Peixoto e Erivaldo José de Souza, ambos lotado na Seção
de Manutenção e Reparos - SMR, como integrantes técnicos
engenheiros, bem como o servidor Antonio Rita dos Santos Neto,
lotado na Coordenadoria de Material e Patrimônio, como
representante da área de segurança, para funcionar na qualidade da
Comissão Técnica indicada no item 7.14 do Termo de Referência
anexo ao Edital do Pregão Eletrônico nº 53/2021 (doc. 0954812),
relativa ao recebimento do objeto, conforme estabelecido nos itens
7.7 a 7.21 do referido TR.

Art. 3º. Indicar o servidor Guilherme Machado
Rebelo, titular da Seção de Gestão de Contratos - SEGEC, para atuar
como gestor, e o servidor Marcos André Melo Teixeira, titular da
Seção de Manutenção e Reparos - SMR, para atuar como fiscal, do
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Contrato nº 30/2021, firmado com a empresa DETRONIX
INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº
07.404.500/0001-38, que tem por objeto o fornecimento de
equipamentos destinados a monitoramento, inspeção em objetos e
detecção da existência de materiais que possam apresentar risco a
segurança pessoal e às instalações do TRE-AL, do FEM-AL, incluindo
a prestação dos serviços de instalação, testes, treinamento dos
servidores/operadores, assistência técnica e manutenção preventiva
e corretiva durante o período da garantia, que deverão ser auxiliados,
nesse mister, pela Comissão Técnica acima indicada e pelo gestor
das atas.

Art. 4º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua
assinatura.

 

DESEMBARGADOR OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

PRESIDENTE 

Maceió, 21 de dezembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
21/12/2021, às 14:52, 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
0993209 e o código CRC 3DA49E88.

0006004-90.2016.6.02.8000 0993209v4
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 21 de dezembro de 2021.
Ao GPRES
 
Senhora Ofiala de Gabinete,
 
Em atenção a Decisão 3014 (doc. 0989197), foi

elaborada a Portaria Presidência nº 525/2021 (doc. 0993209),
referente a indicação do servidor Carlos Antonio Vieira da
Costa, Técnico Judiciário - Especialidade Segurança, lotado
na Seção de Administração de Prédios e Veículos – SAPEV,
como representante da área de segurança, para gestão das
Atas de Registro de Preços nº 13-A/2021 e nº 13-B/2021,
firmadas respectivamente com as empresas DETRONIX
INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº
07.404.500/0001-38, e, RADD COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 37.894.624/0001-00.

Assim como, indicar os servidores Audeir
Medeiros de Aguiar Peixoto e Erivaldo José de Souza,
ambos lotado na Seção de Manutenção e Reparos - SMR,
como integrantes técnicos engenheiros, bem como o
servidor Antonio Rita dos Santos Neto, lotado na
Coordenadoria de Material e Patrimônio, como representante
da área de segurança, para funcionar na qualidade da
Comissão Técnica indicada no item 7.14 do Termo de
Referência anexo ao Edital do Pregão Eletrônico nº 53/2021
(doc. 0954812), relativa ao recebimento do objeto, conforme
estabelecido nos itens 7.7 a 7.21 do referido TR.

Por fim, indicar o servidor Guilherme Machado
Rebelo, titular da Seção de Gestão de Contratos - SEGEC,
para atuar como gestor, e o servidor Marcos André Melo
Teixeira, titular da Seção de Manutenção e Reparos - SMR,
para atuar como fiscal, do Contrato nº 30/2021, firmado com a
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empresa DETRONIX INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA.,
inscrita no CNPJ sob o nº 07.404.500/0001-38, que tem por
objeto o fornecimento de equipamentos destinados a
monitoramento, inspeção em objetos e detecção da existência
de materiais que possam apresentar risco a segurança pessoal
e às instalações do TRE-AL, do FEM-AL, incluindo a prestação
dos serviços de instalação, testes, treinamento dos
servidores/operadores, assistência técnica e manutenção
preventiva e corretiva durante o período da garantia, que
deverão ser auxiliados, nesse mister, pela Comissão Técnica
acima indicada e pelo gestor das atas.

A referida portaria foi inserida em bloco de
assinatura.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 21/12/2021, às 12:41, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0993211 e o código CRC B06359AB.

0006004-90.2016.6.02.8000 0993211v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

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

Exercício  2021
Objeto  DETECTORES E METAIS - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA
 

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)

 2021NE000451
 07.404.500/0001-
38 DETRONIX
INDUSTRIA
ELETRONICA LTDA

39.199,60 39.199,60  39.199,60

 2021NE000452

 37.894.624/0001-
00 RADD
COMERCIO DE
ELETRONICOS
LTDA

3.000,00 3.000,00  3.000,00

      
      
À SGO, nos termos do art. 2º da IN nº 06/2015, para análise do valor indicado frente
ao projetado.
Observação: EQUIPAMENTOS AINDA NÃO ENTREGUES

 

 

Maceió-AL, 27 de dezembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 27/12/2021, às 10:11, 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
0994726 e o código CRC F9700D03.

0006004-90.2016.6.02.8000 0994726v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Instrução Normativa nº 06/2015 - ANEXO

AUTORIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS - RPNP

2. Seção de Programação Orçamentária - SGO / COFIN

Após análise do documento abaixo (Preencher o quadro abaixo com o link SEI): 
0994726

 

X À SCON, não havendo a necessidade de ajuste da NE.

 À SCON, após o reforço/cancelamento solicitado.

Observação:

 

SALDO CONFIRMADO NE 451:

 

 

SALDO CONFIRMADO NE 452:
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Maceió-AL, 27 de dezembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES,
Técnico Judiciário, em 27/12/2021, às 10:27, 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
0994739 e o código CRC B6AA0156.

0006004-90.2016.6.02.8000 0994739v5
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Instrução Normativa nº 06/2015 - ANEXO

AUTORIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS - RPNP

4. Seção de Contabilidade - SCON / COFIN

Após análise do documento abaixo (Preencher o quadro abaixo com o link SEI): 
0994726

 
Opinamos pela:

X Adequação na inscrição em restos a pagar não processados a liquidar/em
liquidação nos termos informados pelo gestor.

 
Adequação na inscrição em restos a pagar não processados a liquidar/em
liquidação nos termos informados pelo gestor, ressalvando o descrito na
observação.

 Não inscrição em restos a pagar não processados a liquidar/em liquidação,
considerando o descrito na observação.

Observação:

 

À SAD, para apreciação e registros necessários à inscrição em restos a pagar não
processados a liquidar/em liquidação.

Maceió-AL, 27 de dezembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por MAGDA VIEIRA LINS, Analista Judiciário,
em 27/12/2021, 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
0994758 e o código CRC 00D45CAE.

0006004-90.2016.6.02.8000 0994758v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que foi encaminhada para a publicação
a PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 525/2021 TRE-
AL/PRE/DG/SAD/GSAD no DJe de 07 de janeiro de 2022, ao tempo
que remeto os presentes autos para ciência da referida Portaria pelos
servidores designados, tendo em vista que a mesma entrou em
vigor na data de sua assinatura.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 27/12/2021, às 15:02, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0994984 e o código CRC FB392BE0.

0006004-90.2016.6.02.8000 0994984v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Instrução Normativa nº 06/2015 - ANEXO

AUTORIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS - RPNP

5. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS

Ref: RPNP - 1 0994726
 

 
Autorizo e ratifico, com fulcro no Decreto nº 93.872/1986 e alterações
posteriores e na IN nº 06/2015, a inscrição em restos a pagar não
processados a liquidar/em liquidação conforme indicado.

X
Autorizo, com fulcro no Decreto nº 93.872/1986 e alterações posteriores e na
IN nº 06/2015, a inscrição em restos a pagar não processados a liquidar/em
liquidação do(s) empenho(s) indicado(s) pelo gestor do contrato.

 
Autorizo, com fulcro no Decreto nº 93.872/1986 e alterações posteriores e na
IN nº 06/2015, a inscrição em restos a pagar não processados a liquidar/em
liquidação do(s) empenho(s) indicado(s) pelo gestor do contrato, com
exceção do descrito na observação.

 
Não autorizo, com fulcro no Decreto nº 93.872/1986 e alterações
posteriores e na IN nº 06/2015, a inscrição em restos a pagar não
processados a liquidar/em liquidação do(s) empenho(s) indicado(s) pelo
gestor do contrato.

Observação:

 

Após o registro, no SIAFI, da indicação do Empenho para inscrição em restos a pagar
não processados, remeto os autos à SLC, para registro dos gestores designados
(doc. 0993209) e posterior remessa do feito às respectivas unidades de lotação (SMR,
SEPAT e SEGEC).

Maceió-AL, 27 de dezembro de 2021.

RPNP - 5. Ordenador de Despesas SAD 0995022         SEI 0006004-90.2016.6.02.8000 / pg. 1227



Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
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CONTRATO Nº 30/2021
Processo nº 0006004-90.2021.6.02.8000

CONTRATO  DE  FORNECIMENTO  DE
EQUIPAMENTOS  DE  SEGURANÇA,  COM
INSTALAÇÃO,  CELEBRADO  COM  A  EMPRESA
DETRONIX INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA

Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS,
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade nº
377  –  Farol,  Maceió/AL,  inscrito  no  CNPJ/MF  sob  o  n°  06.015.041/0001-38,  doravante
denominado  CONTRATANTE, neste ato  representada 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 e a empresa DETRONIX INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA,  CNPJ nº: 07.404.500/0001-38
situada à Rua Emílio Fonini,  545, Cinquentenário,  Caxias do Sul –  RS. CEP:  95.012-617,
Fones: (54) 98122-4698/3225-7500,   e-mail:  vendas1@detronix.com.br, daqui por diante
denominada CONTRATADA, neste ato representada por JORDANI LOVERA, portador do RG nº
7046576448,  CPF  nº  487.504.250-75,  resolvem celebrar o presente contrato de
fornecimento de equipamentos de segurança, com fulcro na Lei Federal n° 10.520/02, no
Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 e no Edital do Pregão Eletrônico nº 53/2021,
devendo ser observadas as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Este contrato será regido pelos mandamentos das Leis Federais 10.520/02 e
8.666/93,  conforme  faculta  o  art.  191  da  Lei  nº  14.133/2021  (Lei  de  Licitações  e
Contratos Administrativos), e pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, ficando
os contratantes inteiramente sujeitos às regras de tais diplomas normativos.

PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, a Resolução nº 15.559/2014 (Código de Ética) do
Tribunal Regional Eleitoral  de Alagoas, e, no que couber,  os demais preceitos de direito
público e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, as disposições da Lei Federal n°
8.078, de 11 de setembro de 1990, os princípios da teoria geral dos contratos e as normas
de direito  privado,  bem como a Resolução do Tribunal  Regional  Eleitoral  de Alagoas nº
15.787, de 15/02/2017, disponível no site www.tre-al.gov.br  .  

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO E DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Este  contrato  tem por  objeto  o  fornecimento  de  equipamentos  destinados  a
monitoramento, inspeção em objetos e detecção da existência de materiais que possam
apresentar risco a segurança pessoal e às instalações do TRE-AL, do FEM-AL, 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 as exigências contidas neste contrato e nos Anexos do Edital do Pregão Eletrônico
nº 53/2021.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – No caso do TRE/AL, todos os serviços serão prestados na Sede do
referido tribunal,  situado na Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol,  Maceió-AL, CEP:
57051-090.
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PARÁGRAFO SEGUNDO -  Os serviços deverão ser realizados em horário comercial,  salvo
orientação divergente do TRE/AL  formalizada mediante prévio aviso.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PRAZOS

Os materiais deverão ser entregues no prazo abaixo indicado:

a) Até 60 (sessenta) dias corridos, a contar da emissão da Ordem de For-
necimento para os detectores de metais, tipo pórtico, com rodízios (Item 01);

PARÁGRAFO ÚNICO - O prazo de garantia dos equipamentos e dos serviços é de, no mínimo,
60 (sessenta) meses.

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO

  Pela execução do objeto deste Contrato, o Contratante pagará à Contratada, o
valor mensal de R$ 19.599,80 (dezenove mil, quinhentos e noventa e nove reais e oitenta
centavos), sendo o valor  total deste contrato  de R$ 39.199,60 (trinta e nove mil, cento e
noventa  e  nove  reais  e  sessenta  centavos) considerando a  vigência  contratual  de  180
(cento e oitenta) dias.

PARÁGRAFO ÚNICO –  Além dos ganhos, já compõem os preços acima todas as despesas
necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais da Contratada, como tributos,
encargos sociais e trabalhistas, insumos, despesas operacionais e outras.

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

 O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias úteis, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal
devidamente atestada pela unidade competente de cada Órgão Contratante.

PARÁGRAFO PRIMEIRO -  Poderão ser  descontados do pagamento os  valores  atinentes a
penalidades eventualmente aplicadas.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

PARÁGRAFO TERCEIRO -  O  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas,  por  ocasião  de  cada
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação
tributária vigente.

PARÁGRAFO QUARTO - Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à Nota Fiscal o
documento  que comprove a  opção,  no modelo  determinado pela  Secretaria  da Receita
Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejadas.

PARÁGRAFO QUINTO - 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;
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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%

CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta dos
recursos orçamentários aprovados para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
consignados no Programa de Trabalho – Julgamento de Causas e Gestão Administrativa do
Programa Nacional  -  PTRES nº 167674,  Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Serviços de
Terceiros – Pessoa Jurídica), compromissados pela Nota de Empenho nº 2021NE000451, de
10 de dezembro de 2021, no valor R$ 39.199,60 (trinta e nove mil, cento e noventa e nove
reais e sessenta centavos)

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

São obrigações da Contratada:

a) a) Providenciar para que os equipamentos sejam de linha de produção ativa, não
se aceitando a participação, na licitação, de propostas que ofertem protótipos, equi-
pamentos reformados, equipamentos descontinuados, equipamentos usados ou equi-
pamentos em desenvolvimento, por fim, não serão aceitos equipamentos em final de
ciclo de vida (end-of-life). A comprovação desta exigência poderá ser feita em fábri-
ca, a critério do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por meio de diligência;

b) Providenciar para que os equipamentos atendam a todas as normas vigentes, in-
cluindo os dispositivos e acessórios integrantes, expedidas pela Associação Brasileira
de Normas Técnicas – ABNT e outros órgãos certificadores, quando da aplicação do
seguimento;

c) Entregar equipamentos completos e prontos para entrar em operação imediata,
acrescido de todos os dispositivos e acessórios, com acesso total a todas as funções
operacionais;

d) Providenciar para que as etiquetas de identificação da marca do equipamento se
limitem somente à apresentação discreta de identificação do fabricante e/ou modelo
do equipamento;

e) Providenciar para que os manuais de instruções, manuais de operações, manuais
de manutenções e outros materiais impressos tenham conteúdo na Língua Portugue-
sa do Brasil;

f) Prever em seu orçamento, todas as despesas diretas e indiretas, assim como possí-
veis despesas eventuais que possam surgir, para completo fornecimento dos itens do
escopo.

g) Responder por todos os ônus referentes à aquisição, tais como: fretes, impostos,
seguros, taxas, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, decorren-
tes da execução do contrato;
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h) Responder por si e por seus sucessores integralmente, em qualquer caso, por to-
dos os danos e prejuízos de qualquer natureza causados ao TRE-AL ou a terceiros;

i) Indenizar os danos e prejuízos referidos no item anterior na conformidade do esta-
belecido no contrato;

j) Responder exclusivamente e integralmente perante o TRE-AL  pela execução do ob-
jeto na forma proposta no Contrato;

k) Acatar as determinações do TRE-AL, no sentido de garantir a perfeita manutenção
dos equipamentos em caso de vícios e/ou defeitos;

l) Substituir as suas expensas e responsabilidade o objeto que não estiver de acordo
com as especificações e, demais situações peculiares ao objeto como: prazo para re-
alização dos serviços de assistência técnica dentro do prazo de garantia e a forma de
sua realização;

m) Manter durante toda a vigência do Contrato, as condições de habilitação e qualifi -
cação  exigidas  na  licitação,  conforme  preceitua  o  art.  55,  inciso  XIII,  da  lei
8666/1993.

n) 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;

o) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto
deste contrato;

p)  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.

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE

O prazo de vigência será de 180  (cento e oitenta)  dias, contados da data da
assinatura contratual, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial
da União.

PARÁGRAFO ÚNICO - Os preços dos serviços serão fixos e irreajustáveis.

CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no
SICAF, pelo prazo de até 05 (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 o contrato ou 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;
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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.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - 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.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do
contrato, conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 24
(vinte e quatro) horas do início do cumprimento das obrigações contratuais. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - 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.

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

a) Multa Moratória de 0,05% (cinco centésimos por cento) por dia de atraso, calculada so-
bre o valor do contrato, na hipótese de atraso injustificado na entrega dos equipamentos,
até o máximo de trinta dias;

b) Multa Moratória de 0,03% (três centésimos por cento) por dia de atraso, calculada so-
bre o valor do Contrato, na hipótese de atraso injustificado nos demais prazos, até o
máximo de trinta dias.

PARÁGRAFO QUINTO - 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.

PARÁGRAFO SEXTO - Na hipótese de prestação parcial dos serviços, o valor da(s) multa(s)
será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso.

PARÁGRAFO  SÉTIMO  -  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.

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

PARÁGRAFO NONO -  O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo,
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado
judicialmente.

PARÁGRAFO  DEZ  -  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.

PARÁGRAFO ONZE - O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados
para a prestação dos serviços, 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. 

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

PARÁGRAFO TREZE -  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.

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

PARÁGRAFO QUINZE - O período de atraso será contado em dias corridos.

PARÁGRAFO DEZESSEIS -  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.

PARÁGRAFO DEZESSETE -  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.

PARÁGRAFO DEZOITO -  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.

PARÁGRAFO DEZENOVE -  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção
de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário
Oficial da União.

CLÁUSULA DEZ – DA GESTÃO CONTRATUAL E DA FISCALIZAÇÃO

               A Gestão será realizada pela Seção de Gestão de Contratos (SEGEC) e a
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Fiscalização pela Seção de Manutenção e Reparos (SMR), no caso do TRE/AL.

CLÁUSULA ONZE – DA RESCISÃO

Este contrato poderá ser rescindido em virtude dos motivos estabelecidos nos
art. 78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com o objeto do mesmo, assegurado o contraditório
e a ampla defesa.

PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da Contratada, fica o
Contratante autorizado a reter os créditos que aquela tem direito, até o limite do valor dos
prejuízos comprovados, sem prejuízo das penalidades aplicáveis.

CLÁUSULA DOZE - DAS ALTERAÇÕES

Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas
justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93.

CLÁUSULA TREZE - DA VINCULAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO E À PROPOSTA DE PREÇOS DA
CONTRATADA

Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, aos mandamentos do Edital
do Pregão Eletrônico n° 53/2021  e às estipulações da proposta de preços da Contratada,
evento SEI nº 0963465.

CLÁUSULA QUATORZE - DA PUBLICAÇÃO

O extrato do presente Contrato será publicado no Diário Oficial da União, na
forma prevista no art. 61, Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUINZE - DO FORO

Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal de Alagoas, para dirimir as
questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente
contrato lavrado em duas cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes abaixo:

Maceió, 17 de dezembro de 2021.

Pelo TRE/AL

DESEMBARGADOR OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

 

Pela Empresa
 JORDANI LOVERA

JORDANI 
LOVERA:4875
0425072

Assinado de forma 
digital por JORDANI 
LOVERA:48750425072 
Dados: 2021.12.17 
17:10:24 -03'00'
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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 SCON, para registro contábil.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 31/12/2021, às 11:38, 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
0996667 e o código CRC 98527855.
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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 janeiro de 2022.
À SMR e SEPAT,
Informamos que recebemos em 04/01/2021, 04

volumes  da empresa Detronix e 01 volume  da empresa Radd,
através das Notas Fiscais 0992418 e  0992463, estando os
mesmos disponíveis neste Almoxarifado para análise e
posterior emissão de TRP e NLP pelas unidades competentes.

Ainda, ressaltamos a orientação oriunda do curso
de gestão de contratos, de abertura de processo relacionado
ao principal para o devido pagamento da Nota Fiscal pelo
gestor.

Documento assinado eletronicamente por ANTÔNIO CARLOS LIMA CAVALCANTE,
Técnico Judiciário, em 07/01/2022, às 09:33, 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
0997150 e o código CRC D69843B1.

0006004-90.2016.6.02.8000 0997150v1
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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 janeiro de 2022.
Senhores Gestores e Fiscal (Designados através da

Portaria Presidência 525 - 0993209),
 
Esta Comissão de Recebimento está à disposição,

para efetuar os testes de aceitação, na conformidade dos itens
7.7 a 7.21 do Termo Referência.

Alertamos que ainda precisam ser indicados, por
este Tribunal, os 10 (dez) profissionais que receberão as
instruções técnica e operacionais, conforme item 12 do TR.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTÔNIO RITA DOS SANTOS NETO,
Técnico Judiciário, em 07/01/2022, às 10:45, 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
0997273 e o código CRC 9E26CC24.

0006004-90.2016.6.02.8000 0997273v1
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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 05302022010300095
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
S EC R E T A R I A - G E R A L
AVISO DE PENALIDADE

O Tribunal Regional Federal da 2.ª Região torna público que o Exmo. Sr.
Presidente, Desembargador Federal Messod Azulay Neto, decidiu, no processo
administrativo digital nº TRF2-EOF-2019/00224, aplicar à empresa Construtora Nogueira
Franco Eireli a penalidade de impedimento de licitar e contratar com este E. Tribunal, pelo
prazo de 01 (um) ano, com efeitos a partir de 14/12/2021, nos termos do subitem 7.3.2 do
Contrato nº 041/2019 c/c art. 7º da Lei nº 10.520/2002.

PAULO CEZAR BRAGA EDMUNDO
Diretor Geral

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2021NE000445, emitida em 23/12/2021. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA 06162526682. Objeto: Aquisição de
nobreaks - Ata n.º TRF2-ARP-2021/00079. Modalidade de Licitação: Lei nº 10.520/02 c/c
Decretos 10.024/19 e 7.892/13. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho Resumido:
168413. Elemento de despesa: 449052. Valor total do empenho: R$ 4.780,00. Proc. nº
T R F 2 - EO F - 2 0 2 1 / 0 0 1 8 5 . 0 2 .
PUBLIQUE-SE.

AVISO DE RESCISÃO

ESPÉCIE: Termo de Rescisão unilateral do Contrato nº 041/2019, celebrado
entre o Tribunal Regional Federal da 2ª Região e empresa Construtora Nogueira Franco
Eireli.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços
especializados em recuperação predial e adequações físicas em 06 (seis) pavimentos,
corredor de acesso ao Plenário e hall de entrada do prédio sede deste E. Tribunal, com
fornecimento de materiais e mão de obra, conforme constante no Processo Administrativo
Digital nº TRF2-EOF-2019/00224.

DA RESCISÃO: Fica rescindindo unilateralmente o Contrato nº 041/2019, a partir
de 14/12/2021, em observância aos arts. 77, 78, inciso I, II e III c/c art. 79, inciso I, todos
da Lei nº 8.666/93, diante das informações que instruem os autos.

Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2021
DESEMBARGADOR FEDERAL MESSOD AZULAY NETO

Presidente

PAULO CEZAR BRAGA EDMUNDO
Diretor Geral

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo nº 0001437-88.2015.4.03.8000; Espécie: Termo Aditivo nº 06.001.15.2017 ao
Contrato nº 06.001.10.2017; Contratante: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª R EG I ÃO,
CNPJ Nº 59.949.362/0001-76; Contratada: AÇÃO ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA, CNPJ
nº 67.169.631/0001-00; Objeto: reajuste do valor contratual, prorrogação do prazo de
vigência e suspensão do prazo de execução; Fundamento Legal: art. 57, § 1º, III, da Lei nº
8.666/1993; Data de assinatura: 28/12/2021; Vigência: 12 meses, de 01/01/2022 a
31/12/2022; Valor Total: R$ 5.024,55; Procedimento Licitatório: Tomada de Preços nº
001/2017; Signatários: pelo Contratante, Sr. Otávio Augusto Pascucci Perillo, Diretor-Geral,
e pela Contratada, Sr. José Starosta, Sócio Diretor.

EXTRATO DE CANCELAMENTO

Processo nº 0021650-42.2020.4.03.8000; Espécie: Termo de Cancelamento de Ata de
Registro de Preços nº 12.012.10.2021, firmado em 23/12/2021; Órgão: TRIBUNAL
REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, CNPJ n.º 59.949.362/0001-73; Fornecedora: FINO
SABOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ nº 00.354.138/0001-99; Objeto: cancelamento
da ata de registro de preços; Validade: a partir da assinatura; Procedimento Licitatório:
Pregão Eletrônico nº 015/2020-RP; Signatário: pelo TRF 3ª Região.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 44/2021

O Pregoeiro do TRF da 5ª Região torna público o resultado do julgamento do
Recurso Administrativo impetrado pela Empresa Supriserv Comércio Representações e
Serviços Ltda - CNPJ nº 12.707.105/0001-64, cujo objeto consiste no Registro de Preços,
com validade de 12 meses, para aquisição de Solução de Web Application Firewall (WAF),
com licenças e garantias para 48 (quarenta e oito) meses, do Tribunal Regional Federal da
5ª Região (TRF5) e das Seções Judiciárias Vinculadas à 5ª Região (JFPE, JFPB, JFRN, JFCE,
JFAL e JFSE). O Exmo. Sr. Desembargador Presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª
Região exarou a seguinte decisão: Acolho, com esteio no art.50, ÷1º, da Lei nº 9.784/99,
os termos do Parecer da Assessoria Jurídica da Presidência nº 191/2021, para: (a) não
conhecer o recurso administrativo interposto pela empresa Supriserv Comércio
Representações e Serviços Ltda., tendo em vista a sua intempestividade e irregularidade
formal; (b) adjudicar o objeto do Pregão Eletrônico nº 44/2021, Lotes 01 e 02, à empresa
Netsafe Corp Ltda., CNPJ nº 03.476.184/0002-30; (c) homologar o resultado da licitação; e,
(d) encaminhar os autos à Secretaria Administrativa, para conhecimento e cumprimento
desta decisão.

ELIAS JOSÉ DE SOUZA
Pregoeiro

(SIDEC - 31/12/2021) 090031-00001-2021NE099999

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 62/2021

O Pregoeiro do TRF da 5ª Região torna público o resultado do julgamento do
Recurso Administrativo impetrado pela Empresa IS BRASIL INSTALAÇÕES SUSTE N T ÁV E I S
EIRELI - CNPJ nº 26.123.437/0001-06, cujo objeto consiste na contratação de emperesa
especializada em sistemas fotovoltaicos, para implantar usina de microgeração de energia
fotovoltaica, no Prédio Anexo I - ESMAFE do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. O
Exmo. Sr. Desembargador Presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região exarou a
seguinte decisão: Acolho, com esteio no art. 50, ÷1º, da Lei nº 9.784/99, os termos do
Parecer da Assessoria Jurídica da Presidência nº 200/2021, para: (a) conhecer o recurso
administrativo impetrado pela empresa IS Brasil Instalações Sustentáveis Eireli, tendo em
vista a sua tempestividade e regularidade formal, e, no mérito, negar provimento; (b)
adjudicar o objeto do Pregão Eletrônico nº 62/2021 à empresa Nobrega & Assis Serviços de
Engenharia Ltda; (c) homologar o resultado da licitação; e, (d) encaminhar os autos à
Secretaria Administrativa, para conhecimento e cumprimento desta decisão.

ELIAS JOSÉ DE SOUZA
Pregoeiro

(SIDEC - 31/12/2021) 090031-00001-2021NE099999

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 30/2021; PA SEI nº 0006004-90.2021.6.02.8000 - TRE-AL; Fund. Legal: Lei nº
8.666/1993 e alterações, em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº
14.133/2021; Partes: União, através do TRE/AL e a empresa DETRONIX INDÚSTRIA
ELETRÔNICA LTDA, CNPJ nº: 07.404.500/0001-38; Objeto: fornecimento de equipamentos
destinados a monitoramento, inspeção em objetos e detecção da existência de materiais
que possam apresentar risco a segurança pessoal e às instalações do TRE-AL, do FEM-AL,
incluindo a prestação dos serviços de instalação, testes, treinamento dos
servidores/operadores, assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva durante o
período da garantia; Valor unitário: 19.599,80; Valor total: R$ 39.199,60; Vigência: 180
dias, a partir da data da assinatura que ocorreu em 31/12/2021.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA TRE/AL n° 17-A/2021; Proc. SEI nº 0001098-81.2021.6.02.8000; PE nº 62/2021; 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: 31/12/2021; Objeto: Registro de
Preços para aquisição de material de informática; Relação contendo: fornecedor, CNPJ,
item, unidade, quantidade, valor unitário, valor total, respectivamente (consultar o PE nº
62/2021, no site: www.tre-al.jus.br - Transparência - Gestão de Contratações - Atas de
Registro de Preços); PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA., CNPJ 42.051.768/0001-34,
Item 01, unidade, 8, R$ 498,00, R$ 3.984,00.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 22/2021; Processo SEI nº 0002502-
70.2021.6.02.8000; Fund. Legal: art. 65, parágrafo primeiro, da Lei nº 8.666/1993 e
alterações, e Cláusula Treze do Contrato; Partes: União, através do TRE/AL, CNPJ/MF nº
06.015.041/0001-38, e a empresa Vicente Gomes do Amaral - Engserv, inscrita no CNPJ sob
o nº 29.136.830/0001-22; Objeto: acréscimo de 02 (duas) plataformas ao Contrato nº
22/2021, que trata da prestação de serviços de restauração em 11 (onze) plataformas que
dão suporte às unidades condensadoras do sistema de climatização instalado no edifício-
sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas; Valor total: R$ 17.240,00; Assinatura:
31/12/2021.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PREGÃO Nº 19/2021

O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, torna pública a
HOMOLOGAÇÃO do Pregão nº 19/2021 (PAD nº 2972/2021), que tem por objeto a
contratação de serviço de manutenção de sistemas elétricos, ADJUDICADO em favor da
empresa ARAUJO ABREU ENGENHARIA NORTE LTDA, CNPJ nº 03.543.374/0001-41. DATA DA
HOMOLOGAÇÃO: 30/12/2021, pelo Des. WELLINGTON JOSÉ DE ARAÚJO.

Manaus (AM), 31 de dezembro de 2021.
JOÃO VICTOR PEREIRA MARTINS DA SILVA

Diretor-Geral

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO Nº 23/2021

O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, torna pública a
HOMOLOGAÇÃO do Pregão nº 23/2021 (PAD nº 7859/2021), que tem por objeto o registro
de preços para eventual aquisição de gêneros de alimentação ADJUDICADO em favor das
empresas J A DE S REIS EIRELI, CNPJ n. 22.131.693/0001-94, para os itens 2, 5, 6, 7, 9 e 12;
V M ALUGUEIS DE IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA, CNPJ n. 27.720.570/0001-02, para o item 17;
FABRÍCIO SOUZA DA COSTA, CNPJ n. 34.360.960/0001-84, para os itens 1, 8, 10, 11, 13, 15
e 16; e RAG COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, CNPJ n. 37.528.463/0001-30,
para os itens 3, 4 e 14. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 30/12/2021, pelo Des. WELLINGTON
JOSÉ DE ARAÚJO.

Manaus (AM), 31 de dezembro de 2021.
JOÃO VICTOR PEREIRA MARTINS DA SILVA

Diretor-Geral

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2017, que tem por objeto a locação de imóvel
onde funcionam os Cartórios da 37ª e 106ª Zonas Eleitorais, no município de Pinheiro/MA .
(SEI nº 0002346-23.2020.6.27.8000). Contratado: Alaide de Jesus Pinto, CPF nº
572.570.273-15. Objeto do aditivo: Prorrogação da vigência por 05(cinco) anos, com início
em 19/01/2022 e término em 18/01/2027. Data de assinatura do último signatário:
29/12/2021. Signatários: Des. José Joaquim Figueiredo dos Anjos, Presidente do TRE/MA e
a Sra. Alaide de Jesus Pinto, Locadora.

Primeiro termo aditivo ao Contrato nº. 14/2021, referente à execução de serviços comuns
de engenharia de manutenção predial no Fórum Eleitoral de Vargem Grande/Ma (SEI
0008771-32.2021.6.27.8000). Contratada: EP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI. (CNPJ
nº. 37.191.147/0001-16). Objeto do aditivo: acréscimo de serviços. Novo valor do contrato:
R$ 151.036,28. Elemento de despesa 44.90.51 - Obras e Instalações; Plano Interno: IEF
REFSET. Data de assinatura do último signatário: 29/12/2021. Signatários: Des. José
Joaquim Figueiredo dos Anjos, Presidente do TRE/MA e o Sr. Elvis Presley de Oliveira Lima,
Representante da contratada.

EXTRATOS DE NOTAS DE EMPENHO

Nº.: 2021NE000540. Data de emissão: 29/12/2021. Espécie: Empenho de despesa. SEI nº.
0011318-45.2021.6.27.8000. Objeto: Aquisição de material de consumo - ARP nº 88/2021
(PGE nº 31/2021). Valor: R$ 4.812,50. Credor: JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BR I N D ES
EIRELI. (CNPJ: 13.628.123/0001-13).

Nº.: 2021NE000541. Data de emissão: 30/12/2021. Espécie: Empenho de despesa. SEI nº.
0010034-02.2021.6.27.8000. Objeto: Serviços de confecção de tapete em fibra sintética de
vinil, personalizado com a logo do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. (Dispensa de
Licitação nº 10/2021). Valor: R$ 569,00. Credor: RRD COMERCIO E SERVICO DE TA P EC A R I A
E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PROFISSIONAL EIRELI. (CNPJ: 32.236.322/0001-20).

Publicação do Extrato do Contrato no DOU (0997293)         SEI 0006004-90.2016.6.02.8000 / pg. 1240
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JUSTIÇA ELEITORAL 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 
 

1º TERMO DE APOSTILAMENTO 

 
MINUTA 

 

Processo SEI nº: 0006004-90.2016.6.02.8000 
Contrato nº: 30/2021 
Contratante: UNIÃO, através do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 
Contratada: DETRONIX INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA. 
CNPJ nº: 07.404.500/0001-38. 
Objeto: Retificação da redação da Cláusula Quarta do Contrato nº 30/2021. 
 

  A União, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE 
ALAGOAS, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador Pedro Augusto 
Mendonça de Araújo, com supedâneo no §8º do artigo 65 da Lei nº 8.666/1993, lavra 
o presente TERMO DE APOSTILAMENTO com o objetivo de retificar a redação da 
Cláusula Quarta do Contrato nº 30/2021. 
 

Assim, na Cláusula Quarta do Contrato nº 30/2021, onde se lê: “...valor 
mensal de R$ 19.599,80”, leia-se: “...valor unitário de R$ 19.599,80”. 

 
Publique-se. Registre-se. Cientifique-se à Contratada. 

 
 

    Maceió/AL, XX de XXXX de 2022. 
 
 
 

    Desembargador Otávio Leão Praxedes 
  Presidente 
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DESPACHO

Maceió, 07 de janeiro de 2022.
À AJ-DG, com a minuta do 1º Termo de

Apostilamento ao Contrato nº 30/2021.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 07/01/2022, às 12:17, 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
0997498 e o código CRC 85D553DB.

0006004-90.2016.6.02.8000 0997498v1
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PROCESSO : 0006004-90.2016.6.02.8000
INTERESSADO : GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSUNTO :  

 

Parecer nº 3 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 
Senhor Diretor-Geral,
 
Cuida-se de analisar a minuta do Primeiro Termo de

Apostilamento (0997497) ao Contrato 30/2021, elaborada pela
SLC/COMAP, conforme instrução contida nestes autos
eletrônicos, que tem por objeto retificar os termos da
Cláusula Quarta do referido acordo, em virtude de equívoco
quando de sua elaboração.

 
Assim, o objeto do mencionado Apostilamento é

alterar a redação da Cláusula, para que passe a constar:
“...valor unitário de R$ 19.599,80”, onde antes constava
...valor mensal de R$ 19.599,80”.

 
Em face de sua regularidade jurídico-formal e

verificando que se trata de correção de erro material, esta
Assessoria Jurídica, nos termos do parágrafo único do art.
38 da Lei nº 8.666/93, aprova a minuta do Primeiro Termo de
Apostilamento (0997497) ao Contrato 30/2021, firmado com a
Empresa DETRONIX INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA.,
isncrita no CNPJ sob o nº 07.404.500/0001-38, cujo objeto é o
fornecimento de equipamentos destinados a monitoramento,
inspeção em objetos e detecção da existência de materiais que
possam apresentar risco à segurança pessoal e às instalações
do TRE-AL e do FEM-AL.

 
À consideração superior do Senhor Diretor-Geral.
 

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Assessora
Jurídica Substituta, em 07/01/2022, às 12:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0997534 e o código CRC 98C7ED3A.

0006004-90.2016.6.02.8000 0997534v3
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CONCLUSÃO

Maceió, 10 de janeiro de 2022.
Tendo em conta o Parecer 03/2022  (0997534) da

Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral, que aprovou a
minuta do Primeiro Termo de Apostilamento (0997497) ao
Contrato 30/2021, firmado com a empresa DETRONIX
INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA. CNPJ nº: 07.404.500/0001-
38, tornem-se os autos conclusos ao Excelentíssimo
Desembargador Presidente, no sentido de que seja autorizado
o ajuste contratual, nos termos minutados pela SLC.

O objetivo da minuta em análise é a retificação da
redação da Cláusula Quarta do Contrato nº 30/2021 para
corrigir o termo valor mensal por valor unitário. 

Em paralelo, sugiro o encaminhamento dos autos à
SAD, para indicação dos 10 (dez) profissionais que receberão
as instruções técnica e operacionais, conforme item 12 do TR,
conforme alertado pela SEPAT no Despacho (0997273). 

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Diretor-
Geral em exercício, em 10/01/2022, às 18:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0998117 e o código CRC 731036A0.

0006004-90.2016.6.02.8000 0998117v1
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SIAFI - REGISTRO/BAIXA DE CONTRATOS

  __ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C.
CONTABIL)_____
  10/01/22  18:08     NS                               USUARIO : MAGDA          
  DATA EMISSAO      : 10Jan22   VALORIZACAO : 10Jan22  NUMERO  :
2022NS000016   
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS   
  FAVORECIDO        : 07404500/0001-38 - DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA
LTDA     
  TITULO DE CREDITO : 2022RC000004            DATA VENCIMENTO  : 10Jan22        
                                                                                
                                                                                
  OBSERVACAO                                                                    
  REGISTRO DO CONTRATO 30/2021 EVENTO (0996652), QUE TEM COMO OBJETO O
FORNECIME
  NTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MONITORAMENTO, INSPEÇÃO EM
OBJETOS E DETECÇÃO
   DA EXISTÊNCIA DE MATERIAIS QUE POSSAM APRESENTAR RISCO A SEGURANÇA
PESSOAL E
  ÀS INSTALAÇÕES DO TRE-AL, DO FEM-AL. ?SEI 0006004-90.2016.6.02.8000.          
    
                                                                                
  L  EVENTO          INSCRICAO             CLAS.CONT CLAS.ORC          V A L O R
  01 541404 07404500000138                 812310401                            
                                                                       39.199,60
                                                                              
  LANCADO POR : 52741478449 -  MAGDA                           10Jan22   18:05  
  PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA    
 
------------------------------------xxx------------------------------------------           
                                                                                
  __ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C.
CONTABIL)_____
  10/01/22  18:08                                      USUARIO : MAGDA          
                                                       PAGINA  :     1          
  UG EMITENTE     : 070011    - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS          
  GESTAO EMITENTE : 00001     - TESOURO NACIONAL                                
  CONTA CONTABIL  : 812310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM
EXECUÇÃO   
  CONTA CORRENTE  : N 07404500000138                                            
  DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA                                            
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                               SALDO ANTERIOR A 01JAN                     0,00  

    DATA    UG  GESTAO NUMERO   EVENTO           MOVIMENTO                 SALDO
    10Jan 070011 00001 NS000016 541404           39.199,60C            39.199,60C
                                                                                
                                                                             
                                                                                
  PF1=AJUDA PF2=DET PF3=SAI PF4=ESP PF5=EVENTO PF9=PERIODO PF10=E-
MAIL PF12=RET
                                                                                
                                                                               
 

Documento assinado eletronicamente por MAGDA VIEIRA LINS, Analista Judiciário,
em 10/01/2022, às 18:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0998258 e o código CRC C17422DE.

0006004-90.2016.6.02.8000 0998258v2
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

2022NS000016 (0998258).

Observação:

À Unidade Gestora,
Após registro contratual, para ciência e continuidade da

gestão.
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MARCELO DA SILVA VIANA, Técnico
Judiciário, em 10/01/2022, às 18:39, 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
0998259 e o código CRC 0F419743.
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PROCESSO : 0006004-90.2016.6.02.8000
INTERESSADO : GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSUNTO : Retificação da Redação da Quarta Cláusula Contrato nº 30/2021.

 

Decisão nº 29 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a proposição do Senhor Diretor Geral
(0998117).

Tendo em vista toda a instrução efetivada nos presentes
autos, mormente o pronunciamento da Assessoria Jurídica da
Diretoria Geral, objeto do Parecer nº 03/2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-
DG (0997534), AUTORIZO, com supedâneo no § 8º do artigo 65 da
Lei 8.666/1993, o Primeiro Termo de Apostilamento ao Contrato nº
30/2021, firmado com a Empresa DETRONIX INDÚSTRIA
ELETRÔNICA LTDA, cujo objeto é o fornecimento de equipamentos
destinados a monitoramento, inspeção em objetos e detecção da
existência de materiais que possam apresentar risco à segurança
pessoal e às instalações do TRE-AL e do FEM-AL.

O mencionado apostilamento tem por objeto alterar a
redação da Cláusula Quarta do referido Acordo, para que passe a
constar: “...valor unitário de R$ 19.599,80”, onde antes constava
...valor mensal de R$ 19.599,80”.

Remetam-se os autos à Secretaria de Administração para,
pela unidade competente, efetuar a consolidação do ato minutado
(0997497), posterior subscrição, ciência à empresa e demais medidas
relativas aos atos de gestão contratual.

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

 

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
13/01/2022, 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
0998273 e o código CRC 1A850B0A.

0006004-90.2016.6.02.8000 0998273v4
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DESPACHO

Maceió, 13 de janeiro de 2022.
À SLC, para consolidação da apostila, na forma

autorizada pela Presidência, na Decisão 29 (doc. 0998273).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 13/01/2022, às 21:35, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1000099 e o código CRC 876DD8B9.

0006004-90.2016.6.02.8000 1000099v1
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DESPACHO

Maceió, 14 de janeiro de 2022.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Remeto os presentes autos em atenção a Conclusão

GDG (doc. 0998117), que faz referência a sinalização inserta
no Despacho SEPAT (doc. 0997273), para indicar os 10 (dez)
servidores que deverão receber as instruções técnias e
operacionais, em cumprimento ao item 12.2.5 do Termo de
Referência (doc. 0919186), para análise e deliberação de
Vossa Senhoria.

Neste sentido, seguem os servidores indicados:
 
1. CARLOS ANTÔNIO VIEIRA DA COSTA, lotado na

SAPEV;
2. AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO,

lotado na SMR;
3. ERIVALDO JOSÉ DE SOUZA, lotado na SMR;
4. ANTÔNIO RITA DOS SANTOS NETO, lotado na

COMAP;
5. GUILHERME MACHADO REBELO, chefe da

SEGEC;
6. MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, chefe

da SMR;
7. KARBAJAL GUEDES CAVALCANTI, lotado na

Central de Atendimento ao Eleitor;
8. ALDAIR JOSÉ DOS SANTOS, lotado na 1ª Zona

Eleitoral - Maceió;

Despacho GSAD 1000291         SEI 0006004-90.2016.6.02.8000 / pg. 1252



9. MÁRCIA MARIA TROCOLI TORRES PEREIRA,
lotada na Central de Atendimento ao Eleitor; e,

10. KLEBER CELESTINO DA SILVA TORRES,
lotado na 1ª Zona Eleitoral - Maceió.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 14/01/2022, às 13:28, 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
1000291 e o código CRC 748C6036.

0006004-90.2016.6.02.8000 1000291v1
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DESPACHO

Maceió, 17 de janeiro de 2022.
À SAD,
 
Acuso ciência da indicação feita por essa Secretaria

(1000291) dos servidores que deverão receber as instruções
técnias e operacionais, em cumprimento ao item 12.2.5 do
Termo de Referência (doc. 0919186).

Aquiescendo com as indicações, devolvo os autos à
SAD, para providenciar o conhecimento dos interessados e
dar prosseguimento do feito, com a subsequente atuação da
unidade gestora (SMR) no que se refere ao agendamento do
mencionado treinamento.    

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 17/01/2022, às 17:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1000970 e o código CRC 08460339.

0006004-90.2016.6.02.8000 1000970v1
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DESPACHO

Maceió, 18 de janeiro de 2022.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Revendo o Despacho GSAD 1000291, observo que a

lotação do servidor Carlos Antonio Vieira Costa foi indicada
equivocadamente como SAPEV. Na verdade, o servidor está
lotado na SMR. Dessa forma, para incluir servidor lotado na
SAPEV entre os indicados para receber o treinamento, peço
vênia para sugerir a substituição do servidor Marcos André
Melo Teixeira, que hoje exerce a função de Chefe da SMR,
pelo servidor Fernando Antonio Pimentel de Barros, como
representante da SAPEV.

Respeitosamente. 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 18/01/2022, às 17:54, 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
1001577 e o código CRC 12771939.

0006004-90.2016.6.02.8000 1001577v1
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DESPACHO

Maceió, 20 de janeiro de 2022.
 
Acuso ciência da retificação feita pelo Senhor

Secretário de Administração (1001577) da indicação
anteriormente feita no evento SEI 1000291 dos servidores que
deverão receber as instruções técnicas e operacionais, em
cumprimento ao item 12.2.5 do Termo de Referência
(doc. 0919186).

 
Com a correção, a lista dos indicados fica assim:
 
1. CARLOS ANTÔNIO VIEIRA DA COSTA, lotado na

SMR;
2. AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO,

lotado na SMR;
3. ERIVALDO JOSÉ DE SOUZA, lotado na SMR;
4. ANTÔNIO RITA DOS SANTOS NETO, lotado na

COMAP;
5. GUILHERME MACHADO REBELO, chefe da

SEGEC;
6.  FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE BARROS,

chefe da SAPEV;
7. KARBAJAL GUEDES CAVALCANTI, lotado na

Central de Atendimento ao Eleitor;
8. ALDAIR JOSÉ DOS SANTOS, lotado na 1ª Zona

Eleitoral - Maceió;
9. MÁRCIA MARIA TROCOLI TORRES PEREIRA,

lotada na Central de Atendimento ao Eleitor; e,
10. KLEBER CELESTINO DA SILVA TORRES,

lotado na 1ª Zona Eleitoral - Maceió.
Despacho GDG 1002936         SEI 0006004-90.2016.6.02.8000 / pg. 1256



 
Aquiescendo com as indicações, devolvo os autos à

SAD, para providenciar o conhecimento dos interessados e
dar prosseguimento do feito, com a subsequente atuação da
unidade gestora (SMR) no que se refere ao agendamento do
mencionado treinamento.    

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 20/01/2022, às 17:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1002936 e o código CRC B1668E0A.

0006004-90.2016.6.02.8000 1002936v1
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DESPACHO

Maceió, 20 de janeiro de 2022.
À Unidade Gestora, para comunicação à

contratada/fornecedor e demais medidas cabíveis.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 20/01/2022, às 18:46, 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
1002970 e o código CRC 4D45EDF1.

0006004-90.2016.6.02.8000 1002970v1
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DESPACHO

Maceió, 21 de janeiro de 2022.
À SEALMOX.
Senhora Chefe,
 
Reporto-me ao Despacho 0997150, que informa o

recebimento de equipamentos das empresas Detronix e Radd,
para consultá-la sobre a quantidade entregue de fato, tendo
em vista que, segundo as notas fiscais mencionadas, foram
entregues 2 volumes pela empresa Detronix  e 4 volumes pela
empresa Radd. 

 
Atenciosamente, 

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME MACHADO REBELO, Chefe de
Seção, em 21/01/2022, às 08:05, 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
1003053 e o código CRC A8741D4F.

0006004-90.2016.6.02.8000 1003053v1
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JUSTIÇA ELEITORAL 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 
 

1º TERMO DE APOSTILAMENTO 

 
 

Processo SEI nº: 0006004-90.2016.6.02.8000 
Contrato nº: 30/2021 
Contratante: UNIÃO, através do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 
Contratada: DETRONIX INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA. 
CNPJ nº: 07.404.500/0001-38. 
Objeto: Retificação da redação da Cláusula Quarta do Contrato nº 30/2021. 
 

  A União, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE 
ALAGOAS, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador Pedro Augusto 
Mendonça de Araújo, com supedâneo no §8º do artigo 65 da Lei nº 8.666/1993, lavra 
o presente TERMO DE APOSTILAMENTO com o objetivo de retificar a redação da 
Cláusula Quarta do Contrato nº 30/2021. 
 

Assim, na Cláusula Quarta do Contrato nº 30/2021, onde se lê: “...valor 
mensal de R$ 19.599,80”, leia-se: “...valor unitário de R$ 19.599,80”. 

 
Publique-se. Registre-se. Cientifique-se à Contratada. 

 
 

    Maceió/AL, 14 de janeiro de 2022. 
 
 
 

    Desembargador Otávio Leão Praxedes 
  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, 21 de janeiro de 2022.
 
 
Senhor Chefe da SEGEC,
 
Informo que esta unidade SEALMOX não abre os

volumes entregues, apenas os recebe e informa à unidade
demandante, que assim promove a abertura das caixas, agora
através do fiscal designado, para a devida conferência do seu
conteúdo.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 21/01/2022, às 14:41, 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
1003568 e o código CRC 5C1F42BA.

0006004-90.2016.6.02.8000 1003568v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 21 de janeiro de 2022.
 
 
 
Senhor Chefe da SEGEC,
 
Em tempo, em complemento ao despacho

SEALMOX 1003568, anexamos as NF's em destaque no
evento 1003569, onde identificamos com "setas" os campos
Quantidade e Espécie, respectivos ao número de
caixas/volumes entregues, que não devem ser confundidos
com a quantidade de produtos descritos nas notas.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 21/01/2022, às 14:54, 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
1003570 e o código CRC E3558C58.

0006004-90.2016.6.02.8000 1003570v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 24 de janeiro de 2022.
À SMR.
Senhor Chefe/Fiscal,
 
Encaminho os autos para que seja realizado o

procedimento de recebimento provisório dos equipamentos
entregues pela empresa Detronix, contratada através do acordo nº
30/2021, tendo em vista o recebimento de 4 volumes entregues pela
empresa na SEALMOX (ver despachos 0997150 e 1003570).
Ademais, de acordo o Despacho SEPAT 0997273, a Comissão e
Recebimento está à disposição para efetuar os testes de aceitação
técnica, na conformidade dos itens 7.7 a 7.21 do Termo Referência
(0940207).

Outrossim, se faz necessário, caso os materiais tenham
sido entregues de acordo com o licitado, agendar dia e local de
instalação dos mesmos, bem como em qual momento ocorrerá
o Programa de Instrução Técnica e Operacional para Operação do
Equipamento, a ser oferecido pela contratada ao servidores do
TRE/AL elencados no Despaco GDG 1002936.

 
Cordialmente, 

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME MACHADO REBELO, Chefe de
Seção, em 24/01/2022, às 13:40, 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
1003768 e o código CRC E988FEF6.

0006004-90.2016.6.02.8000 1003768v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 24 de janeiro de 2022.
À SGO.
Na condição de gestor do Contrato nº 30/2021, celebrado

com a empresa Detronix Indústria Eletrônica LTDA, inscrita no CNPJ
sob o nº 07.404.500/0001-38, solicito que seja empenhado o valor de
R$ 39.199,60 (trinta e nove mil cento e noventa e nove reais e
sessenta centavos), referente ao fornecimento de equipamentos
destinados a monitoramento, inspeção em objetos e detecção da
existência de materiais que possam apresentar risco a segurança
pessoal e às instalações do TRE-AL, do FEM-AL incluindo a prestação
dos serviços de instalação, testes, treinamento dos
servidores/operadores, assistência técnica e manutenção preventiva
e corretiva.

Cordialmente, 

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME MACHADO REBELO, Chefe de
Seção, em 24/01/2022, às 17:47, 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
1004057 e o código CRC 0B3602B4.

0006004-90.2016.6.02.8000 1004057v1

Despacho SEGEC 1004057         SEI 0006004-90.2016.6.02.8000 / pg. 1266



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

 

CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que nesta data registrei
no SIAC- Sistema de Acompanhamento de Contratos, as Atas de
Registro de Preços n.ºs 13-A/2021 e 13-B/2021 e a respectiva gestão,
como também foi registrado o Contrato nº 30/2021 e respectivo
gestor e fiscal. Do que, para constar, eu, Denise Maria de Araújo,
lavrei a presente certidão, que segue assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 25/01/2022, às 17:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1004511 e o código CRC 8B959797.

0006004-90.2016.6.02.8000 1004511v2
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De: "denisearaujo" <denisearaujo@tre-al.jus.br>
Para: vendas1@detronix.com.br
Data: 25/01/2022 05:40 PM
Assunto: Envio. Primeiro Termo de Apostilamento ao Contrato nº 30/2021, para acompanhamento.

Boa tarde! 

 
Segue anexo, o Primeiro Termo de Apostilamento ao Contrato nº 30/2021, firmado com o TRE/AL, para
acompanhamento das cláusulas ali dispostas.

 
Por gentileza, confirmar o recebimento deste e-mail.

 
Atenciosamente,
Denise Maria de Araújo
SLC - TRE/AL slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765/99637-3090

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexados:

Arquivo: Primeiro Termo de Apostilamento
ao Contrato nº 30-2021.pdf

Tamanho:
111k

Tipo de Conteúdo:
application/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, 31 de janeiro de 2022.
À SEGEC
 
Senhor Chefe,
 
Informamos que a despesa já se encontra

empenhada e inscrita em restos a pagar com o saldo
necessário:

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 31/01/2022, às 12:35, 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
1006480 e o código CRC EB5AB452.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 02 de fevereiro de 2022.
À Comissão técnica da Portaria nº 525/2021 da

Presidência.
 
Senhores integrantes da comissão,
 
Em atendimento ao Despacho SEGEC 1003768, no

qual o gestor da contratação, solicita do fiscal do contrato
indicado na portaria supramencionada, este subscritor, o
recebimento provisório dos equipamentos  entregues pela
empresa Detronix, a fim de consolidação do Termo de
Recebimento Provisório (TRP), para a continuidade do
pagamento do fornecedor.

Desta forma, solicito os bons prétimos da comissão
técnica descrita no artigo 2º da PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº
525/2021 TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD quanto a análise da
compatibilidade dos equipamentos entregues, com o Termo de
Referência elaborado pela comissão.

Desde já agradeço a atenção e colaboração de
todos os integrantes da referida comissão. Tão logo, seja
expressado nos autos a compatibilidade dos equipamentos
entregues, este subscritor efetuará o Termo de Recebimento
Provisório (TRP) correspondente.

 
Cordialmente,
 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 02/02/2022, às 12:22, 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?
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1007670 e o código CRC 7F7778BB.
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E-mail - 1007718

Data de Envio: 
  02/02/2022 13:50:44

De: 
  TRE-AL/TRE/AL/SEGEC - Seção de Gestão de Contratos <segec@tre-al.jus.br>

Para:
    vendas1@detronix.com.br

Assunto: 
  TRE/AL - Contrato nº 30/2021 - Instalação de equipamentos de segurança

Mensagem: 
  Senhor Representante,

Na condição de gestor do Contrato nº 30/2021 celebrado entre essa empresa e este Tribunal, solicito que
seja agendada, para próxima semana, instalação dos equipamentos adquiridos nos seguintes locais:

a) Prédio Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situado na Av. Aristeu de Andrade, 377 - Farol,
Maceió - AL, 57051-900; e
b) Fórum Eleitoral de Maceió, localizado na Av. Fernandes Lima, 3487 - Gruta de Lourdes, Maceió - AL,
57052-405.

Para confirmação do agendamento destas instalações, solicito, ainda, que seja contatado o Sr. José
Valteno, através do telefone (82) 98863-6030 ou pelo e-mail smr@tre-al.jus.br.

Havendo qualquer dúvida sobre este procedimento, coloco-me à disposição para dirimi-la. 

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

DESPACHO

Maceió, 02 de fevereiro de 2022.
Ao engenheiro Marcos André.
 
Senhor fiscal,
 
Em atenção ao Despacho SMR 1007670,

informamos que a Comissão Técnica da Portaria nº 525/2021
da Presidência somente poderá auxiliar na aferição da
compatibilidade do objeto, após a sua devida instalação.

 
Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO,
Analista Judiciário, em 02/02/2022, às 16:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ERIVALDO JOSÉ DE SOUZA, Técnico
Judiciário, em 02/02/2022, às 16:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1007789 e o código CRC 23022E76.

0006004-90.2016.6.02.8000 1007789v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 496 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEALMOX

 
 
Informamos da conclusão dos autos na unidade haja vista os

volumes entregues na SEALMOX já terem sidos repassados à Seção de
Patrimônio.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 04/02/2022, às 06:40, 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
1008733 e o código CRC A3273BB6.

0006004-90.2016.6.02.8000 1008733v2
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De: PosVendas - Detectores de Metais Ltda <posvendas@detronix.com.br>
Para: Vendas1 - Detectores de Metais Ltda <vendas1@detronix.com.br>
CC: "segec@tre-al.jus.br" <segec@tre-al.jus.br>, "smr@tre-al.jus.br" <smr@tre-al.jus.br>
Data: 03/02/2022 04:35 PM
Assunto: [segec] RES: TRE/AL - Contrato nº 30/2021 - Instalação de equipamentos de segurança

Boa tarde Prezados,

Desculpa a demora em dar retorno, mas estávamos alinhados com nosso técnico credenciado
uma data para atender ao chamado.

Gostaríamos de marcar a instalação dos portais para a próxima segunda feira dia 7 na
parte da manhã.
Técnico Petronio Da Silva Nascimento
CPF 539.259.044-68

Atenciosamente,
 
 RODRIGO MINUZZO XAVIER 
 54 99670.0615 

  (54) 3225.7500 
  Rua Emílio Fonini, 545
  Cinquentenário - Caxias do Sul/RS

-----Mensagem original-----
De: Vendas1 - Detectores de Metais Ltda <vendas1@detronix.com.br> 
Enviada em: quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022 14:05
Para: PosVendas - Detectores de Metais Ltda <posvendas@detronix.com.br>
Cc: segec@tre-al.jus.br; smr@tre-al.jus.br
Assunto: ENC: TRE/AL - Contrato nº 30/2021 - Instalação de equipamentos de segurança

Boa tarde, Rodrigo.

Favor dar andamento no agendamento de instalação seguindo as instruções do e-mail do
TRE/AL.

É referente ao PV1072 NF 14539, está previsto uma instrução básica após a instalação dos
equipamentos. 

Qualquer dúvida, fico a disposição.

Att,
Roberson Carneiro - DETRONIX
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-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/TRE/AL/SEGEC - Seção de Gestão de Contratos <segec@tre-al.jus.br> Enviada em:
quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022 13:51
Para: Vendas1 - Detectores de Metais Ltda <vendas1@detronix.com.br>
Assunto: TRE/AL - Contrato nº 30/2021 - Instalação de equipamentos de segurança

Senhor Representante,

Na condição de gestor do Contrato nº 30/2021 celebrado entre essa empresa e este
Tribunal, solicito que seja agendada, para próxima semana, instalação dos equipamentos
adquiridos nos seguintes locais:

a) Prédio Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situado na Av. Aristeu de
Andrade, 377 - Farol, Maceió - AL, 57051-900; e
b) Fórum Eleitoral de Maceió, localizado na Av. Fernandes Lima, 3487 - Gruta de Lourdes,
Maceió - AL, 57052-405.

Para confirmação do agendamento destas instalações, solicito, ainda, que seja contatado
o Sr. José Valteno, através do telefone (82) 98863-6030 ou pelo e-mail smr@tre-
al.jus.br.

Havendo qualquer dúvida sobre este procedimento, coloco-me à disposição para dirimi-la. 

Cordialmente,
Guilherme Machado Rebelo
TRE/AL
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 04 de fevereiro de 2022.
À SMR.
Senhor Chefe,
 
Cosiderando a previsão de instalação dos equipamentos

de segurança informada pela empresa contratada (1008833),
consulto Vossa Senhoria acerca da disponibilidade de servidor para
acompanhamento nos seguintes locais, dia 7 de fevereiro, na parte da
manhã:

a) Prédio Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
situado na Av. Aristeu de Andrade, 377 - Farol, Maceió - AL, 57051-
900; e

b) Fórum Eleitoral de Maceió, localizado na Av.
Fernandes Lima, 3487 - Gruta de Lourdes, Maceió - AL, 57052-405.

 
Atenciosamente, 

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME MACHADO REBELO, Chefe de
Seção, em 04/02/2022, às 09:39, 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
1008835 e o código CRC 5B1E4123.

0006004-90.2016.6.02.8000 1008835v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 633 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR

À Comissão Técnica de Recebimento dos Portais detectores de
metais, junto á Empresa Detonix Indústria Eletrônica Ltda,

Cumpre-nos noticiar terem sido devidamente entregues os
equipamentos Portais detectores de metal, em quantitativo de 02 (duas)
unidades, acompanhados dos acessórios, que foram montados, instalados e
testados, nos ambientes do Prédio-sede deste Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas  e do FEM (Fórum Eleitoral de Maceió), apresentando regular
funcionalidade, fato que fora acompanhado por este Servidor e do que, ora,
Atestamos a sua aquedação ao requerido, conforme descrito em Nota de
empenho - evento 0987218.

 
Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ VALTENO DOS SANTOS, Analista
Judiciário, em 10/02/2022, às 14:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1011518 e o código CRC 9E572B94.

0006004-90.2016.6.02.8000 1011518v4
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 738 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR

À Comissão Técnica de Recebimento dos Portais detectores de
metais, junto á Empresa Detonix Indústria Eletrônica Ltda,

Cumpre-nos noticiar terem sido devidamente entregues os
equipamentos Detectores de metal pela empresa Radd Comércio de
Eletrônicos Ltda. / 37.894.624/0001-00,  em quantitativo de 04 (duas) unidades,
acompanhados dos acessórios, que foram  testados, apresentando regular
funcionalidade, fato que fora acompanhado por este Servidor e do que, ora,
Atestamos a sua aquedação ao requerido, conforme descrito em Nota de
empenho - evento 0987219.

 
Observação: Por relevante, devemos fazer registro de que os

dados do técnico instalador dos equipamentos objeto desta aquisição são:
 
a) Petrônio
 
b) 98839-0798
 
Atenciosamente,
 
José Valteno dos Santos

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ VALTENO DOS SANTOS, Analista
Judiciário, em 21/02/2022, 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-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1013453 e o código CRC 9EF7E965.

0006004-90.2016.6.02.8000 1013453v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 15 de fevereiro de 2022.
Senhor Chefe da SEGEC / Gestor do Contrato,
 
Diante da informação 633 (1011518), esta Comissão

vem esclarecer que, para que seja possível a realização dos
testes de aceitação/recebimento definitivo, dos pórticos
detectores de metais, se faz necessário um contato prévio,
com a empresa contratada, para que seja ministrado o
treinamento operacional, devidamente agendado com os
servidores indicados pela SAD.

Sugerimos que o treinamento seja ministrado com
02 (duas) turmas, turma "A" na sede do TRE e turma "B" na
sede do FEM, conforme sugestão abaixo:

TREINAMENTO DA TURMA "A" - LOCAL: EDIFÍCIO SEDE DO TRE - END. RUA
ARISTEU DE ANDRADE, 377, FAROL, MACEIÓ-AL

1. CARLOS ANTÔNIO VIEIRA DA COSTA, Matrícula nº 30920119 - lotado na SAPEV;

2. AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO, Matrícula nº 3092R108 - lotado na SMR;

3. ERIVALDO JOSÉ DE SOUZA, Matrícula nº 3092R198 - lotado na SMR;

4. ANTÔNIO RITA DOS SANTOS NETO, Matrícula nº 30920098 - lotado na COMAP;

5. GUILHERME MACHADO REBELO, Matrícula nº 3092R205 - chefe da SEGEC;

6. FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE BARROS - Matrícula nº 30920073 - Chefe da
SAPEV.

TREINAMENTO DA TURMA "B" - LOCAL: FÓRUM ELEITORAL DE MACEIÓ - END.
AV. FERNANDES LIMA, 3487, FAROL

1. KARBAJAL GUEDES CAVALCANTI, Matrícula nº 30920097 - lotado na Central de
Atendimento ao Eleitor;

2. ALDAIR JOSÉ DOS SANTOS, Matrícula nº 30920099 - lotado na 1ª Zona Eleitoral -
Maceió;

3. MÁRCIA MARIA TROCOLI TORRES PEREIRA, Matrícula nº 30920079 - lotada na
Despacho SEPAT 1013886         SEI 0006004-90.2016.6.02.8000 / pg. 1281



Central de Atendimento ao Eleitor;

4. TEDDIE WILL DE OLIVEIRA MENEZES, Matrícula Nº 30920256 - Chefe do Cartório da
2ª Zona Eleitoral - Maceió. *

* Atual Coordenador do FEM. 

 

Att.

Comissão de recebimento

 

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por ANTÔNIO RITA DOS SANTOS NETO,
Técnico Judiciário, em 15/02/2022, às 15:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1013886 e o código CRC 5A8CF3B2.

0006004-90.2016.6.02.8000 1013886v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 15 de fevereiro de 2022.
Ao Gabinete da Diretoria-Geral,
 
Senhor Diretor,
 
Em aditamento ao Despacho GSAD 1000291, que

trata da indicação dos servidores que deverão receber
instruções técnicas e operacionais da empresa fornecedora
dos equipamentos detectores de metais - tipo pórtico e
tipo manutal (raquete), adquiridos por este Tribunal nestes
autos, homologada por essa Diretoria-geral (v. Despacho
GDG 1000970), participo a Vossa Senhoria que o
servidor TEDDIE WILL DE OLIVEIRA MENEZES (lotado na 2ª
Zona Eleitoral de Maceió/AL) foi indicado para substituir o
servidor KLEBER CELESTINO DA SILVA TORRES (lotado na
1ª Zona Eleitoral de Maceió/AL) em face de aquele ter
sucedido este na função de Coordenação do Fórum Eleitoral
de Maceió/AL.

Posto isto, submeto-lhe a indicação supracitada
para análise e deliberação de Vossa Senhoria.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 15/02/2022, 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
1014039 e o código CRC 93AB2BF0.

0006004-90.2016.6.02.8000 1014039v1
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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 fevereiro de 2022.
À SAD,
 
Acuso ciência da alteração feita por essa Secretaria

(1014039) dos servidores que deverão receber as instruções
técnias e operacionais, em cumprimento ao item 12.2.5 do
Termo de Referência (doc. 0919186), indicando o
servidor TEDDIE WILL DE OLIVEIRA MENEZES (lotado na 2ª
Zona Eleitoral de Maceió/AL) para substituir o
servidor KLEBER CELESTINO DA SILVA TORRES (lotado na
1ª Zona Eleitoral de Maceió/AL).

Aquiescendo com a modificação citada, devolvo os
autos à SAD, para providenciar o conhecimento dos
interessados e dar prosseguimento do feito, com a
subsequente atuação da unidade gestora (SMR) no que se
refere ao agendamento do mencionado treinamento.    

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 16/02/2022, às 16:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1014627 e o código CRC 9A42C56C.

0006004-90.2016.6.02.8000 1014627v1
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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 fevereiro de 2022.
À Direção Geral.
C/C: SAD.
 
Senhor Diretor Geral,
 
Nos termos da PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº

525/2021 TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD (0993209) esta setorial
é unidade fiscalizadora, sendo a SEGEC a unidade titularizada
como gestora da referida contratação.

Não obstante, ao equívoco de designação no
Despacho GDG 1014627, esta setorial remete os autos a
SEGEC, unidade que titulariza a gestão, para o cumprimento
das designações transcritas no Despacho GDG 1014627.

Sendo estas as informações a serem prestadas,
remeto os autos para a SEGEC, para a continuidade do feito e
para SAD e GDG, para ciência das informações.

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 17/02/2022, às 16:58, 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
1015511 e o código CRC 43EF49B8.

0006004-90.2016.6.02.8000 1015511v1
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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 fevereiro de 2022.
Acuso ciência do Despacho SMR (1015511), no que

concerne à remessa à SEGEC, unidade que titulariza a gestão,
para o cumprimento das designações transcritas no Despacho
GDG 1014627. Não havendo, no momento, outra atribuição
no âmbito desta Diretoria-Geral, sigam os autos ao Gabinete,
para sua natural conclusão. 

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 17/02/2022, 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
1015594 e o código CRC BD0E9D84.

0006004-90.2016.6.02.8000 1015594v1
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E-mail - 1015844

Data de Envio: 
  18/02/2022 08:42:26

De: 
  TRE-AL/TRE/AL/SEGEC - Seção de Gestão de Contratos <segec@tre-al.jus.br>

Para:
    vendas1@detronix.com.br
    posvendas@detronix.com.br

Assunto: 
  TRE/AL - Contrato nº 30/2021 - INSTRUÇÃO TÉCNICA E OPERACIONAL

Mensagem: 
  Senhores Representantes, 

Na condição de gestor do Contrato nº 30/2021 celebrado entre essa empresa e este Tribunal, solicito que
seja agendado, para a próxima semana, instrução técnica e operacional para operação do equipamento
de segurança instalado, contemplando o conteúdo programático, bem como o material didático, caso seja
necessário (apostilas, livros, manuais, transparências e demais recursos audiovisuais).
Importa destacar que a duração do repasse de Instrução técnica e operacional deve ter, no mínimo, 4
horas/aulas, e que os repasses de instrução técnica devem ser divididos em aulas teóricas e práticas,
visando melhor eficácia dos assuntos ministrados.

Encaminho, anexado a este e-mail, o Termo de Referência desta contratação, para que seja observado o
item 12 - INSTRUÇÃO TÉCNICA E OPERACIONAL -, que servirá de base para programação desta instrução
técnica.

Havendo dúvidas, coloco-me à disposição para dirimi-las.

Aguardo o retorno com sugestão de data de agendamento.

Cordialmente,
Guilherme Machado Rebelo
TRE/AL

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0940207.html
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De: PosVendas - Detectores de Metais Ltda <posvendas@detronix.com.br>
Para: TRE-AL/TRE/AL/SEGEC - Seção de Gestão de Contratos <segec@tre-al.jus.br>, Vendas1 - Detectores de Metais Ltda <vendas1@detronix.com.br>
Data: 18/02/2022 09:24 AM
Assunto: [segec] RES: TRE/AL - Contrato nº 30/2021 - INSTRUÇÃO TÉCNICA E OPERACIONAL

Bom dia Prezados,

Conforme falamos via Whatsapp, temos disponibilidade para ministrar o treinamento na próxima segunda feira dia
21.
Precisamos de uma lista de presença com o nome e um número de documento para que possamos fazer a emissão dos
certificados.
Favor indicar em que endereço devemos enviar o técnico para iniciar o treinamento.
Em anexo estamos enviando o manual do equipamento para que seja disponibilizado a todos os servidores.

Aguardo seu retorno.

Atenciosamente,
 
 RODRIGO MINUZZO XAVIER 
 54 99670.0615 

  (54) 3225.7500 
  Rua Emílio Fonini, 545
  Cinquentenário - Caxias do Sul/RS

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/TRE/AL/SEGEC - Seção de Gestão de Contratos <segec@tre-al.jus.br> 
Enviada em: sexta-feira, 18 de fevereiro de 2022 08:42
Para: Vendas1 - Detectores de Metais Ltda <vendas1@detronix.com.br>; PosVendas - Detectores de Metais Ltda
<posvendas@detronix.com.br>
Assunto: TRE/AL - Contrato nº 30/2021 - INSTRUÇÃO TÉCNICA E OPERACIONAL

Senhores Representantes, 

Na condição de gestor do Contrato nº 30/2021 celebrado entre essa empresa e este Tribunal, solicito que seja
agendado, para a próxima semana, instrução técnica e operacional para operação do equipamento de segurança
instalado, contemplando o conteúdo programático, bem como o material didático, caso seja necessário
(apostilas, livros, manuais, transparências e demais recursos audiovisuais).
Importa destacar que a duração do repasse de Instrução técnica e operacional deve ter, no mínimo, 4
horas/aulas, e que os repasses de instrução técnica devem ser divididos em aulas teóricas e práticas, visando
melhor eficácia dos assuntos ministrados.

Encaminho, anexado a este e-mail, o Termo de Referência desta contratação, para que seja observado o item 12 -
INSTRUÇÃO TÉCNICA E OPERACIONAL -, que servirá de base para programação desta instrução técnica.

Havendo dúvidas, coloco-me à disposição para dirimi-las.

Aguardo o retorno com sugestão de data de agendamento.

Cordialmente,
Guilherme Machado Rebelo
TRE/AL

Anexados:

Arquivo: MANUAL DE MANUTENÇÃO HS+ V4.1.pdf Tamanho: 2596k Tipo de Conteúdo: application/pdf

Arquivo: MANUAL DE OPERAÇÃO HS+ V4.1.pdf Tamanho: 1919k Tipo de Conteúdo: application/pdf
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*IMPORTANTE! Leia atentamente todo o manual antes de utilizar o 
equipamento.
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DICAS DE SEGURANÇA

• Leia este manual antes de instalar, operar ou realizar qualquer 
manutenção no dispositivo. Guarde este manual um lugar seguro 
para consultas futuras.

• Siga as instruções contidas neste manual para todas operações 
relativas à instalação, uso e manutenção do equipamento. A 
DETRONIX não se responsabiliza por qualquer dano resultante de 
processos que não estão expressamente indicados neste manual.

• O usuário final é responsável por selecionar o nível de sensibilidade 
adequado à sua aplicação. Após feita esta seleção e todos ajustes 
de programação, cabe ao responsável pela calibração, verificar 
o funcionamento usando os objetos de teste apropriados para o 
nível de segurança selecionado. A indicação é que sejam efetuados 
testes periodicamente para assegurar que nenhuma mudança 
ocorreu no equipamento.

• Se for detectado que o nível de proteção foi reduzido, o 
aparelho deve ser retirado de serviço e protegido contra qualquer 
possibilidade de uso não-intencional, sendo assim necessário 
chamar técnicos de serviços autorizados.

• O nível de proteção pode ter sido reduzido quando :
- O equipamento mostrar sinais visíveis de deterioração;
- O equipamento não funcionar corretamente;
- O equipamento tenha sido armazenado por um longo período
em condições desfavoráveis;
- O equipamento sofreu forte impacto durante o transporte;
- O interior do dispositivo tenha entrado em contato com
umidade.

• Escolha o local de instalação com cuidado. Evite colocar o 
dispositivo em locais em que possa ser diretamente exposto à 
luz solar, em áreas sem ventilação ou em locais próximos a fontes 
de calor. Além disso, evitar locais que estão sujeitos a vibrações, 
poeira, umidade ou chuva.

• A instalação deve ser realizada por pessoal qualificado. Dado as 
dimensões do dispositivo, solicita-se que o local de instalação seja 
mantido limpo enquanto o trabalho é realizado para facilitar a sua 
configuração, evitando qualquer dano a terceiros.

• Posicione o aparelho o mais longe possível de fontes de 
interferência eletromagnética, tais como cabos de alta tensão, 
transformadores, motores e subestações.

• Quando a instalação estiver concluída, o detector deve ser 
fixado ao piso de maneira estável e não sujeito a vibrações (buchas 

e parafusos devem ser utilizados para fixar o portal no piso através 
dos orifícios localizados nas bases das antenas).

• O cabo da fonte de alimentação ou outros dispositivos externos 
devem ser convenientemente fixados e protegidos de forma a 
obter o melhor desempenho do detector e evitar lesões acidentais 
por pessoas que possam tropeçar neles.

• Manuseie o dispositivo com cuidado e sem força excessiva 
durante a instalação, uso e manutenção.

• Antes de ligar o aparelho, verifique se a tensão de alimentação 
é correspondente à tensão mostrada nas especificações elétricas 
do dispositivo. O uso de uma voltagem diferente pode danificar 
o equipamento! O aparelho só deve ser ligado à corrente elétrica 
depois que todas as conexões estejam completamente instaladas.

• É aconselhável que a tomada na qual o equipamento for 
conectado, tenha um aterramento de qualidade.

• Este dispositivo possui componentes elétricos e eletrônicos, 
e pode, portanto, ser susceptível a incêndios. Não instale em 
atmosferas explosivas ou em contato com material inflamável.

• Não utilizar água ou espuma em caso de incêndio, quando o 
dispositivo está ligado.

• Para evitar danos por raios, desconecte o cabo de alimentação 
elétrica durante tempestades.

• Realizar a manutenção periódica regularmente (ver seção sobre 
Manutenção). Não lave o aparelho com água, líquidos detergentes 
ou quaisquer substâncias químicas. Use um pano levemente úmido 
e não-abrasivo para a limpeza.

• O dispositivo deve ser desconectado de todas as fontes de 
energia antes de sofrer qualquer tipo de manutenção ou limpeza.

• Leia o capítulo “Manutenção” com cuidado antes de abrir 
chamado técnico. Seja qual for o problema, contate somente o 
serviço especializado e autorizado DETRONIX.

• As peças danificadas do equipamento somente devem ser 
substituídas por componentes originais DETRONIX.

• Quanto a exposição humana a campos eletromagnéticos, o 
equipamento foi desenvolvido para operar em conformidade com 
os limites de segurança de emissões eletromagnéticas.

 LEIA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR O DISPOSITIVO
A DETRONIX não se responsabiliza por danos diretos e/ou indiretos de pessoas e/ou bens 
resultantes da falta de atenção a essas instruções.
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1. Funções Avançadas

Este manual apresenta informações para uso do fabricante ou técnico autorizado e exige 
acesso por meio de senha. A senha padrão de fábrica para acesso a estas funções é 000111, e 
pode ser alterada posteriormente através do menu Substituir Senha.

Esta função possibilita que o usuário discrimine o tipo de metal a ser detectado de forma bem específica. Com níveis
que vão de 00 a 99 é possível priorizar objetos ferrosos de não-ferrosos ou vice-versa.

1.1 Programa de SM

Obs.: O valor do nível padrão de fábrica Detronix é 50.

50 > Prioridade a metais Prioridade a metais50 <
Para dar prioridade a metais magnéticos (aço carbono, metalon, etc.) devemos acrescer o valor do nível de programa 
(exemplo: 55). Caso necessite priorizar metais não-magnéticos (alumínio, bronze, latas, etc.) devemos decrescer o 
valor do nível (exemplo: 35).

1.2 Velocidade Inferior
Esta função permite configurar a menor velocidade de passagem de metais pelo equipamento.

O aparelho possui 10 níveis de velocidade podendo ser ajustados com as teclas         e         . Quanto maior for o valor, 
mais elevada será a velocidade mínima de passagem. Para confirmar a opção escolhida pressione a tecla       . O valor 
padrão de velocidade inferior é 00.

1.3 Velocidade Superior
Ao contrário da função anterior esta permite configurar a maior velocidade de passagem de metais pelo equipamento. 
O aparelho possui 10 níveis de velocidade podendo ser ajustados com as teclas         e        . Para confirmar a opção 
escolhida pressione a tecla         . Esta função pode ser utilizada como filtro digital, quanto maior o valor da velocidade 
maior será a imunidade à interferências eletromagnéticas externas. O valor padrão é 05.
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1.4 Ganho
A função ganho permite que o equipamento se torne ainda mais ou menos sensível. Aumentando o valor do ganho 
o equipamento se tornará mais sensível.

O aparelho possui 100 níveis de ganho podendo ser ajustados com as teclas      e      . Para confirmar a opção 
escolhida pressione a tecla       .

1.5 Saída Auxiliar
Permite a instalação de qualquer dispositivo secundário no equipamento. Ex: sinaleira, auto-falantes, etc.

Habilitando esta função o equipamento ativa a sua saída NA/NF da placa, localizada no teto do aparelho.

1.6 Modo de Saída
Função que configura o modo em que a saída deverá operar. Pulsado ou Retentivo.

Pulsado: Na presença de algum objeto metálico, o modo pulsado acionará a saída de sinal apenas uma vez. E após
retornará a sua condição inicial. É possível configurar o tempo de pulso, o tempo padrão é de 0,600 ms.

Retentivo: No modo retentivo a saída de sinal se manterá travada até que o operador acione o destravamento 
manualmente através do controle remoto ou painel de comando.
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Quando o equipamento apresenta oscilações no Bargraph do painel de programação mesmo não ocorrendo o teste 
de passagem pelo interior do detector é possível identificar qual zona está gerando esta interferência mecânica/
eletromagnética do ambiente no equipamento. A função Bargraph permite que uma zona de cada vez seja analisada 
com maior precisão.

1.7 Bargraph

Quanto maior for o valor do ZOOM, maior será a área de busca por interferências.

O modo de saída retentivo também pode ser usado para comandar outros equipamentos como: catracas, torniquetes, 
portas automáticas, etc. Consulte o fabricante para saber como utilizar para cada aplicação.

Esta função identifica as interferências eletromagnéticas nas proximidades do equipamento.

1.8 Análise de Ruído

Semelhante a função Bargraph, é necessário escolher a zona específica para análise. Desta forma, o equipamento 
mostrará possíveis ruídos elétricos que possam comprometer o bom rendimento da detecção e causar falsas 
detecções.

Esta função configura o tempo em que os led’s da barra de led’s permanecerão acesos quando houver uma detecção. 
O MettusHS+ possibilita configurar o tempo mínimo de 500 ms (0,5 segundos) e máximo 5000 ms (5 segundos).

1.9 Tempo Aviso LED
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1.10 Substituir Senha
A senha de fábrica é 000111. Para substituir, basta pressionar a tecla       e iniciar o processo de troca de senha. 
Utilize as teclas de decremento        e        incremento para escolher o valor desejado e confirme com a tecla       para 
ir para o dígito seguinte.

O processo para inserir os valores é o mesmo descrito na seção ‘’Programação Local’’. Siga o exemplo abaixo:

EXEMPLO: Nova senha 111111

acrescenta 1
valor numérico

e confirma

acrescenta 1
valor numérico

e confirma

acrescenta 1
valor numérico

e confirma

acrescenta 1
valor numérico

e confirma

acrescenta 1
valor numérico

e confirma

acrescenta 1
valor numérico

e confirma

Para confirmar a senha basta digitá-la novamente. Caso a senha esteja correta mostrará na tela ‘‘NOVA SENHA 
OK!’’. Caso esteja errada retornará ao comando substituir senha para novamente digitar a senha. Se não foi digitado, 
permanecerá a senha anterior.

CUIDADO!!! ANOTE A NOVA SENHA EM LOCAL SEGURO, ELA É A CHAVE DE ACESSO PARA AS CON-
FIGURAÇÕES, SE ESQUECIDA SERÁ NECESSÁRIO A PRESENÇA DO TÉCNICO DA REDE DE ASSISTÊN-
CIA TÉCNICA PARA DESBLOQUEAR OU ENVIAR O CIRCUITO ELETRÔNICO PARA O FABRICANTE.

1.11 Autoset
Esta função retorna para o equipamento para as configurações padrão de fábrica Detronix. Para restaurar estas 
configurações basta apenas confirmar a opção pressionando a tecla     . Obs.: As configurações Ganho, Modo de 
Saída, Inibição e Período do Alarme não retornam ao padrão de fábrica com o Autoset.

1.12 Baud Rate PC
Esta função serve para ajustar a velocidade de transmissão de dados entre a porta RS232 do equipamento e a 
RS232 do computador utilizado. Por padrão esta porta sai de fábrica com a velocidade de 115200bps.
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Esta função serve para ajustar a velocidade de transmissão de dados entre a IHM e o equipamento. Por padrão esta 
porta sai de fábrica com a velocidade de 256000bps.

1.13 Baud Rate 485

Esta função serve para ajustar a velocidade de transmissão de dados entre o módulo Bluetooth e o equipamento. 
Por padrão esta porta sai de fábrica com a velocidade de 115200bps.

1.14 Baud Rate BT

Opção utilizada em conexões via ethernet. A configuração de um IP para o portal permite a ele comunicar-se com 
o computador. O MettusHS+ possibilita ao usuário determinar um IP fixo para o aparelho ou até mesmo que ele 
busque um IP disponível na rede para comunicação.

1.15 TCP IP

Se o usuário escolher a opção Habilitado o MettusHS+ irá se comunicar através de um IP dinâmico na rede.
Ex: 192.168.1.71.

Com a opção Desabilitado o usuário configura os valores para IP, Máscara, Gateway e Porta manualmente.
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Com o equipamento devidamente conectado em uma rede de internet esta opção permite deixar o MettusHS+ 
sincronizado com o horário local. Siga as próximas etapas:

1o Passo: Escolha a opção SIM para que o MettusHS+ sincronize a hora do equipamento com a da internet.

1.16 Hora da Internet

2o Passo: Determine o intervalo de tempo que o MettusHS+ deverá efetuar a verificação das informações.

3o Passo: Escolha o servidor host que deseja que o MettusHS+ sincronize as informações de data e hora.

Obs.: O servidor padrão já cadastrado no equipamento é o pool.ntp.org.

4o Passo: Ajustar o fuso horário do equipamento de acordo com o local de instalação.
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5o Passo: Se o local de instalação do equipamento possui horário de verão escolha a opção SIM.

6o Passo: Para finalizar, basta determinar data e hora de início e término do horário de verão.

Quando habilitada esta função permite que o equipamento armazene os eventos em um Pendrive, ou seja, todos 
eventos ocorridos no período que o Pendrive estiver conectado ao MettusHS+ serão gravados no dispositivo.

1.17 Pendrive Eventos

Com esta função ativada o usuário poderá carregar parâmetros de configuração gravados no Pendrive para o 
MettusHS+. Caso esteja desabilitado o portal apenas mostrará informações do dispositivo.

1.18 Pendrive Prog

Escolhendo a opção SIM o MettusHS+ carregará os parametros do Pendrive para o portal. Escolhendo a opção 
NÃO ele apenas irá desconsiderar a mensagem.

Obs.: O Pendrive com os parâmetros de configuração é fornecido somente pela Detronix. Para mais informações entre 
em contato com o fabricante.

Esta opção habilita o módulo Bluetooth do MettusHS+ para poder se comunicar com computadores através do 
software MettusNET.

1.19 Bluetooth
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Esta função apresenta em tempo real a tensão aplicada na bateria do equipamento.

1.20 Voltagem Bateria

Este comando retorna ao menu principal de programação.

1.21 Retorna

O programa de manutenção preventiva é indicado para que o equipamento possa manter as condições totais de 
funcionamento por um tempo mais prolongado. Siga as orientações abaixo ficando atento ao período de tempo.

2. Manutenção Preventiva

ANTES DE TRABALHAR COM O EQUIPAMENTO LEIA COM ATENÇÃO OS AVISOS E INSTRU-
ÇÕES DA SEÇÃO “DICAS DE SEGURANÇA”. A DETRONIX NÃO SE RESPONSABILIZA POR 
QUAISQUER DANOS QUE POSSAM RESULTAR DE INSTALAÇÕES QUE NÃO SEGUEM ESSAS 
DIRETRIZES.

AÇÃO FERRAMENTAS 
NECESSÁRIAS PERÍODO

Verificação do funcionamento do equipamento -- Diária e/ou mudanças de turno

Verificação do funcionamento
dos indicadores de alarme -- Diária e/ou mudanças de turno

Limpeza geral Pano levemente úmido Mensal

Verificação das baterias -- Trimestral

Inspeção visual dos conectores
 e cabos de alimentação -- Semestral

Fixação do equipamento no piso* -- Semestral

Fixação das antenas na unidade de controle Chave Zeta
(acompanha o produto) Semestral

* Caso seja feito qualquer deslocamento do equipamento durante a manutenção preventiva é necessário notificar o 
responsável da segurança. A operação deve ser realizada sempre por técnicos devidamente treinados na instalação e validação 
dos procedimentos de calibração.
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3. Diagnóstico de Falhas

PROBLEMA POSSÍVEL CAUSA AÇÃO RECOMENDADA

Equipamento não liga. Falta de energia elétrica.
Observar LED “AC” np painel.

Verificar a conexão com a rede 
elétrica.

Equipamento com nobreak integrado
não liga sem energia elétrica. Bateria descarregada.

Verificar cabo de conexão da bateria.

Verificar fusível na placa PNOB.

Equipamento liga e inicializa, porém,
não efetua a detecção de metais.

Configuração indevida.

Cabos desconectados.

Verificar parâmetros de detecção.

Verificar a ligação dos cabos.

Efetuar “Autoset” no equipamento, 
conforme função no manual.

Equipamento detecta mas
não emite aviso sonoro.

Volume desajustado.

Problema com o buzzer.

Verificar a função volume de alarme.

Verificar a conexão do buzzer com a 
placa principal.

Equipamento detecta mas
não mostra a zona detectada.

Barra de leds desconectada.

Função barra de leds desconfigurada.

Verificar cabo de conexão com a 
barra de leds.

Ajustar a função barra de leds.

Equipamento não acessa
as funções de programação.

Defeito na placa principal ou no cabo 
do teclado.

Equipamento em configuração 
remota.

Verificar a placa principal e as 
conexões do teclado.

Fechar a programação remota com 
PC ou controle remoto.

Equipamento apresenta mensagem
de “ERRO” no display.

Problema na conexão das antenas.

Problema nas antenas.

Verificar cabo de conexão das 
antenas.

Verificar se as antenas foram 
danificadas por furos ou excesso de 

água.

Equipamento não comunica
com o computador.

Cabos incompatíveis.

Configuração de parâmetros 
indevida.

Configuração de software indevida.

Verificar a compatibilidade do cabo 
de conexão.

Verificar a configuração da função 
“ID” e “Baud Rate”.

Verificar a correta configuração do 
software MettusNET.

Ocorrem falsas detecções
ou detecções indevidas.

Existem metais em movimento nas 
proximidades do equipamento.

Detector está instalado muito 
próximo de uma estrutura metálica.

Existem fontes de interferência 
elétrica nas imediações do 

equipamento.

Corrente de vento muito intensa 
fazendo o equipamento balançar.

Seguir as instruções do item 
“Instalação e Montagem” que consta 

no manual.

Afastar o equipamento de grandes 
estruturas metálicas.

Afastar o equipamento de fontes de 
interferência elétrica como quadro de 
disjuntores, eletrodutos, e máquinas.

Efetuar uma melhor fixação ou 
escoramento do equipamento a fim 

de evitar a sua movimentação.

Equipamento se auto desliga. Problema na placa principal ou 
antenas detectoras danificadas.

Contatar rede de assistência técnica 
Detronix.

Equipamento reinicia continuamente.

Problema com a fonte de 
alimentação.

Problema com as baterias do 
equipamento.

Problema na placa principal
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O MettusHS+ possui um sistema de auto diagnóstico que relata ao usuário possíveis erros que estão ocorrendo no 
equipamento. Essas falhas são exibidas no display através da mensagem AUTO DIAGNÓSTICO seguido do código 
do erro. O detector efetua avisos sonoros para alertar o usuário até que o mesmo visualize a mensagem e confirme 
a leitura através da tecla      .

3.1 Erros Exibidos no Display

CÓDIGO
DO ERRO

Obs.: Após a confirmação com a tecla        a mensagem não será mais exibida no display e o alerta sonoro irá parar, porém, 
se o equipamento for desligado e ligado novamente sem o problema ser corrigido, a mensagem continuará sendo exibida 
no display.

NOME DO EVENTO TIPO DO EVENTO

Auto Diagnostico 
Falha no Relogio Hora não configurada ou bateria fraca.

Auto Diagnostico
Erro TX_A Falha no transmissor A.

Auto Diagnostico
Erro TX_B Falha no transmissor B.

Auto Diagnostico
Erro RX Falha na antena receptora.

Auto Diagnostico
Erro E2P Falha no salvamento de dados na memória de eventos.

Auto Diagnostico
Erro Sensor IV A

Falha sensor infravermelho A ou
interrompido por longo tempo.

Auto Diagnostico
Erro Sensor IV B

Falha sensor infravermelho B ou
interrompido por longo tempo.

Auto Diagnostico
E.Seg.Barr.Led A

Falha nos segmentos da barra de LED lado A
ou estão desconectadas.

Auto Diagnostico
E.Off Barr.Led A

Falha barra de LED desconectada
da placa principal lado A.

Auto Diagnostico
E.Seg.Barr.Led B

Falha nos segmentos da barra de LED lado B
ou estão desconectadas.

Auto Diagnostico
E.Off Barr.Led B

Falha na barra de LED ou desconectada
da placa principal lado B.

Auto Diagnostico
Erro Comm IHM Falha na comunicação com o painel.

ANTES DE EFETUAR QUALQUER CORREÇÃO NO EQUIPAMENTO ENTRE EM CONTATO COM O FABRICANTE.
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4. Caixa Superior

4.1 Acessando a Placa Eletrônica

A placa eletrônica encontra-se na caixa superior do portal. Para ter acesso à placa basta utilizar a chave do 
compartimento inferior da caixa e girar sentido anti-horário. Desse modo é possível abrir a tampa e visualizar e 
placa juntamente com seus cabos e conexões.
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4.2 Periféricos, Cabos e Conexões

Primeiramente localize os periféricos principais que formam o conjunto da caixa superior.

1 - Placa eletrônica
2 - PNOB - Controladora de alimentação da placa eletrônica
3 - Fonte da rede elétrica
4 - Baterias (2 unidades) (Opcional)
5 - Painel de comando

Em seguida, encontrar os 04 cabos principais que farão a conexão com periféricos externos. 
Estes são os únicos cabos que não são conectados de fábrica, devido o portal estar desmontado.

6 - Cabo da antena RX
7 - Entrada RJ45 (Conexão software MettusNET)
8 - Cabo de alimentação da rede elétrica
9 - Cabo da antena TX

Como o equipamento é fabricado com possibilidade de conexão superior e inferior, o cabo de alimentação da 
rede elétrica (cabo 8 ou DETR45) deve ser conectado na antena TX . Existe um cabo extra (DETR46) que no caso 
de alimentação inferior, deve ser conectado na caixa inferior na lateral da antena TX ou no caso de alimentação 
superior, deve ser conectado internamente na antena e à rede elétrica. Para mais informações consulte o manual 
de instalação do equipamento.

Anexo Manual de Manutenção (1015949)         SEI 0006004-90.2016.6.02.8000 / pg. 1303



16

10 - Cabo painel de programação
11 - Alimentação da bateria
12 - Alimentação da placa eletrônica
13 - Alimentação da placa PNOB

E, finalmente, identificar os cabos responsáveis pela conexão dos periféricos internos da caixa superior. Lembrando 
que estes cabos já se encontram conectados diretamente de fábrica.

4.3 Removendo Periféricos

Antes de efetuar qualquer remoção de periférico certifique-se que o equipamento está totalmente desligado. 
Caso não esteja, siga o procedimento abaixo para desligar o equipamento.

1o Passo: Inserir a chave na fechadura Liga/Desliga e girar no sentido anti-horário, deixando a chave na posição 
vertical (DESLIGADO).

2o Passo: Em seguida, desligue a chave (modelo gangorra) da placa PNOB localizada no interior da caixa 
superior do MettusHS+. Assim, a placa eletrônica não receberá mais energia da rede elétrica e das baterias.

LIGADO
(POSIÇÃO HORIZONTAL)

DESLIGADO
(POSIÇÃO VERTICAL)
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3o Passo: Remova o cabo de alimentação conectado à rede elétrica. O MettusHS+ possui duas saídas do cabo 
de alimentação, localize se ele está na posição superior ou inferior da antena.

4o Passo: Por fim, retire o conector 12 fixado na placa PNOB. Desse modo a placa eletrônica estará totalmente 
isolada da energia, tanto da rede elétrica como das baterias.

(Opcional)
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PLACA ELETRÔNICA (1)
Antes de desconectar os cabos da placa lembre-se que o conector 12 é o único que não deverá ser 
retirado da placa, pois já foi desconectado na outra extremidade conectada na placa PNOB no passo 
anterior. Remova os outros conectores cuidadosamente.

Após, utilizando uma ferramenta adequada (chave de fenda phillips ou parafusadeira), remova os 7 
parafusos que fixam a placa eletrônica no gabinete e remova cuidadosamente a placa.

PNOB (2)
A placa PNOB possui 2 conectores de encaixe (11 e 12) e 2 fios vindos da fonte fixados por pressão 
(conexão 13). Antes de remover os parafusos que fixam os fios anote a cor e posicionamento 
dos mesmos afim de respeitar a polaridade e evitar qualquer dano na placa PNOB quando forem 
reconectados. Além disso, a placa PNOB possui um cabo de aterramento fixado da caixa superior, 
para removê-lo é necessário retirar a porca que fixa o cabo na chapa metálica.

Utilizando a legenda do item PERIFÉRICOS, CABOS E CONEXÕES siga o procedimento a seguir para remover 
cada tipo de periférico.
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Após, utilizando uma chave de fenda phillips, remova os 4 parafusos que fixam a placa PNOB no 
gabinete e remova cuidadosamente a placa.

FONTE DA REDE ELÉTRICA (3)
A fonte da rede elétrica possui 2 fios vindos da placa PNOB (conexão 13) fixados por pressão. Antes de 
remover os parafusos que fixam os fios, anote a cor e posicionamento dos mesmos afim de respeitar 
a polaridade e evitar qualquer dano na fonte quando forem reconectados.

Após, utilizando uma chave de fenda phillips, remova o parafuso que fixa a fonte no gabinete. Para 
remover a fonte é necessário deslocá-la para a direita antes de puxar para cima. Veja abaixo:
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BATERIAS (4)
A compartimento do nobreak é composto por 2 baterias que mantém o equipamento ligado por um 
determinado período enquanto o detector não estiver sendo alimentado pela rede elétrica. Para a 
remoção ou troca das baterias basta primeiramente desconectar o conector 11 (consultar legenda de 
cabos e conexões), fixado na placa PNOB. Após, desconecte os 2 conectores vindos da placa PNOB 
e o cabo de interligação (JUMPER) que conecta a bateria 1 na bateria 2. Em seguida, remova os 4 
parafusos que fixam o suporte da bateria na caixa superior.

 CASO SEJA NECESSÁRIO EFETUAR A TROCA DE OUTRO PERIFÉRICO DO EQUIPAMENTO 
SOLICITE SUPORTE TÉCNICO AO FABRICANTE.
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 PAINEL DE PROGRAMAÇÃO (5)
Primeiramente é necessário localizar o conector 11 fixado na placa eletrônica do detector. Remover 
cuidadosamente para evitar quaisquer danos entre cabo e conexão.

O próximo passo é utilizar uma chave de fenda philips e remover os 4 parafusos do painel de 
programação e após removê-lo da caixa superior.
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5. Antenas

5.1 Removendo a Barra de LED`s

Antes de iniciar a remoção de qualquer componente das antenas é necessário executar os 4 passos vistos na 
sessão REMOVENDO PERIFÉRICOS. Após, siga as instruções abaixo:

1o Passo: Retirar os 2 parafusos de fixação e remover o acabamento plástico superior da antena TX.

2o Passo: Abaixo deste acabamento plástico existe um segundo acabamento responsável por proteger as 
conexões internas da antena. Remova esta peça retirando os 12 parafusos que a fixam.
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3o Passo:  Localize as duas conexões das barras de LED’s no centro da antena e remova a conexão desejada.

4o Passo:  Remova cuidadosamente a barra de LED’s.

5.2 Removendo os Contadores

Para remover os contadores basta retirar os parafusos de fixação e remover cuidadosamente o conector fixado 
atrás da sua placa.
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6. Diagrama de Blocos

6.1 Placa Eletrônica PMASD

1 - Circuitos de processamento analógico de recepção
2 - Circuitos de conversão analógico / digital
3 - Circuitos de processamento digital
4 - Circuitos de interface Ethernet
5 - Circuitos de interface USB
6 - Circuitos de conversão de tensão DC/DC
7 - Circuitos de transmissão
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6.2 Placa de Alimentação PNOB
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7. Suporte ao Cliente

No caso de dúvidas ou problemas com seu detector de metais, entre em contato com a Detronix Indústria Eletrônica 
Ltda pelos canais abaixo informados. Para atendimento ágil, tenha sempre em mãos o número de série do seu 
equipamento e a nota fiscal de compra. Lembramos que o número de série dos detectores de metais Detronix são 
visualizados no display do painel de programação ao ligar o equipamento.

CANAIS DE ATENDIMENTO

SITE: www.detronix.com.br;
Seção SUPORTE ou CHAT. Lá, você será atendido por um de nossos técnicos e encontrará respostas 
para suas dúvidas em relação aos detectores de metais Detronix.

E-MAIL: posvendas@detronix.com.br;
Ao encaminhar sua dúvida via e-mail, informar sempre o nome completo do solicitante, telefone para 
contato com código de área e número de série do equipamento.

SKYPE: detronix.detectores;

CELULAR/WHATSAPP: +5554 91552727(Claro) | 81119778(Tim) | 96700615(Vivo)-WhatsApp;
Se suas dúvidas não forem solucionadas pelos canais acima, ligue para a Detronix: +55 54 3225 7500 
ou 3289 0600, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 7:50 às 11:50 horas e das 13:00 às 
18:00 horas.

A Detronix prestará o devido suporte e, se necessário, em caso de problemas no hardware, indicará a 
assistência técnica ou ponto de serviço, com localização mais próxima da sua residência.
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DICAS DE SEGURANÇA

• Leia este manual antes de instalar, operar ou realizar qualquer 
manutenção no dispositivo. Guarde este manual um lugar seguro 
para consultas futuras.

• Siga as instruções contidas neste manual para todas operações 
relativas à instalação, uso e manutenção do equipamento. A 
DETRONIX não se responsabiliza por qualquer dano resultante de 
processos que não estão expressamente indicados neste manual.

• O usuário final é responsável por selecionar o nível de sensibilidade 
adequado à sua aplicação. Após feita esta seleção e todos ajustes 
de programação, cabe ao responsável pela calibração, verificar 
o funcionamento usando os objetos de teste apropriados para o 
nível de segurança selecionado. A indicação é que sejam efetuados 
testes periodicamente para assegurar que nenhuma mudança 
ocorreu no equipamento.

• Se for detectado que o nível de proteção foi reduzido, o 
aparelho deve ser retirado de serviço e protegido contra qualquer 
possibilidade de uso não-intencional, sendo assim necessário 
chamar técnicos de serviços autorizados.

• O nível de proteção pode ter sido reduzido quando :
- O equipamento mostrar sinais visíveis de deterioração;
- O equipamento não funcionar corretamente;
- O equipamento tenha sido armazenado por um longo período
em condições desfavoráveis;
- O equipamento sofreu forte impacto durante o transporte;
- O interior do dispositivo tenha entrado em contato com
umidade.

• Escolha o local de instalação com cuidado. Evite colocar o 
dispositivo em locais em que possa ser diretamente exposto à 
luz solar, em áreas sem ventilação ou em locais próximos a fontes 
de calor. Além disso, evitar locais que estão sujeitos a vibrações, 
poeira, umidade ou chuva.

• A instalação deve ser realizada por pessoal qualificado. Dado as 
dimensões do dispositivo, solicita-se que o local de instalação seja 
mantido limpo enquanto o trabalho é realizado para facilitar a sua 
configuração, evitando qualquer dano a terceiros.

• Posicione o aparelho o mais longe possível de fontes de 
interferência eletromagnética, tais como cabos de alta tensão, 
transformadores, motores e subestações.

• Quando a instalação estiver concluída, o detector deve ser 
fixado ao piso de maneira estável e não sujeito a vibrações (buchas 

e parafusos devem ser utilizados para fixar o portal no piso através 
dos orifícios localizados nas bases das antenas).

• O cabo da fonte de alimentação ou outros dispositivos externos 
devem ser convenientemente fixados e protegidos de forma a 
obter o melhor desempenho do detector e evitar lesões acidentais 
por pessoas que possam tropeçar neles.

• Manuseie o dispositivo com cuidado e sem força excessiva 
durante a instalação, uso e manutenção.

• Antes de ligar o aparelho, verifique se a tensão de alimentação 
é correspondente à tensão mostrada nas especificações elétricas 
do dispositivo. O uso de uma voltagem diferente pode danificar 
o equipamento! O aparelho só deve ser ligado à corrente elétrica 
depois que todas as conexões estejam completamente instaladas.

• É aconselhável que a tomada na qual o equipamento for 
conectado, tenha um aterramento de qualidade.

• Este dispositivo possui componentes elétricos e eletrônicos, 
e pode, portanto, ser susceptível a incêndios. Não instale em 
atmosferas explosivas ou em contato com material inflamável.

• Não utilizar água ou espuma em caso de incêndio, quando o 
dispositivo está ligado.

• Para evitar danos por raios, desconecte o cabo de alimentação 
elétrica durante tempestades.

• Realizar a manutenção periódica regularmente (ver seção sobre 
Manutenção). Não lave o aparelho com água, líquidos detergentes 
ou quaisquer substâncias químicas. Use um pano levemente úmido 
e não-abrasivo para a limpeza.

• O dispositivo deve ser desconectado de todas as fontes de 
energia antes de sofrer qualquer tipo de manutenção ou limpeza.

• Leia o capítulo “Manutenção” com cuidado antes de abrir 
chamado técnico. Seja qual for o problema, contate somente o 
serviço especializado e autorizado DETRONIX.

• As peças danificadas do equipamento somente devem ser 
substituídas por componentes originais DETRONIX.

• Quanto a exposição humana a campos eletromagnéticos, o 
equipamento foi desenvolvido para operar em conformidade com 
os limites de segurança de emissões eletromagnéticas.

 LEIA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR O DISPOSITIVO
A DETRONIX não se responsabiliza por danos diretos e/ou indiretos de pessoas e/ou bens 
resultantes da falta de atenção a essas instruções.
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1. Especificações Técnicas
- Estrutura robusta para suportar os esforços do tráfego diário;
- Acabamentos de alta resistência livres de cantos e bordas que possam causar danos as pessoas e vestimentas;
- Painéis laváveis e indeformáveis confeccionados em materiais que não requerem manutenção;
- Bases em ABS para fixação no piso imunes à penetração de água com 120mm de altura;
- Não possui rampa de passagem;
- Equipamento com Índice de Proteção IP20 (norma ABNT NBR IEC 60529)
- Unidade eletrônica compacta, com grau de proteção e com chave de acesso;
- Fonte de alimentação de 90 a 250Vca, 50 a 60hz (full range) automática, com proteção contra curto-circuito e sobrecarga;
- Potência do equipamento: 50W;
- No-break (UPS) integrado com autonomia de 120 minutos, com modulo de baterias integrado ao pórtico;
- Chave liga desliga geral dos circuitos;
- Contadores de passagens que permitem a contagem bidirecional, conjugado com o alarme de detecção e com cálculo estatístico;
- Barra de LED da base ao topo para identificar a posição dos objetos detectados com sistema multi-detecção;
- Bargraph integrado com indicador da quantidade de massa metálica, alocado no painel de controle com 8 níveis;
- Display LCD (Big Number) alta visibilidade com 2 linhas e 16 colunas;
- Tecnologia digital microprocessada desde a geração do campo até o processamento do sinal;
- Alta estabilidade o qual garante a manutenção dos ajustes que não alteram sem a ação do administrador, não requer ajustes manual após alteração 
de ambiente externo e com sistema de auto ajuste após movimentação de metais grandes próximo ao pórtico;
- Sistema de monitoramento de operação e indicador de falhas;
- Sistema de registro de eventos com armazenamento interno dos últimos 5000 eventos com data (dd/mm/aa) e hora (hh:mm:ss);
- Tecnologia de multizonas com 08 (oito) zonas independentes da distribuídas da base ao topo;
- Detecção uniforme em toda a abertura de passagem;
- 20 programas de detecção pré-selecionados, sendo 15 pré-definidos e 5 configuráveis;
- 100 níveis ajuste de sensibilidade com a opção para configuração de todas as zona ou independente por zona;
- Em altas sensibilidades não sofre ação do corpo humano;
- Excelente precisão da zona de detecção iluminando a região correspondente a altura do objeto;
- Possui capacidade de detecção em ampla variação de velocidade, de 0,10m/s a 8,0m/s;
- Opera em temperatura de -10° e + 60°C e umidade de 0 a 95% não condensada;
- Reset rápido de até 2,0s ( até 30 inspeções por minuto);
- Não oferece riscos às pessoas, á equipamentos eletromédicos, está em conformidade com as normas: IEC-61000-4-8; IEC 61000-4-3; IEC 61000-
4-2; IEC 61000-4-6; IEC 61000-4-11; IEC 61000-4-5; IEC 61000-4-4; IEC 61000-6-4 e CISPR22, possui laudo comprobatório emitido pelo INPE 
(Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), laboratório acreditado pelo INMETRO;
- Senha alfanumérica de 6 (seis) dígitos, sendo disponibilizado três níveis senhas configuráveis: cinco para operadores com acesso para visualização 
das configurações, cinco para administradores com acesso para configuração do pórtico e uma de funções avançadas para uso do técnico:
- Opera regularmente próximo a equipamento de RaioX (>= 100mm);
- Possui 20 canais de operação possibilitando instalar diversos pórticos no mesmo ambiente;
- Alta capacidade de detecção aliado a uma excelente imunidade a interferências externas;
- Alarme sonoro de alta intensidade, até 90Db, com ajuste de volume, tom e período;
- Sinalização luminosa de detecção (vermelho) e livre para passagem (verde);
- Peças e componentes padronizados e intercambiáveis;
- Peso médio: 98Kg.

Opcionais:
- Estrutura protegida contra intempéries (WP) com grau de Proteção de IP53 a IP65 (norma ABNT NBR IEC 60529); 
- Unidade eletrônica compacta, com grau de proteção IP53 a IP65 (norma ABNT NBR IEC 60529);
- Conexões superiores e inferiores para alimentação elétrica e comunicação lógica;
- Interface de comunicação com PC por rede TCP-IP, Bluetooth, RS232 ou USB para monitoramento e configuração do pórtico;
- Sistema de sorteador aleatório integrado;
- Controle remoto para acessar todos os ajustes;
- Controle remoto bidirecional com comunicação wireless (sem fio) com tela integrada;
- Dispositivos de Testes em conformidade com as normas internacionais;
- Dispositivo de transferência de configuração entre pórticos;

Obs.: As características supra citadas fazem parte do produto padrão e podem ser customizadas para atender solicitações específicas do cliente. Quando a 
descrição contém intervalos de valores, descreve mais de uma opção ou está descrito como opcional, o produto será entregue conforme especificado pelo cliente.
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2. Descrição

O Detector de Metais MettusHS+ é um aparelho microprocessado e multi-zonas com programação avançada 
que disponibiliza funções com ajustes digitais de diversos parâmetros. Isso garante uma superior uniformidade e 
discriminação de detecção além de uma excelente estabilidade. É um equipamento de fácil manutenção, formado 
por um único módulo, o que favorece, em uma eventualidade, uma rápida substituição a um baixo custo.

2.1 Conhecendo o Detector de Metais

• Discriminação: este parâmetro reflete a variação de sensibilidade entre 
objetos de metal potencialmente perigosos (armas de fogo, armas brancas, 
etc.) e objetos de uso pessoal (moedas, chaves, relógios, fivelas, etc.). Quando 
um detector com baixa discriminação é usado, objetos de uso pessoal podem 
causar grande número de alarmes desnecessários, tornando o sistema ineficaz 
em termos práticos.
• Uniformidade de detecção: este parâmetro está intimamente ligado com a 
linearidade do campo magnético gerado no interior do detector de metais. De 
modo geral, quanto maior a uniformidade, melhor será a confiabilidade.
• Sensibilidade: é o limite de ativação do alarme, ou seja, quanto maior a 
sensibilidade, menor será a massa metálica que causará alarme.
• Velocidade de intercepção: a velocidade de trânsito de uma pessoa através 
do portal detector de metais geralmente depende de fatores circunstanciais e 
pode variar consideravelmente. A sensibilidade de um bom detector de metais 
deve contemplar as velocidades possíveis de passagem de um ser humano.
• Programação: a Detronix disponibiliza em seus equipamentos um menu 
prático de configurações dos parâmetros integrados no próprio painel 
de controle. Também é possível configurar por comunicação remota 
Ethernet, controle remoto bidirecional, USB, RS232 ou Bluetooth. O menu 
de configurações é protegido por dois níveis de senhas, o operacional 
para visualizar as funções e o avançado para o administrador modificar as 
configurações.
• Imunidade à interferência: interferências ambientais de origem mecânica 
(metais próximos em movimento) ou elétrica (campos eletromagnéticos) são 
as principais causadoras de falsos alarmes em detectores de metais. Técnicas 
de processamento digital de sinais tornam o equipamento mais imune a estas 
interferências.
• Inocuidade de sistemas de suporte à vida e meios de armazenamento: o 
campo emitido pelo detector de metais deve respeitar os limites definidos 
pelas normas, o campo de baixa intensidade garante a inocuidade aos sistemas 
de suporte à vida, como marca-passos, implante coclear, etc., e também a 
mídias de armazenamento de dados, como Pen Drive, CD, DVD Micro SD, etc.
• Sincronização: é muito comum a instalação de mais de um portal detector 
de metais no mesmo ambiente ou muito próximo, (Ex.: terminal de embarque 
de aeroporto). Para permitir que vários detectores de metal possam operar em 
uma área restrita sem influenciar um ao outro, tem de ser possível sincronizá-
los.
• Fonte de alimentação: a entrada de alimentação elétrica deve ser com fonte 
de boa qualidade suportando as variações de tensão. É importante que o 
equipamento possua baterias de emergência que possibilitam que o detector 
de metais continue operando no caso de cortes na rede elétrica.
• Configuração e calibração em relação à amostra de referência: é importante 
que o detector de metais possua a função de ajuste por amostra, esse sistema 
permite aproximar a sensibilidade da necessidade de detecção. Também 
é possível armazenar programas de detecção pré configurados onde, com 
apenas um comando, todo o equipamento fica ajustado para aquele padrão.
• Manutenção: um detector de metal moderno geralmente incorpora um 
sistema de autodiagnóstico que identifica e sinaliza possíveis falhas. A 
construção modular dos circuitos permite que as partes defeituosas sejam 
substituídas de maneira rápida e fácil, minimizando assim o tempo em que o 
dispositivo permanecerá fora de operação.

TERMOS E ORIENTAÇÕES ÚTEIS PARA 
UTILIZAÇÃO DO DETECTOR DE METAIS
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Localizado na caixa superior do portal o painel de programação permite que o usuário possa ter acesso a todas as con-
figurações do equipamento bem como poder ajustá-las de forma específica, de acordo com a necessidade de detecção.

2.2 Painel de Programação

1 - ChaveLIGA/DESLIGA: Liga ou desliga o equipamento.
2 - Bargraph deLED: Visualização da intensidade do sinal de detecção.
3 - Display: Tela/Visor onde se lê as funções de programação do detector de metais.
4 - LED LIGADO: Indica que o equipamento está em operação.
5 - LED AC: Indica que a alimentação elétrica está ligada.
6 - Seta para esquerda: Utilizada para decrescer uma unidade numérica, rolar tela e selecionar parâmetros a 
esquerda.
7 - Tecla E: Utilizada para confirmar a programação.
8 - Seta para direita: Utilizada para a crescer uma unidade numérica, rolar tela e selecionar parâmetros a direita.

O MettusHS+ possui um controle remoto que permite realizar a configuração do portal à distância.

2.3 Controle Remoto de Programação (Opcional)

1 2 3

4 5 6 7 8
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3. Utilização

O funcionamento do contador de passagens do portal detector de metais DETRONIX, consiste que o usuário 
passe inteiramente através do equipamento para efetuar a análise. A direção padrão de entrada no equipamento é 
mostrada na figura abaixo, porém é possível alterá-la através do painel de programação.

3.1 Direcão de Passagem

O DETECTOR ACOMPANHA DE FÁBRICA APENAS 1 CONTROLE REMOTO. GUARDE-O EM 
LOCAL SEGURO. EM CASO DE PERDA, ENTRE EM CONTATO COM O FABRICANTE.

Com alcance superior a 5 metros, o controle remoto possui três botões que desempenham as mesmas funçõesdas 
teclas       ,       e        do painel de programação, permitindo efetuar o ajuste à distância.
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É POSSÍVEL INVERTER A DIREÇÃO DE PASSAGEM INVERTENDO A CONFIGURAÇÃO DOS IN-
FRAVERMELHOS. PARA MAIS INFORMAÇÕES CONSULTE A SEÇÃO SENSORES IV.

O portal possui uma sinalização de passagem que indica se o equipamento está liberado para realizar a análise do 
passante.
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O funcionamento do contador de passagens do portal detector de metais DETRONIX, consiste que o usuário 
passe inteiramente através do equipamento para efetuar a análise. A direção padrão de entrada no equipamento é 
mostrada na figura abaixo, porém é possível alterá-la através do painel de programação.

3.2 Bargraph de Intensidade de Detecção

MUDANÇAS INVOLUNTÁRIAS NO BARGRAPH, SEM A PASSAGEM DE METAIS ATRAVÉS DO 
PORTAL, PODEM SIGNIFICAR A EXISTÊNCIA DE INTERFERÊNCIAS EXTERNAS.

O portal detector de metais MettusHS+ possui uma barra de led’s localizado na sua antena TX. Ela é responsável por 
indicar a região de localização da massa metálica que resultou na detecção do equipamento. Esse modelo de portal 
possui led’s divididos em 8 zonas de detecção, conforme figura abaixo:

3.3 Indicação de Alarme
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 A antena TX possui led’s em ambos os lados sendo possível configurar a entrada no equipamento para qualquer 
uma das direções, dependendo da necessidade do cliente. Para mais informações consulte a seção Bargraph.

A divisão em oito zonas permite indicar a altura da massa metálica interceptada pelo equipamento. Em caso de 
alarme, um ou mais grupos de luzes que formam a barra irão acender para indicar as zonas nas quais as massas 
metálicas tenham sido detectadas. Para mais informações consulte o administrador.
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ANTES DE INICIAR A UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO LEIA COM ATENÇÃO OS AVISOS E INS-
TRUÇÕES DA SEÇÃO “DICAS DE SEGURANÇA”. A DETRONIX NÃO SE RESPONSABILIZA POR 
QUAISQUER DANOS QUE POSSAM RESULTAR DE INSTALAÇÕES QUE NÃO SEGUEM ESSAS 
DIRETRIZES.

4. Ligando o Detector de Metais

Para ligar o aparelho basta conectar o cabo de alimentação na tomada de força. Não há necessidade de selecionar 
a tensão visto que o equipamento é dotado de fonte automática de 90 a 250Vca. Verifique a localização do cabo de 
alimentação do seu equipamento, ele pode estar localizado em três locais: na porta superior (teto) , na base inferior 
ou na base superior da antena TX. Confira os desenhos ao lado:

4.1 Rede Elétrica

No momento que o cabo for conectado à rede elétrica, o LED AC do painel de programação deverá acender, 
indicando que há energia suficiente para ligar o equipamento.
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 Após conectar o cabo de alimentação insira a chave na fechadura Liga/Desliga e gire sentido horário deixando a 
chave na posição horizontal. Aguarde aproximadamente 25 segundos até que o aparelho ligue por completo e se 
estabilize ao local onde foi instalado.

Para o funcionamento normal do equipamento é necessário que a chave esteja na posição LIGADO, caso contrário 
o equipamento não ligará, mesmo estando conectado na rede elétrica.

JUNTAMENTE AO DETECTOR ENCONTRA-SE 01 CHAVE RESERVA, GUARDE-A EM UM LOCAL 
SEGURO. NO CASO PERDA ENTRE EM CONTATO COM O FABRICANTE.

LIGADO
(POSIÇÃO HORIZONTAL)

DESLIGADO
(POSIÇÃO VERTICAL)

Durante os 25 segundos de inicialização o display do detector apresentará o modelo do equipamento (MettusHS+) 
seguido do seu número de série. Em seguida o aparelho fará uma varredura no seu campo eletromagnético e se 
auto-ajustará com o ambiente. Após, o equipamento estará pronto para funcionar normalmente.

Obs.: O nível de detecção calibrado pelo usuário permanecerá inalterado, porém é aconselhável que se façam averiguações 
periódicas.

Com o equipamento em perfeito funcionamento o display do painel de programação apresentará informações de 
data e hora além de informar se o equipamento está conectado à rede elétrica e ethernet.

Anexo Manual de Operação (1015950)         SEI 0006004-90.2016.6.02.8000 / pg. 1327



14

Se o equipamento estiver equipado com um nobreak, ele poderá operar durante um período sem energia elétrica. 
O tempo de autonomia do equipamento depende da especificação das baterias acopladas a ele.
Quando o nobreak estiver funcionando o equipamento indica o nível da carga da bateria ao lado da hora (ver figura 
abaixo). A indicação de nível de carga da bateria possui 3 estágios: Carregada, Nível Médio e Nível Baixo.

4.2 Nobreak (Opcional)

OPERADOR: O acesso no modo operador permite que seja possível apenas visualizar as configurações efetuadas 
no equipamento.
ADMINISTRADOR: Usuário master (administrador do local) que efetua ajustes no equipamento. Este modo de 
operação permite que o usuário possa alterar as configurações equipamento.

No momento que a bateria estiver abaixo dos 10% de sua carga total, a indicação de bateria permanecerá vazia e 
o equipamento terá autonomia de alguns minutos. Deve-se evitar o descarregamento completo da bateria pois 
se descarregada completamente a vida útil dela poderá ser afetada. A utilização é recomendada apenas em 
situações de falta temporária de energia elétrica.

Obs.: Com o equipamento operando somente com o nobreak, o LED AC do painel de programação ficará desligado, 
indicando que o equipamento está sendo alimentado somente pelas baterias.

5. Programação Local

Para entrar na programação deve-se pressionar a tecla       do painel de programação. Em seguida o equipamento 
irá solicitar a senha para ter acesso as opções de configuração do detector. O equipamento é composto por 10 
usuários, sendo 5 usuários Administradores e 5 usuários Operadores, cada um dos usuários terá uma senha de 
6 dígitos. O MettusHS+ já possui habilitado de fábrica uma senha para um usuário administrador e outra para um 
usuário operador, podendo estas serem alteradas. Consulte a seção Configuração de Senha.

SENHA OPERADOR SENHA ADMINISTRADOR
000001 000000
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Insira a senha utilizando as teclas de navegação do painel de controle. Utilize as setas de decremento       e 
incremento       para alterar o valor do dígito da senha, em seguida confirme com a tecla       para seguir para a 
próxima casa. Veja os dois exemplos a seguir:

EXEMPLO 2: Senha 111111

acrescenta 1
valor numérico

acrescenta 1
valor numérico

acrescenta 1
valor numérico

acrescenta 1
valor numérico

acrescenta 1
valor numérico

acrescenta 1
valor numérico

EXEMPLO 1: Senha 000000

confirma o valor confirma o valor confirma o valor confirma o valor confirma o valor confirma o valor

Se o usuário digitar um valor incorreto e confirmar não será possível retornar para corrigir, será necessário finalizar 
o procedimento para reiniciar o processo.

6. Funções de Programação

Esta função possibilita que o usuário discrimine o tipo de metal a ser detectado de forma bem específica. Com níveis
que vão de 00 a 99 é possível priorizar objetos ferrosos de A sensibilidade do portal corresponde ao tamanho 
do metal ao qual se deseja realizar a detecção, ou seja, quanto maior o valor da sensibilidade, mais sensível fica o 
equipamento e consequentemente menor será o objeto a ser detectado. O detector possui 100 níveis de sensibilidade 
que partem do 00 ao 99 e podem ser alterados com as setas do painel de programação de forma individual ou geral.
 não-ferrosos ou vice-versa.

6.1 Sensibilidade

Obs.: Caso o usuário não optar pelo ajuste individual o equipamento irá para a opção de ajuste geral automaticamente.

Obs.: Quando o detector de metais MettusHS+ está em modo programação, o seu funcionamento normal é anulado para 
que o usuário possa efetuar as alterações desejadas, sem que o aparelho permaneça instável. O equipamento somente 
voltará ao modo de funcionamento normal quando o usuário sair da programação.

O modelo MettusHS+ possui 8 zonas de detecção sendo possível selecionar a zona que deseja alterar a sensibilidade 
de acordo com a sua necessidade. O equipamento está pré-configurado de fábrica com o padrão de sensibilidade no 
valor 60. Ao especificar a zona que terá a sua sensibilidade modificada o equipamento indicará através da sua barra 
de LED’s que está localizada na antena TX do portal.
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Defina o valor desejado e confirme com a tecla      e volte ao menu principal avançando por todas as zonas. Veja 
o exemplo a seguir:

1 - Entre na opção Sensibilidade 
e, através das setas de navegação, 
escolha a opção SIM para a ajuste 
individual de sensibilidade.

2 - Escolha a zona que será alterada 
(Ex: ZONA 3). O valor da zona 
escolhida ficará piscando no painel de 
programação.

3 - Ao mesmo tempo os LED’s da 
barra ficarão iluminados na ZONA 3.

4 - Aumente o valor da sensibilidade 
para 85 com a seta do painel de 
programação e confirme através do 
botão      .

O ajuste por amostra consiste em calibrar o portal para que ele possa detectar objetos de acordo com a sua necessidade. 
Este procedimento é utilizado geralmente quando o usuário deseja configurar a sensibilidade do equipamento baseado 
em uma amostra com uma determinada quantidade de massa metálica, ou seja, configurar o portal para que a detecção 
ocorra somente a partir dessa quantidade de massa metálica ou outra com quantidade superior. Para um ajuste mais 
preciso recomenda-se utilizar o ajuste de sensibilidade de forma manual, conforme o procedimento do item anterior.
Tenha em mão o objeto para o qual o detector será calibrado e siga as instruções a seguir. Lembre-se que o processo de 
ajuste precisa ser feito corretamente para que o equipamento realize a detecção de forma eficiente.

1o Passo: Acesse o menu Ajuste por Amostra através da tecla        para iniciar o processo. O display do painel de 
programação irá apresentar a legenda INICIAR, então pressione novamente o botão       para iniciar a calibração.

6.2 Ajuste por Amostra

ANTES DE COMEÇAR O AJUSTE CERTIFIQUE-SE QUE A PESSOA QUE REALIZARÁ ESTE PRO-
CEDIMENTO NÃO ESTEJA PORTANDO NENHUM OBJETO ELETRICAMENTE CONDUTIVO E 
MAGNETIZADO, COMO FIVELAS DE CINTO METÁLICO, BOTÕES DE METAL, MARCA-PASSO 
CARDÍACO, MOEDAS, ÓCULOS DE ARMAÇÃO METÁLICA, PRÓTESE AUDITIVA, JOIAS, CHA-
VES, CANETAS E LÁPIS, SAPATOS COM ARCOS DE METAL OU SUPORTES, IMPLANTES CI-
RÚRGICOS METÁLICOS, SUPORTE DE METAL NA ROUPA, ZÍPERES DE METAL E ARTIGOS SE-
MELHANTES, QUE POSSA ALTERAR SIGNIFICATIVAMENTE O SINAL PRODUZIDO QUANDO 
ESTA PESSOA LEVAR A AMOSTRA PARA O AJUSTE ATRAVÉS DO PORTAL.
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2o Passo: Quando o display do painel de programação mostrar a legenda “PASSE O METAL”, devemos passar a 
amostra a uma velocidade de aproximadamente 0,25 metros por segundo. O objeto deverá ser passado entran-
do e saindo totalmente do portal na mesma posição e mesma velocidade, enquanto o aparelho emite um sinal 
sonoro de 5 bipes.

O local de passagem do objeto para ajuste deve ser rente ao piso, para que portal possa gravar as configurações e 
transmiti-las para as demais zonas.
Os 5 bipes duram um tempo total de aproximadamente 5 segundos, dessa maneira é possível ir e voltar com o 
objeto através do portal de forma correta e com velocidade constante (0,25 metros por segundo).

3o Passo: Repita este processo mais 2 vezes com a amostra em orientações diferentes. O exemplo a seguir 
demonstra claramente como o usuário deve realizar o ajuste por amostra. É obrigatório que o usuário respeite 
o intervalo sonoro que o portal emite durante este processo e o aviso para aguardar, exibido no display.

Anexo Manual de Operação (1015950)         SEI 0006004-90.2016.6.02.8000 / pg. 1331



18

4o Passo: Pronto! Agora basta acessar o menu Sensibilidade e verificar qual valor ficou calibrado para esta 
quantidade de massa metálica.

6.3 Programas
Os programas são calibrações pré configuradas no aparelho para detectar simulacros definidos em normas, pelo 
próprio cliente ou pela Detronix. Cada um dos programas corresponde a uma determinada quantidade de massa 
metálica, 15 são padrões do equipamento e 5 são para o cliente customizar, todos podem ser vistos no quadro a seguir:

PROGRAMA DESCRIÇÃO
 NILECJ 00 N1  Nível 1 da Norma NILECJ 0601.00

NILECJ 00 N2  Nível 2 da Norma NILECJ 0601.00

NILECJ 00 N3  Nível 3 da Norma NILECJ 0601.00

 NILECJ 00 N4  Nível 4 da Norma NILECJ 0601.00

NILECJ 00 N5  Nível 5 da Norma NILECJ 0601.00

NILECJ 02 GRANDE Objetos Grandes da Norma NILECJ 0601-02

NILECJ 02 MEDIO Objetos Médios da Norma NILECJ 0601-02

FAA 3 GUN TEST Objeto de Teste D.T.   

PRISIONAL I Programa customizado ao Depen (Pequeno)

PRISIONAL II Programa customizado ao Depen (Médio)

PRISIONAL III Programa customizado ao Depen (Grande)

 DT01 E DT02 Dispositivo de Teste ANAC - armas montadas

 DT03 E DT04 Dispositivo de Teste ANAC – parte de armas

FERROSOS Prioridade metais magnéticos

NAO FERROSOS Prioridade metais não magnéticos

 COSTUMIZADO 1 A ser customizado pelo cliente

 COSTUMIZADO 2 A ser customizado pelo cliente

 COSTUMIZADO 3 A ser customizado pelo cliente

 COSTUMIZADO 4 A ser customizado pelo cliente

 COSTUMIZADO 5 A ser customizado pelo cliente

O equipamento sai de fábrica com a configuração básica, dando a opção ao cliente para escolher o programa pré-
configurado que melhor atender sua necessidade, sendo de responsabilidade do usuário definir ou não a escolha 
de um programa. Caso o cliente tenha uma configuração própria e quer salvá-la, basta entrar em Programas, rolar 
a tela até o menu “Configurado 1” e salvar, no caso do “Configurado 1” ter uma programação já salva, aparecerão 
3 perguntas: Ativa programa? Essa carrega o programa anteriormente salvo. Sobrescrever? Essa sobrescreve o 
programa salvo anteriormente. Apagar programa? Esse apaga o programa armazenado deixando a posição vazia. 
Voltar? Esse retorna ao menu anterior e pode-se ir no próximo Configurado 2 ou os demais.

Cada programa compreende uma configuração especifica, dentre eles estão inseridos níveis definidos em normas. 
Para escolher o programa desejado é necessário utilizar as setas         e         . Confirme a opção com a tecla        .
Confirmando a ativação o equipamento será ajustado automaticamente.
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6.4 Alarme Aleatório (Opcional)
Este alarme funciona como um sorteador aleatório. Mesmo que o usuário passante não possua qualquer material que 
possa gerar uma detecção o equipamento irá fazer um disparo sonoro indicando que esta pessoa foi escolhida para 
passar por uma revista pessoal. Esta opção pode ou não ser habilitada, isso irá depender da necessidade do cliente.
A indicação do alarme aleatório possui uma cor diferenciada para indicar esta ação. Enquanto a detecção de metais 
é sinalizada com os LED’s na cor vermelha, o sorteio aleatório é sinalizado com LED’s na cor amarela e em toda a 
extensão da barra de LED’s, indicando que a pessoa foi sorteada.

Esta opção pode ou não ser habilitada, isso irá depender da necessidade do cliente. Para habilitar basta escolher a 
opção SIM e confirmar com a tecla      .

O EQUIPAMENTO SEMPRE DARÁ A PREFERÊNCIA PARA A DETECÇÃO DE METAIS ANTES 
DE QUALQUER ALARME ALEATÓRIO.

Habilitada esta função o usuário poderá escolher a direção de passagem para o alarme aleatório. O equipamento 
pode efetuar este sorteio na entrada, na saída ou em ambas, basta escolher a opção desejada no painel e confirmar 
com a tecla       . Para entender o sentido de entrada e saída do portal consulte a seção Direção de Passagem.
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6.5 Sensores IV
A função Sensores IV permite que o usuário possa inverter a função das antenas TX (transmissora) e RX (receptora) 
alterando a direção de passagem do portal. Esta configuração é utilizada em casos onde dois ou mais equipamentos 
são instalados lado a lado. Nestes casos para que as antenas TX’s fiquem próximas, será necessário que um dos 
equipamentos seja montado com as antenas para lados contrários, logo para que os contadores operem corretamente, 
esta função deve ser alterada. Para efetuar a inversão, basta escolher a opção SAÍDA-ENTRADA e confirmar com 
a tecla       .

Nesta função o usuário pode definir a porcentagem de passantes que o equipamento deve sortear. Exemplo: 
Quando em 50%, significa que um passante está habilitado ao processo de sorteio e o seguinte não, e assim 
sucessivamente.

Também é possível ajustar a porcentagem de probabilidade dos alarmes aleatórios baseado no número de pessoas 
que irão passar pelo portal. O equipamento é pré-configurado de fábrica com a porcentagem de 20%, mas pode 
ser alterada através das teclas         e        . Exemplo: Quando em 20%, significa que ao passar pelo equipamento o 
passante habilitado tem uma probabilidade de 20% de ser sorteado.

Existe a possibilidade de o usuário selecionar para que no momento que ocorra o sorteio o equipamento apenas 
dispare um sinal sonoro e não sinalize através dos LED’s amarelos. Basta selecionar a opção NÃO na tela AVISO 
LUMINOSO e confirmar com a tecla       . Após, aparecerá a tela TOM ALEATÓRIO, onde o usuário pode configurar 
o tom do aviso sonoro emitido no sorteio.
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6.6 Barra de LED`s
O MettusHS+ conta com barra de LED’s em ambos os lados da antena, podendo ser definido de acordo com a 
necessidade do cliente. Para inverter a posição de funcionamento basta escolher a opção INVERTIDO e confirmar 
com a tecla      . Esta função é utilizada também quando um equipamento é montado com as antenas para o lado 
contrário ao padrão.

Além de inverter o sentido da barra de LED’s é possível modificar as informações exibidas na mesma de acordo com 
a necessidade do cliente, ou até mesmo desabilitar as informações. Veja as opções abaixo:

6.7 Linguagem
O portal detector de metais MettusHS+ disponibiliza 3 idiomas para a configuração do equipamento: Português, 
Inglês e Espanhol. Utilize as teclas        e        para alterar o idioma e confirme novamente com a tecla       .

Informação de detecção: permite escolher em qual barra de LED’s 
deseja mostrar a indicação da zona de detecção.

Informação status: permite escolher em qual barra de LED’s deseja 
mostrar a sinalização de passagem.

Informação sorteio: permite escolher em qual barra de LED’s deseja 
mostrar o sorteio aleatório.

Função opcional que só aparelhos com alarme aleatório possuem:
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6.8 Contadores
O portal Detronix possui contador de detecções e contadores de passagens, esses estão localizados no interior das 
antenas laterais e são responsáveis por contar a quantidade de entrantes e saintes. O cálculo de passagens é feito 
através do interrompimento do sinal infravermelho emitido paralelamente entre os contadores.

Acessando o painel de programação é possível verificar todas as estatísticas do contador até o presente momento.

Detecções: número de passagens com detecção.

Total de Passantes: total de usuários que passaram pelo interior do 
portal, independente da direção.

Percentual de Detecções: média baseada no cálculo do número total de 
passantes e passagens com detecção.
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Para limpar o contador basta selecionar “Sim” com seta        e confirmar com a tecla       .

6.9 Inibição por IV (Infravermelho)
O campo magnético gerado pelo portal faz com que o equipamento consiga detectar materiais metálicos também ao 
seu redor. Esta situação geralmente acontece em locais onde há movimento de massas metálicas no seu entorno e 
que ocasionam detecções desnecessárias.
Uma vez esta função habilitada os sinais luminosos e sonoro somente serão mostrados no momento em que o sinal 
do sensor infravermelho for interrompido, ou seja, se ninguém cruzar pelo interior do equipamento as detecções não 
serão efetivadas.

Entradas e Saídas: registro de quantos usuários entraram e saíram pelo 
equipamento.

Número de Sorteios: usuários passantes que foram sorteados pelo 
Alarme Aleatório.

Percentual Aleatório: média baseada no cálculo do número total de 
passantes habilitados e sorteios aleatórios.

Função opcional que só aparelhos com alarme aleatório possuem:
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6.10 Volume do Alarme
Podemos ajustar o volume do sinal sonoro de detecção, basta configurar o volume desejado utilizando as teclas          
        e        . Ao final confirme utilizando a tecla        .

6.12 Tom do Alarme
Este aparelho possui 10 tons diferentes para o alarme de detecção. Cada um pode ser configurado de forma 
específica para facilitar a interpretação do vigilante. Caso o tom de alarme seja o mesmo para ambos os alertas 
aconselha-se a deixar habilitado o aviso luminoso do alarme aleatório. Utilize as setas        e        para configurar o 
tom desejado e confirme com a tecla       .

Obs.: Mesmo não detectando os metais que não passam pelo interior do portal o equipamento mostra a presença dos 
mesmos através do seu bargraph localizado no painel LCD.

6.11 Período do Alarme
O período do alarme é o tempo que o sinal sonoro permanecerá atuando durante a detecção de metais. Quanto 
maior o valor do período de alarme escolhido mais prolongado será o sinal sonoro emitido pelo equipamento.
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6.13 Limiar para Grandes Objetos
Esta função permite ajustar o equipamento a emitir um sinal sonoro diferenciado quando o objeto detectado 
ultrapassar níveis de massa metálica em 2X, 3X, 4X, 5X, 6X, 7X, 8X, 9X ou até 10X a partir da sensibilidade ajustada 
para a detecção normal. Quando um objeto metálico ultrapassa o limite de sensibilidade ajustado o portal emite um 
sinal sonoro padrão, com a função Limiar Grande Objeto, o usuário poderá escolher níveis para que o MettusHS+ 
emita um sinal sonoro diferenciado para avisar o quanto este objeto ultrapassou a quantidade de massa metálica 
permitido pelo ajuste de sensibilidade do portal. Obs.: Os níveis variam de acordo com a sensibilidade ajustada no 
equipamento.

6.14 Modo Visual LED`s (Opcional)
A função MODO VISUAL LED’S permite que o usuário selecione a melhor opção para a visualização das zonas 
de detecção, podendo escolher entre 02, 04 e 08 zonas ou até mesmo escolher o modo FLUTUANTE, onde não 
possuem zonas de detecção fixas e os led’s exibem a detecção do metal de acordo com a movimentação e tamanho 
do objeto. Veja as diferenças:
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6.15 Ajuste Data/Hora
Este comando é utilizado para ajustar a data e hora local para o registro de eventos. É importante manter a data e 
hora atualizados para que o equipamento faça o registro correto das informações.

Utilizando as teclas        e        é possível alterar o valor do algarismo. Para confirmar o valor desejado é necessário 
pressionar a tecla        , passando para o algarismo seguinte.

Obs.: Caso seja confirmado um valor indesejado não será possível voltar para o algarismo anterior, o usuário deverá 
confirmar todos os valores seguintes e reiniciar o processo.
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6.16 Canais
Esta função é utilizada em situações onde existe outro aparelho operando no mesmo local, como também, em casos 
onde existe a montagem de portais lado-a-lado. Para esses casos é necessário efetuar a troca dos canais, permitindo 
que os equipamentos operem em canais diferentes evitando interferência entre eles.

O MettusHS+ possui 20 canais de operação que podem ser ajustados pressionando as teclas        e        para alterar 
os valores. Para confirmar o canal escolhido é necessário pressionar a tecla        . Assim, o equipamento irá atualizar 
o canal automaticamente. O canal 01 é o padrão de fábrica Detronix.

6.17 Eventos
Esta função nos mostra o horário e a data dos últimos 5000 eventos ocorridos. Ao acessarmos a função aparecerá 
a tela mostrando o número do último evento ocorrido, seguido da data e hora.

Utilize as teclas        e        para visualizar os eventos do equipamento. Consulte a tabela do anexo para verificar o 
código do evento ocorrido com base no número do evento.

Obs.: São armazenados os últimos 5000 eventos ocorridos, ocorrendo um novo, o mais antigo é apagado.

6.18 ID
Esta função é utilizada em equipamentos que são controlados pelo controle remoto wireless. Onde existir mais de 
um aparelho funcionando no mesmo local é necessário configurar ID’s diferentes para cada equipamento.

O equipamento disponibiliza 32 ID’s, permitindo que o operador possa configurar vários equipamentos de forma 
individual utilizando apenas um controle remoto.

6.19 Tempo de Uso
Esta função mostra o número de horas em que o equipamento permaneceu em operação. Para visualizar deve-se 
apertar a tecla        .
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6.20 Número de Série
Este aparelho sai de fábrica com um número de série o qual pode ser visualizado neste comando. Além do número 
de série esta função mostra o endereço MAC do equipamento, utilizado para possibilitar a comunicação do 
equipamento via ethernet.

6.21 Versão Firmware
Este comando mostra a versão do software do aparelho com a data e hora da sua última atualização. Para visualizar 
deve-se apertar a tecla        .

6.22 Funções para Operador
Opção que permite ao administrador liberar determinadas funções ao operador, para que este possa efetuar a 
configuração no painel de programação.
O administrador deve escolher o operador e selecionar a opção SIM para as funções que serão habilitadas. Ao final 
é necessário confirmar a escolha com a tecla        .

ENTRAR NA FUNÇÃO

ESCOLHER O OPERADOR

SELECIONAR ‘’SIM’’ PARA 
HABILITAR AS FUNÇÕES 
DESEJADAS

As funções que podem ser habilitadas para o Operador são: SENSIBILIDADE, AJUSTE POR AMOSTRA, 
PROGRAMAS, ALARME ALEATÓRIO, SENSORES IV, BARRAS DE LED, LINGUAGEM, CONTADORES, INIBIÇÃO 
POR IV, TOM DE ALARME, PERÍODO ALARME E VOLUME DO ALARME.
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6.23 Configuração de Senhas
Além de alterar a senha padrão dos usuários Administrador 1 e Operador 1 esta função permite habilitar os outros 
quatro usuários administradores e operadores. Este procedimento somente é possível realizar com um usuário 
Administrador, a senha padrão do Administrador é 000000.

SENHA ADMINISTRADOR
000000

Para substituir qualquer uma das senhas, basta escolher qual dos usuários você deseja alterar ou criar a nova senha 
e pressionar a tecla         , após será possível iniciar o processo de digitação da senha. Utilize as teclas de decremento          
          e incremento          para escolher o valor desejado e confirme com a tecla           , para ir para o dígito seguinte. 
O equipamento não permite que as senhas de operador e administrador sejam iguais.

O processo para inserir os valores é o mesmo descrito na seção ‘’Programação Local’’. Siga o exemplo abaixo:

EXEMPLO: Nova senha 111111

acrescenta 1
valor numérico

acrescenta 1
valor numérico

acrescenta 1
valor numérico

acrescenta 1
valor numérico

acrescenta 1
valor numérico

acrescenta 1
valor numérico

Para confirmar a senha basta digitá-la novamente. Caso a senha esteja correta mostrará na tela ‘‘NOVA SENHA 
OK!’’, caso esteja errada retornará ao comando substituir senha para novamente digitar a senha. Se não foi digitado, 
permanecerá a senha anterior.

CUIDADO!!!
ANOTE A NOVA SENHA EM LOCAL SEGURO. ELA É A CHAVE DE ACESSO PARA AS 
CONFIGURAÇÕES, E SE ESQUECIDA, SERÁ NECESSÁRIA A PRESENÇA DO TÉCNICO DA REDE 
DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA DESBLOQUEAR, OU ENVIAR O CIRCUITO ELETRÔNICO PARA 
O FABRICANTE.

6.24 Funções Avançadas
Este comando é para uso do fabricante ou técnico autorizado e exige acesso por meio de senha. Consulte o 
administrador.
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6.25 Sair
Para que o detector retorne ao funcionamento normal é necessário sair da programação através da opção SAIR.

7. Lista de Eventos

NOME DO EVENTO TIPO DO EVENTO
Ac.Pr.PC Acesso programação remota via PC

Sai.Pr.P Saída programação remota via PC

Ac.Pr.BT Acesso programação remota via Bluetooth

Sai.Pr.B Saída programação remota via Bluetooth

Ac.Pr.US Acesso programação remota via USB

Sai.Pr.U Saída programação remota via USB

Ac.Pr.ET Acesso programação remota via Ethernet

Sai.Pr.E Saída programação remota via Ethernet

Ac.Pr.C Acesso programação via Controle Remoto

Sai.Pr.C Saída programação via Controle Remoto

Ac.Pr.L Acesso programação Local

Sai.Pr.L Saída programação Local

Cfg.S.Z1 Configuração sensibilidade Zona 1

Cfg.S.Z2 Configuração sensibilidade Zona 2

Cfg.S.Z3 Configuração sensibilidade Zona 3

Cfg.S.Z4 Configuração sensibilidade Zona 4

Cfg.S.Z5 Configuração sensibilidade Zona 5

Cfg.S.Z6 Configuração sensibilidade Zona 6

Cfg.S.Z7 Configuração sensibilidade Zona 7

Cfg.S.Z8 Configuração sensibilidade Zona 8

Cfg.S.ZT Configuração sensibilidade Todas as Zonas

Cf.C.Dia Configuração data Dia

Cf.C.Mes Configuração data Mês

Cf.C.Ano Configuração data Ano

Cf.C.Hor Configuração tempo Hora

Cf.C.Min Configuração tempo Minuto

Cf.C.Sec Configuração tempo Segundo
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NOME DO EVENTO TIPO DO EVENTO
Cf.Canal Configuração canal

Cf.V.Sup Configuração velocidade superior

Cf.V.Inf Configuração velocidade inferior

Cf.Ha.IV Configuração inibição IV

Zer.Entr Zeramento contador entrada

Zer.Said Zeramento contador saída

Zer.Dete Zeramento contador detecções

Zer.Sort Zeramento contador sorteio

Cf.IN.IV Modifica inibição IV

Cf.ST.IV Modifica sensores IV

Cf.TR.CN Troca de canal

Cf.TR.ID Troca de ID

Cf.TR.LG Troca de língua

Cf.TR.LO Configuração do ajuste limiar de objetos

Cf.TR.VL Configuração de ajuste do volume

Cf.TR.TM Configuração de ajuste do tom

Cf.TR.TA Configuração de ajuste tom do alerta limiar

Cf.TR.PS Configuração de ajuste do período

AUTOSET Ajuste por autoset

Sen.Mest Entrada com senha mestre

Cf.T.BR1 Configuração do baud rate

Cf.T.BR2 Configuração do baud rate 485

Cf.T.BR3 Configuração do baudrate BT

Cf.Progr Configuração de programa

Cf.Ganho Configuração de ganho

Cf.Pr.SM Configuração de programa SM

Cf.BarLd Configuração de barra de led

Cf.H.Sor Configuração habilitar sorteador

Cf.Dir.S Configuração direção do sorteador

Cf.Per.P Configuração passante a sortear

Cf.Per.S Configuração percentual a sortear

Cf.ALu.S Configuração aviso luminoso do sorteador

Cf.Tom.S Configuração tom do sorteador

Cf.Senha Configuração de senhas

Cf.S.Ava Troca de senha avançada

Cf.P.Usr Permissão de usuário

Cf.P.Sen Permissão de sensibilidade

Cf.P.Amo Permissão ajuste de amostra
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NOME DO EVENTO TIPO DO EVENTO
Cf.P.Prg Permissão de programas

Cf.P.Ale Permissão alarme aleatório

Cf.P.IVs Permissão sensores IVs

Cf.P.BLD Permissão barra de leds

Cf.P.Lng Permissão linguagem

Cf.P.Cnt Permissão contador

Cf.P.IIV Permissão inibição por IV

Cf.P.Vol Permissão volume

Cf.P.Per Permissão período de alarme

Cf.P.Tom Permissão tom de alarme

Cf.P.ADH Permissão ajuste data e hora

Cf.P.ID Permissão ID

Fl.B.RTC Falha bateria RTC

Deteccao Detecção de zonas

Sort.Ale Sorteio aleatório

Cfg.NIHM Número de IHM

Cf.M.Ope Configuração modo de operação

Cf.T.Led Configuração tempo Led

Cf.T.Rel Configuração tempo relê

Cf.H.Rel Configuração habilita relê

Cf.IP.E1 Configuração IP endereço 1

Cf.IP.E2 Configuração IP endereço 2

Cf.IP.E3 Configuração IP endereço 3

Cf.IP.E4 Configuração IP endereço 4

Cf.IP.M1 Configuração IP máscara 1

Cf.IP.M2 Configuração IP máscara 2

Cf.IP.M3 Configuração IP máscara 3

Cf.IP.M4 Configuração IP máscara 4

Cf.IP.G1 Configuração IP gateway 1

Cf.IP.G2 Configuração IP gateway 2

Cf.IP.G3 Configuração IP gateway 3

Cf.IP.G4 Configuração IP gateway 4

Cf.IP.PT Configuração IP porta

Cf.DHCP Configuração DHCP

E. Offset Evento Offset

E. Ligar Evento Ligar

E. DesLig Evento Desligar

Erro.RTC Falha no relógio

Anexo Manual de Operação (1015950)         SEI 0006004-90.2016.6.02.8000 / pg. 1346



33

NOME DO EVENTO TIPO DO EVENTO
Erro.TXA Falha na antena transmissora A

Erro.TXB Falha na antena transmissora B

Erro.RX Falha na antena receptora

Erro.E2P Falha em salvar ou ler dados da memória de eventos

Erro. BRL Falha na barra de led

Erro.CIH Falha na comunicação com IHM

Erro.IV Sensor infravermelho interrompido por longo tempo

Modo.BAT Entrada modo bateria

Modo.AC Entrada modo rede elétrica

8. Erros Exibidos no Display

O MettusHS+ possui um sistema de auto diagnóstico que relata ao usuário possíveis erros que estão ocorrendo no 
equipamento. Essas falhas são exibidas no display através da mensagem AUTO DIAGNÓSTICO seguido do código 
do erro. O detector efetua avisos sonoros para alertar o usuário até que o mesmo visualize a mensagem e confirme 
a leitura através da tecla      .

CÓDIGO
DO ERRO

Obs.: Após a confirmação com a tecla        a mensagem não será mais exibida no display e o alerta sonoro irá parar, 
porém, se o equipamento for desligado e ligado novamente sem o problema ser corrigido, a mensagem continuará 
sendo exibida no display.

NOME DO EVENTO TIPO DO EVENTO

Auto Diagnostico 
Falha no Relogio Hora não configurada ou bateria fraca.

Auto Diagnostico
Erro TX_A Falha no transmissor A.

Auto Diagnostico
Erro TX_B Falha no transmissor B.

Auto Diagnostico
Erro RX Falha na antena receptora.

Auto Diagnostico
Erro E2P Falha no salvamento de dados na memória de eventos.

Auto Diagnostico
Erro Sensor IV A

Falha sensor infravermelho A ou
interrompido por longo tempo.

Auto Diagnostico
Erro Sensor IV B

Falha sensor infravermelho B ou
interrompido por longo tempo.

Auto Diagnostico
E.Seg.Barr.Led A

Falha nos segmentos da barra de LED lado A
ou estão desconectadas.

Auto Diagnostico
E.Off Barr.Led A

Falha barra de LED desconectada
da placa principal lado A.
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ANTES DE EFETUAR QUALQUER CORREÇÃO NO EQUIPAMENTO ENTRE EM CONTATO COM O FABRICANTE.

Auto Diagnostico
E.Seg.Barr.Led B

Falha nos segmentos da barra de LED lado B
ou estão desconectadas.

Auto Diagnostico
E.Off Barr.Led B

Falha na barra de LED ou desconectada
da placa principal lado B.

Auto Diagnostico
Erro Comm IHM Falha na comunicação com o painel.

9. Suporte ao Cliente

No caso de dúvidas ou problemas com seu detector de metais, entre em contato com a Detronix Indústria Eletrônica 
Ltda pelos canais abaixo informados. Para atendimento ágil, tenha sempre em mãos o número de série do seu 
equipamento e a nota fiscal de compra. Lembramos que o número de série dos detectores de metais Detronix são 
visualizados no display do painel de programação ao ligar o equipamento.

CANAIS DE ATENDIMENTO

SITE: www.detronix.com.br;
Seção SUPORTE ou CHAT. Lá, você será atendido por um de nossos técnicos e encontrará respostas 
para suas dúvidas em relação aos detectores de metais Detronix.

E-MAIL: posvendas@detronix.com.br;
Ao encaminhar sua dúvida via e-mail, informar sempre o nome completo do solicitante, telefone para 
contato com código de área e número de série do equipamento.

SKYPE: detronix.detectores;

CELULAR/WHATSAPP: +5554 91552727(Claro) | 81119778(Tim) | 96700615(Vivo)-WhatsApp;
Se suas dúvidas não forem solucionadas pelos canais acima, ligue para a Detronix: +55 54 3225 7500 
ou 3289 0600, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 7:50 às 11:50 horas e das 13:00 às 
18:00 horas.

A Detronix prestará o devido suporte e, se necessário, em caso de problemas no hardware, indicará a 
assistência técnica ou ponto de serviço, com localização mais próxima da sua residência.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 18 de fevereiro de 2022.
À SAD.
Senhor Secretário,
 
Em atendimento a esta Seção, a empresa Detronix,

contratada através do acordo nº 30/2021, colocou-se à disposição de
ministrar a instrução técnica e operacional na segunda-feira, dia 21
de fevereiro (1015946). Porém, não foi estipulado o horário de início.

Dessa forma, consultamos Vossa Senhoria sobre qual o
turno recomendado para que a empresa realize o treinamento, com o
objetivo de informá-los em tempo de organizarem sua logística, bem
como comunicar os servidores deste Tribunal relacionados para
realizar os devidos testes. 

Ademais, apresentamos os Manuais de Manutenção e
Operação dos equipamentos (1015949 e 1015950), encaminhados
pela empresa. 

 
Respeitosamente, 

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME MACHADO REBELO, Chefe de
Seção, em 18/02/2022, às 09:46, 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
1015953 e o código CRC AA6120CA.

0006004-90.2016.6.02.8000 1015953v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 18 de fevereiro de 2022.
À SEGEC.
 
Senhor Chefe,
 
Remeto os presentes autos em atenção ao

Despacho SEGEC (doc. 1015953), para sugerir que seja
adotada a escala apresentada pela Seção de Patrimônio,
mediante o Despacho SEPAT (doc. 1013886), sendo realizada
uma turma de treinamento no turno da manhã, com os
servidores lotados no Fórum Eleitoral de Maceió, com
previsão de início às 08h, e, outra turma de treinamento no
turno da tarde, com os servidores lotados no edifício sede do
TRE/AL, com previsão de início às 14h, seguindo a listagem
apresentada abaixo:

 
TREINAMENTO DA TURMA "A" - LOCAL: EDIFÍCIO SEDE DO TRE - END. RUA
ARISTEU DE ANDRADE, 377, FAROL, MACEIÓ-AL

1. CARLOS ANTÔNIO VIEIRA DA COSTA, Matrícula nº 30920119 - lotado na SAPEV;

2. AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO, Matrícula nº 3092R108 - lotado na SMR;

3. ERIVALDO JOSÉ DE SOUZA, Matrícula nº 3092R198 - lotado na SMR;

4. ANTÔNIO RITA DOS SANTOS NETO, Matrícula nº 30920098 - lotado na COMAP;

5. GUILHERME MACHADO REBELO, Matrícula nº 3092R205 - chefe da SEGEC;

6. FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE BARROS - Matrícula nº 30920073 - Chefe da
SAPEV.

TREINAMENTO DA TURMA "B" - LOCAL: FÓRUM ELEITORAL DE MACEIÓ - END.
AV. FERNANDES LIMA, 3487, FAROL

1. KARBAJAL GUEDES CAVALCANTI, Matrícula nº 30920097 - lotado na Central de
Atendimento ao Eleitor;
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2. ALDAIR JOSÉ DOS SANTOS, Matrícula nº 30920099 - lotado na 1ª Zona Eleitoral -
Maceió;

3. MÁRCIA MARIA TROCOLI TORRES PEREIRA, Matrícula nº 30920079 - lotada na
Central de Atendimento ao Eleitor;

4. TEDDIE WILL DE OLIVEIRA MENEZES, Matrícula Nº 30920256 - Chefe do Cartório da
2ª Zona Eleitoral - Maceió.

 

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 18/02/2022, às 13:52, 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
1015996 e o código CRC E68C9A67.

0006004-90.2016.6.02.8000 1015996v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 21 de fevereiro de 2022.
À SAD.
Senhora Secretária,
 
Em atenção do despacho 1015996, informo que

solcitarei junto à empresa que a instrução técnico-operacional
seja ministrada conforme a distribuição sugerida, na quarta-
feira, 23/2/2022. 

Assim que houver confirmação por parte
da contratada, informarei nestes autos para que os servidores
relacionados sejam convocados pela Administração.

 
Respeitosamente, 

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME MACHADO REBELO, Chefe de
Seção, em 21/02/2022, às 14:14, 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
1016714 e o código CRC E25A4BB5.

0006004-90.2016.6.02.8000 1016714v1
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E-mail - 1016731

Data de Envio: 
  21/02/2022 14:19:18

De: 
  TRE-AL/TRE/AL/SEGEC - Seção de Gestão de Contratos <segec@tre-al.jus.br>

Para:
    vendas1@detronix.com.br
    posvendas@detronix.com.br

Assunto: 
   TRE/AL - Contrato nº 30/2021 - INSTRUÇÃO TÉCNICA E OPERACIONAL

Mensagem: 
  Senhores Representantes,

Solicito seus préstimos para que o treinamento técnico-operacional seja ministrado na quarta-feira, dia
23/2/2022, em dois turnos, conforme abaixo:

TREINAMENTO DA TURMA "A" - LOCAL: EDIFÍCIO SEDE DO TRE - END. RUA ARISTEU DE ANDRADE, 377,
FAROL, MACEIÓ-AL (14h)

1. CARLOS ANTÔNIO VIEIRA DA COSTA, Matrícula nº 30920119 - lotado na SAPEV;

2. AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO, Matrícula nº 3092R108 - lotado na SMR;

3. ERIVALDO JOSÉ DE SOUZA, Matrícula nº 3092R198 - lotado na SMR;

4. ANTÔNIO RITA DOS SANTOS NETO, Matrícula nº 30920098 - lotado na COMAP;

5. GUILHERME MACHADO REBELO, Matrícula nº 3092R205 - chefe da SEGEC;

6. FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE BARROS - Matrícula nº 30920073 - Chefe da SAPEV.

TREINAMENTO DA TURMA "B" - LOCAL: FÓRUM ELEITORAL DE MACEIÓ - END. AV. FERNANDES LIMA, 3487,
FAROL (8h)

1. KARBAJAL GUEDES CAVALCANTI, Matrícula nº 30920097 - lotado na Central de Atendimento ao Eleitor;

2. ALDAIR JOSÉ DOS SANTOS, Matrícula nº 30920099 - lotado na 1ª Zona Eleitoral - Maceió;

3. MÁRCIA MARIA TROCOLI TORRES PEREIRA, Matrícula nº 30920079 - lotada na Central de Atendimento ao
Eleitor;

4. TEDDIE WILL DE OLIVEIRA MENEZES, Matrícula Nº 30920256 - Chefe do Cartório da 2ª Zona Eleitoral -
Maceió.

Certo de sua colaboração, aguardo retorno com a confirmação.

Cordialmente,
Guilherme Rebelo
TRE/AL

Anexos:
    Despacho_1015996.html
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De: PosVendas - Detectores de Metais Ltda <posvendas@detronix.com.br>

Para: TRE-AL/TRE/AL/SEGEC - Seção de Gestão de Contratos <segec@tre-al.jus.br>, Vendas1 - Detectores de
Metais Ltda <vendas1@detronix.com.br>

Data: 21/02/2022 03:19 PM
Assunto: [segec] RES: TRE/AL - Contrato nº 30/2021 - INSTRUÇÃO TÉCNICA E OPERACIONAL

Boa tarde Prezados,

Conforme solicitado referente aos treinamentos, nosso credenciado tem
disponibilidade na quarta feira as 10hrs e a tarde as 14hrs.
Se porventura não for possível esses horários poderíamos deixar marcado a turma
da tarde conforme o e-mail abaixo e a turma da manhã faríamos na quinta feira
dia 24 as 8hrs.

Atenciosamente,
 
 RODRIGO MINUZZO XAVIER 
 54 99670.0615 

  (54) 3225.7500 
  Rua Emílio Fonini, 545
  Cinquentenário - Caxias do Sul/RS

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/TRE/AL/SEGEC - Seção de Gestão de Contratos <segec@tre-al.jus.br> 
Enviada em: segunda-feira, 21 de fevereiro de 2022 14:19
Para: Vendas1 - Detectores de Metais Ltda <vendas1@detronix.com.br>; PosVendas
- Detectores de Metais Ltda <posvendas@detronix.com.br>
Assunto: TRE/AL - Contrato nº 30/2021 - INSTRUÇÃO TÉCNICA E OPERACIONAL

Senhores Representantes,

Solicito seus préstimos para que o treinamento técnico-operacional seja
ministrado na quarta-feira, dia 23/2/2022, em dois turnos, conforme abaixo:

TREINAMENTO DA TURMA "A" - LOCAL: EDIFÍCIO SEDE DO TRE - END. RUA ARISTEU DE
ANDRADE, 377, FAROL, MACEIÓ-AL (14h)

1. CARLOS ANTÔNIO VIEIRA DA COSTA, Matrícula nº 30920119 - lotado na SAPEV;
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2. AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO, Matrícula nº 3092R108 - lotado na SMR;

3. ERIVALDO JOSÉ DE SOUZA, Matrícula nº 3092R198 - lotado na SMR;

4. ANTÔNIO RITA DOS SANTOS NETO, Matrícula nº 30920098 - lotado na COMAP;

5. GUILHERME MACHADO REBELO, Matrícula nº 3092R205 - chefe da SEGEC;

6. FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE BARROS - Matrícula nº 30920073 - Chefe da
SAPEV.

TREINAMENTO DA TURMA "B" - LOCAL: FÓRUM ELEITORAL DE MACEIÓ - END. AV.
FERNANDES LIMA, 3487, FAROL (8h)

1. KARBAJAL GUEDES CAVALCANTI, Matrícula nº 30920097 - lotado na Central de
Atendimento ao Eleitor;

2. ALDAIR JOSÉ DOS SANTOS, Matrícula nº 30920099 - lotado na 1ª Zona Eleitoral
- Maceió;

3. MÁRCIA MARIA TROCOLI TORRES PEREIRA, Matrícula nº 30920079 - lotada na
Central de Atendimento ao Eleitor;

4. TEDDIE WILL DE OLIVEIRA MENEZES, Matrícula Nº 30920256 - Chefe do Cartório
da 2ª Zona Eleitoral - Maceió.

Certo de sua colaboração, aguardo retorno com a confirmação.

Cordialmente,
Guilherme Rebelo
TRE/AL

E-mail Resposta Detronix - Treinamento (1016836)         SEI 0006004-90.2016.6.02.8000 / pg. 1355



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

DESPACHO

Maceió, 21 de fevereiro de 2022.
À SAD.
Senhora Secretária,
 
Conforme manifestação da empresa Detronix, há

possibilidade de agendamento dos treinamentos na quarta-feira, dia
23 de fevereiro, da seguinte forma:

a) Turma A, Prédio-Sede, às 14h;
b) Turma B, FEM, às 10h ou dia 24 de fevereiro, quinta-

feira, às 8h.
 
Assim, solicito seus préstimos para que seja definido o

agendamento da instrução para Turma B.
 
Respeitosamente, 

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME MACHADO REBELO, Chefe de
Seção, em 21/02/2022, às 15:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1016837 e o código CRC FD0F6C3E.

0006004-90.2016.6.02.8000 1016837v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 21 de fevereiro de 2022.
À COMAP, à SEGEC, à SAPEV, à SMR, à 1ª e 2ª

Zona Eleitoral e à Central de Atendimento ao Eleitor.
 
Senhores Servidores,
 
Remeto os presentes autos em atenção ao

Despacho SEGEC (doc. 1016837), para em cumprimento ao
que fora determinado no Despacho GDG
(doc. 1002936), informar sobre o treinamento a ser
ministrado pela empresa Detronix, relativo às instruções
técnicas e operacionais da empresa fornecedora
dos equipamentos detectores de metais - tipo pórtico e tipo
manutal (raquete), adquiridos por este Tribunal nestes autos,
na próxima quarta-feira, dia 23 de fevereiro de 2022,
conforme o cronograma que segue abaixo:

 
a) Turma A, Prédio-Sede, às 14h;
1. CARLOS ANTÔNIO VIEIRA DA COSTA, Matrícula nº

30920119 - lotado na SAPEV;
2. AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO, Matrícula

nº 3092R108 - lotado na SMR;
3. ERIVALDO JOSÉ DE SOUZA, Matrícula nº 3092R198 -

lotado na SMR;
4. ANTÔNIO RITA DOS SANTOS NETO, Matrícula nº

30920098 - lotado na COMAP;
5. GUILHERME MACHADO REBELO, Matrícula nº

3092R205 - chefe da SEGEC;
6. FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE BARROS -

Matrícula nº 30920073 - Chefe da SAPEV.
b) Turma B, FEM, às 10h;
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1. KARBAJAL GUEDES CAVALCANTI, Matrícula nº
30920097 - lotado na Central de Atendimento ao Eleitor;

2. ALDAIR JOSÉ DOS SANTOS, Matrícula nº 30920099 -
lotado na 1ª Zona Eleitoral - Maceió;

3. MÁRCIA MARIA TROCOLI TORRES PEREIRA,
Matrícula nº 30920079 - lotada na Central de Atendimento ao
Eleitor;

4. TEDDIE WILL DE OLIVEIRA MENEZES, Matrícula Nº
30920256 - Chefe do Cartório da 2ª Zona Eleitoral - Maceió.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 21/02/2022, às 19:20, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1016947 e o código CRC 45261C49.

0006004-90.2016.6.02.8000 1016947v1
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E-mail - 1017327

Data de Envio: 
  22/02/2022 10:01:34

De: 
  TRE-AL/1ª ZONA ELEITORAL - MACEIÓ <ze0001@tre-al.jus.br>

Para:
    aldairsantos@tre-al.jus.br

Assunto: 
  Treinamento - equipamento detector de metais

Mensagem: 
  Prezado servidor,

Pelo presente, faço remessa para vosso conhecimento, acerca de treinamento referente aos
equipamentos detectores de metais a ser ministrado pela empresa Detronix.
Att.,

Kleber Torres
1ª ZE

Anexos:
    Despacho_1016947.html
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Fernandes Lima, nº 3487 - Bairro Farol - CEP 57057-000 - Maceió - AL

Fórum Eleitoral Des. Moura Castro - 1ª Zona Eleitoral

 

CERTIDÃO

Certifico, que cientifiquei por meio do e-mail (1017327) o
servidor ALDAIR JOSÉ DOS SANTOS, acerca da realização do
treinamento referente aos aparelhos de dectores de metais, conforme
cronograma elencado no Despacho GSAD (1016947).

Sendo assim, concluo os presentes autos nesta unidade.

Documento assinado eletronicamente por KLEBER CELESTINO DA SILVA TORRES,
Chefe de Cartório, em 22/02/2022, às 10:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1017330 e o código CRC 9D5244E8.

0006004-90.2016.6.02.8000 1017330v3
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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 fevereiro de 2022.

 

Acuso ciência do Despacho SAD 1016947, que trata de
instruções técnicas.

 

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 22/02/2022, às 11:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1017372 e o código CRC 56859235.

0006004-90.2016.6.02.8000 1017372v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Fernandes Lima, nº 3487 - Bairro Farol - CEP 57057-000 - Maceió - AL

Fórum Eleitoral Des. Moura Castro

DESPACHO

Maceió, 23 de fevereiro de 2022.

Ciente da realização do treinamento referente aos aparelhos de dectores de metais,
conforme cronograma elencado no Despacho GSAD (1016947).

 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIA MARIA TROCOLI TORRES
PEREIRA, Técnico Judiciário, em 23/02/2022, às 09:46, 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
1018094 e o código CRC EFEE77B1.

0006004-90.2016.6.02.8000 1018094v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO

Esta Comissão, designada através da Portaria
Presidência nº 525/2021 (0993209) ATESTA que, na data de hoje,
após os devidos treinamentos recebidos, procedeu aos testes de
aceitação nos detectores de metal portáteis, objeto da NF nº 73
(0992463) e nos detectores de metal tipo pórtico, objeto da NF
014.539 (0992418). Os testes foram realizados nas dependências do
FEM, no período matutino e na Sede do TRE, no turno vespertino.

Diante dos testes efetivados, identificamos que todos
os equipamentos atendem às características técnicas
e operacionais, exigidas no Anexo 01 do Termo de Referência.

Diante do acima exposto, esta Comissão APROVA E
ACEITA todos os equipamentos fornecidos, passando a recebê-los
 DEFINITIVAMENTE.

Ao Gestor do contrato para tomar as demais medidas
administrativas. Após, à SEPAT para efetuar os devidos registros no
sistema de controle patrimonial/ASI.

Documento assinado eletronicamente por ANTÔNIO RITA DOS SANTOS NETO,
Técnico Judiciário, em 24/02/2022, às 13:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO,
Analista Judiciário, em 24/02/2022, às 14:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ERIVALDO JOSÉ DE SOUZA, Técnico
Judiciário, em 24/02/2022, às 16:15, 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
1018704 e o código CRC C225FF41.

0006004-90.2016.6.02.8000 1018704v8

Termo SEPAT 1018704         SEI 0006004-90.2016.6.02.8000 / pg. 1367



E-mail - 1019450

Data de Envio: 
  24/02/2022 16:42:05

De: 
  TRE-AL/TRE/AL/SEGEC - Seção de Gestão de Contratos <segec@tre-al.jus.br>

Para:
    posvendas@detronix.com.br
    vendas1@detronix.com.br

Assunto: 
  TRE/AL - Recebimento definitivo. Procedimentos administrativos.

Mensagem: 
  Senhores Representantes, 

Na condição de gestor do Contrato nº 30/2021 celebrado entre este Tribunal e essa empresa,
considerando que a Comissão de Recebimento emitiu o Recebimento Definitivo dos equipamentos
(conforme documento anexado a este e-mail), solicito seus préstimos para que seja emitida certidão, sem
ônus para o TRE, contendo, no mínimo, título do repasse de instrução técnica, conteúdo, carga-horária,
período de realização e identificação dos servidores e prestadores de serviços capacitados (Item 12.4 do
Termo de Referência). A certidão deverá conter os nomes listados no documento em anexo. 

Ademais, levando em conta que o período de garantia é de 60 (sessenta) meses a contar da data de
recebimento, caracterizada pela data de emissão e assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, a
contratada será responsável, durante o período de garantia, pela atualização de software, e serviços de
manutenção preventiva, nos prazos e especificações estabelecidos pelo fabricante, e corretiva do
hardware, sem custo adicional para o TRE-AL, incluindo todos os serviços, mão de obra, despesas com
deslocamento, hospedagens, peças e materiais substituídos.

Dessa forma, solicito que seja encaminhado, também, um Plano de Manutenção Preventivo Gratuito,
semestral, com descritivos detalhados das rotinas a serem executadas, incluindo procedimentos para
execução de aferição e de calibragem dos equipamentos e acessórios, visando garantir a conformidade
com as especificações do fabricante e, ainda, a afastar ou reduzir ao mínimo a possibilidade de ocorrência
de falhas ou deficiências operacionais, devendo abranger:

a) Cronograma das realizações das atividades de manutenções preventivas e testes de efetividade de
funcionamento do equipamento;

b) As manutenções preventivas devem ser agendadas com o Gestor do Contrato, de acordo com o
cronograma apresentado no Plano de Manutenção Preventivo. O agendamento deve ser feito com
antecedência mínima de 15 dias da data da realização das manutenções preventivas, informando a
identificação do técnico (nome e RG);

c) Relatório encaminhado ao TRE-AL com periodicidade trimestral, referente às manutenções preventivas
e/ou corretivas, para cada equipamento, com análise das ocorrências de falhas e procedimentos
efetuados na solução das ocorrências, dando ênfase aos equipamentos e componentes que
demonstrarem reincidências de falhas;

d) A Contratada deverá emitir Ordem de Serviço para registro dos atendimentos das execuções das
manutenções preventivas, aferições e calibrações, contendo a identificação dos responsáveis pela
execução e pelo acompanhamento no local de instalação do equipamento. Tal Ordem de Serviço deve
conter todas as rotinas de execução e registros de falhas, reparos e outras ocorrências que existirem; e

e) A Contratada deverá manter registros de controle de manutenção preventiva dos equipamentos, nos
locais de instalação dos mesmos.

Após o recebimento destas documentações por esta gestão, será instruído o procedimento de
pagamento da Nota Fiscal nº 14.359, no valor de R$ 39.199,60.

Certo de sua compreensão e colaboração, aguardo o retorno com a maior brevidade possível. 

Cordialmente,
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Guilherme Machado Rebelo
TRE/AL

Anexos:
    Termo_1018704.html
    Despacho_1016947.html
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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 março de 2022.
À SMR, para o servidor Carlos Antônio

(portaria 0993209) executar as fases de recebimento
provisório e definitivo (NLP) referente ao aparelho
DETECTOR DE METAIS PORTÁTIL (DANFE 73 -
evento 0992463) e encaminhar à essa SEPAT para
continuidade.

Atenciosamente

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 03/03/2022, às 18:06, 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
1021025 e o código CRC 786B8564.

0006004-90.2016.6.02.8000 1021025v1

Despacho SEPAT 1021025         SEI 0006004-90.2016.6.02.8000 / pg. 1370



Assunto: RES: [patrimonio] ENC: TRE/AL - Recebimento defini�vo. Procedimentos
administra�vos.
De: PosVendas - Detectores de Metais Ltda <posvendas@detronix.com.br>
Data: 24/03/2022 15:01
Para: Vendas1 - Detectores de Metais Ltda <vendas1@detronix.com.br>, Neilton Souza Silva
Júnior <neiltonsilva@tre-al.jus.br>

Boa tarde Prezados,

Segue o documento enviado no dia 01 de março com o cronograma de manutenção preven�va.

Atenciosamente,

 RODRIGO MINUZZO XAVIER

 54 99670.0615 

  (54) 3225.7500

  Rua Emílio Fonini, 545
  Cinquentenário - Caxias do Sul/RS

De: Vendas1 - Detectores de Metais Ltda <vendas1@detronix.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 23 de março de 2022 16:54
Para: Neilton Souza Silva Júnior <neiltonsilva@tre-al.jus.br>
Cc: PosVendas - Detectores de Metais Ltda <posvendas@detronix.com.br>
Assunto: RES: [patrimonio] ENC: TRE/AL - Recebimento defini�vo. Procedimentos administra�vos.

Prezado Neilton,

Foi enviado toda esta documentação solicitada, o responsável do Pós Vendas enviou assim que o Guilherme
solicitou.

Nosso Pós Vendas está em cópia.

Rodrigo,

Desta forma solicito que reenvie a documentação solicitada para o Sr. Neilton.

Sr, Neilton,

Solicito o máximo auxilio para pagamento desta nota fiscal, estamos tentando contato com este Órgão para
apagamento já fazem vários dias. Tivemos muitos custos com insumos, transporte equipe técnica e impostos,
desta forma temos urgência de pagamento destes equipamentos.

Conto com seu apoio para este processo, obrigado!

RES: [patrimonio] ENC: TRE/AL - Recebimento de�initivo. Proced...  

1 de 7 25/03/2022 10:05
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 ROBERSON CARNEIRO

 54 98122.4698 

  (54) 3225.7500

  Rua Emílio Fonini, 545
  Cinquentenário - Caxias do Sul/RS

De: Neilton Souza Silva Júnior <neiltonsilva@tre-al.jus.br>
Enviada em: quarta-feira, 23 de março de 2022 16:47
Para: Vendas1 - Detectores de Metais Ltda <vendas1@detronix.com.br>
Assunto: Re: [patrimonio] ENC: TRE/AL - Recebimento defini�vo. Procedimentos administra�vos.

Boa tarde, Roberson

conversando com colegas, indagaram se a empresa já havia cumprido com o pedido do
Guilherme, como copiado abaixo:

Dessa forma, solicito que seja encaminhado, também, um Plano de Manutenção Preventivo Gratuito, semestr

a) Cronograma das realizações das atividades de manutenções preventivas e testes de efetividade de func

b) As manutenções preventivas devem ser agendadas com o Gestor do Contrato, de acordo com o cronograma 

c) Relatório encaminhado ao TRE-AL com periodicidade trimestral, referente às manutenções preventivas e

d) A Contratada deverá emitir Ordem de Serviço para registro dos atendimentos das execuções das manuten

e) A Contratada deverá manter registros de controle de manutenção preventiva dos equipamentos, nos loca

Após o recebimento destas documentações por esta gestão, será instruído o procedimento de pagamento da 

Vemos que o processo de pagamento estaria apenas aguardando esse envio.

Como ele saiu do Tribunal, caso tenham mandado resposta apenas para ele, os demais
membros da Comissão podem não ter recebido.

Assim, se houve essa comunicação, envie para mim que repassarei à Comissão.

Grato

Neilton Souza Silva Júnior
______________________________________
Seção de Patrimònio
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
(82) 2122-7737
(82) 98184-1649 whatsapp corporativo
patrimonio@tre-al.jus.br
______________________________________

RES: [patrimonio] ENC: TRE/AL - Recebimento de�initivo. Proced...  
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Em 23/03/2022 09:58, Vendas1 - Detectores de Metais Ltda escreveu:

Bom dia, Sr. Neilton.

Tivemos algum retorno?

 ROBERSON CARNEIRO

 54 98122.4698 

  (54) 3225.7500

  Rua Emílio Fonini, 545
  Cinquentenário - Caxias do Sul/RS

De: Vendas1 - Detectores de Metais Ltda
Enviada em: quinta-feira, 17 de março de 2022 17:12
Para: Neilton Souza Silva Júnior <neiltonsilva@tre-al.jus.br>
Assunto: RES: [patrimonio] ENC: TRE/AL - Recebimento defini�vo. Procedimentos administra�vos.

Sr. Neilton,

De qualquer forma, muito obrigado pelo seu contato.

Aguardamos retorno dos responsáveis, obrigado!

 ROBERSON CARNEIRO

 54 98122.4698 

  (54) 3225.7500

  Rua Emílio Fonini, 545
  Cinquentenário - Caxias do Sul/RS

De: Neilton Souza Silva Júnior <neiltonsilva@tre-al.jus.br>
Enviada em: quinta-feira, 17 de março de 2022 17:06
Para: Vendas1 - Detectores de Metais Ltda <vendas1@detronix.com.br>
Assunto: Re: [patrimonio] ENC: TRE/AL - Recebimento defini�vo. Procedimentos administra�vos.

Boa tarde.

Seu email está sendo copiado para os responsáveis pela gestão.

Infelizmente não tenho informações adicionais para repassar nesse momento, posto
que, enquanto Seção de Patrimônio, somos responsáveis pelo cadastramento dos
itens tão logo nos seja enviada a Nota de Liquidação, documento elaborado apenas
pelos gestores.

RES: [patrimonio] ENC: TRE/AL - Recebimento de�initivo. Proced...  
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Lamentamos não poder dar uma resposta concreta nesse instante, mas
monitoraremos a situação e entraremos em contato caso tenhamos alguma
atualização no recebimento defini�vo.

Atenciosamente

Neilton Souza Silva Júnior
______________________________________

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Seção de Patrimònio
(82) 2122-7737
patrimonio@tre-al.jus.br
______________________________________
Lembrem-se: URGENTE é tudo aquilo
que não foi providenciado a tempo

Em 17/03/2022 16:34, Vendas1 - Detectores de Metais Ltda escreveu:

Boa tarde, segue requerimento de pagamento.

Aguardo retorno, obrigado!

Att,
Roberson Carneiro - DETRONIX
(54) 98122-4698

-----Mensagem original-----
De: Vendas1 - Detectores de Metais Ltda 
Enviada em: segunda-feira, 14 de março de 2022 15:14
Para: TRE-AL/TRE/AL/SEGEC - Seção de Gestão de Contratos <segec@tre-al.jus.br>
Cc: TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>
Assunto: RES: TRE/AL - Recebimento definitivo. Procedimentos administrativos.

Boa tarde, Prezados (as).

Tendo em vista que atendemos todos os itens apontados por esta administração, solicito pagame

Em anexo segue requerimento de pagamento, aguardo confirmação de recebimento.

Obrigado!

ATT,
Roberson Carneiro - DETRONIX
(54) 98122-4698

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/TRE/AL/SEGEC - Seção de Gestão de Contratos <segec@tre-al.jus.br> Enviada em: quin
Para: PosVendas - Detectores de Metais Ltda <posvendas@detronix.com.br>; Vendas1 - Detectores
Assunto: TRE/AL - Recebimento definitivo. Procedimentos administrativos.

Senhores Representantes, 

Na condição de gestor do Contrato nº 30/2021 celebrado entre este Tribunal e essa empresa, co

Ademais, levando em conta que o período de garantia é de 60 (sessenta) meses a contar da data

Dessa forma, solicito que seja encaminhado, também, um Plano de Manutenção Preventivo Gratuit

a) Cronograma das realizações das atividades de manutenções preventivas e testes de efetivida

b) As manutenções preventivas devem ser agendadas com o Gestor do Contrato, de acordo com o c

c) Relatório encaminhado ao TRE-AL com periodicidade trimestral, referente às manutenções pre

RES: [patrimonio] ENC: TRE/AL - Recebimento de�initivo. Proced...  
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d) A Contratada deverá emitir Ordem de Serviço para registro dos atendimentos das execuções d

e) A Contratada deverá manter registros de controle de manutenção preventiva dos equipamentos

Após o recebimento destas documentações por esta gestão, será instruído o procedimento de pag

Certo de sua compreensão e colaboração, aguardo o retorno com a maior brevidade possível. 

Cordialmente,
Guilherme Machado Rebelo
TRE/AL

ForwardedMessage.eml

Assunto: RES: TRE/AL - Recebimento defini�vo. Procedimentos administra�vos.
De: PosVendas - Detectores de Metais Ltda <posvendas@detronix.com.br>
Data: 01/03/2022 16:00
Para: Vendas1 - Detectores de Metais Ltda <vendas1@detronix.com.br>, TRE-AL/TRE/AL/SEGEC
- Seção de Gestão de Contratos <segec@tre-al.jus.br>

Boa tarde Prezados,

Segue o cronograma de manutenção preventiva.
Para o treinamento do Software estamos disponibilizando o dia 8 de março as 14hrs.

Preciso de contato de e-mail dos participantes para marcar a reunião no Teams.

Aguardo retorno.

Atenciosamente,
 
 RODRIGO MINUZZO XAVIER 
 54 99670.0615 

  (54) 3225.7500 
  Rua Emílio Fonini, 545
  Cinquentenário - Caxias do Sul/RS

-----Mensagem original-----
De: Vendas1 - Detectores de Metais Ltda <vendas1@detronix.com.br> 
Enviada em: terça-feira, 1 de março de 2022 11:06
Para: TRE-AL/TRE/AL/SEGEC - Seção de Gestão de Contratos <segec@tre-al.jus.br>
Cc: PosVendas - Detectores de Metais Ltda <posvendas@detronix.com.br>
Assunto: RES: TRE/AL - Recebimento definitivo. Procedimentos administrativos.

Bom dia, Prezados(as).

RES: [patrimonio] ENC: TRE/AL - Recebimento de�initivo. Proced...  
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Segue em anexo, arquivo com os certificados de treinamento dos servidores participantes.

Quanto ao agendamento da instrução do Software e cronograma de preventiva, nosso Pós-vendas 
esta montando e assim que possível lhes envia.

Qualquer dúvida, fico a disposição.

Obrigado.

Att,
Roberson Carneiro - Detronix.
(54) 98122-4698

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/TRE/AL/SEGEC - Seção de Gestão de Contratos <segec@tre-al.jus.br> Enviada em: 
quinta-feira, 24 de fevereiro de 2022 16:42
Para: PosVendas - Detectores de Metais Ltda <posvendas@detronix.com.br>; Vendas1 - 
Detectores de Metais Ltda <vendas1@detronix.com.br>
Assunto: TRE/AL - Recebimento definitivo. Procedimentos administrativos.

Senhores Representantes, 

Na condição de gestor do Contrato nº 30/2021 celebrado entre este Tribunal e essa empresa, 
considerando que a Comissão de Recebimento emitiu o Recebimento Definitivo dos equipamentos 
(conforme documento anexado a este e-mail), solicito seus préstimos para que seja emitida 
certidão, sem ônus para o TRE, contendo, no mínimo, título do repasse de instrução técnica, 
conteúdo, carga-horária, período de realização e identificação dos servidores e prestadores 
de serviços capacitados (Item 12.4 do Termo de Referência). A certidão deverá conter os 
nomes listados no documento em anexo. 

Ademais, levando em conta que o período de garantia é de 60 (sessenta) meses a contar da 
data de recebimento, caracterizada pela data de emissão e assinatura do Termo de 
Recebimento Definitivo, a contratada será responsável, durante o período de garantia, pela 
atualização de software, e serviços de manutenção preventiva, nos prazos e especificações 
estabelecidos pelo fabricante, e corretiva do hardware, sem custo adicional para o TRE-AL, 
incluindo todos os serviços, mão de obra, despesas com deslocamento, hospedagens, peças e 
materiais substituídos.

Dessa forma, solicito que seja encaminhado, também, um Plano de Manutenção Preventivo 
Gratuito, semestral, com descritivos detalhados das rotinas a serem executadas, incluindo 
procedimentos para execução de aferição e de calibragem dos equipamentos e acessórios, 
visando garantir a conformidade com as especificações do fabricante e, ainda, a afastar ou 
reduzir ao mínimo a possibilidade de ocorrência de falhas ou deficiências operacionais, 
devendo abranger:

a) Cronograma das realizações das atividades de manutenções preventivas e testes de 
efetividade de funcionamento do equipamento;

b) As manutenções preventivas devem ser agendadas com o Gestor do Contrato, de acordo com o 
cronograma apresentado no Plano de Manutenção Preventivo. O agendamento deve ser feito com 
antecedência mínima de 15 dias da data da realização das manutenções preventivas, 
informando a identificação do técnico (nome e RG);

c) Relatório encaminhado ao TRE-AL com periodicidade trimestral, referente às manutenções 
preventivas e/ou corretivas, para cada equipamento, com análise das ocorrências de falhas e 
procedimentos efetuados na solução das ocorrências, dando ênfase aos equipamentos e 
componentes que demonstrarem reincidências de falhas;

d) A Contratada deverá emitir Ordem de Serviço para registro dos atendimentos das execuções 
das manutenções preventivas, aferições e calibrações, contendo a identificação dos 
responsáveis pela execução e pelo acompanhamento no local de instalação do equipamento. Tal 
Ordem de Serviço deve conter todas as rotinas de execução e registros de falhas, reparos e 
outras ocorrências que existirem; e

RES: [patrimonio] ENC: TRE/AL - Recebimento de�initivo. Proced...  
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e) A Contratada deverá manter registros de controle de manutenção preventiva dos 
equipamentos, nos locais de instalação dos mesmos.

Após o recebimento destas documentações por esta gestão, será instruído o procedimento de 
pagamento da Nota Fiscal nº 14.359, no valor de R$ 39.199,60.

Certo de sua compreensão e colaboração, aguardo o retorno com a maior brevidade possível. 

Cordialmente,
Guilherme Machado Rebelo
TRE/AL

Anexos:

ForwardedMessage.eml 294KB

Plano de Manutenção Preven�va TRE Alagoas.pdf 209KB
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Detronix Indústria Eletronica Ltda. Rua Emilio Fonini, 545, Bairro: Cinquentenário, Caxias 
do Sul.CEP: 95012-617 – Fone: (54) 3225-7500  www.detronix.com.br  

 
AO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 
 
 

PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
 

1. TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DADOS DA EMPRESA: 

1.1. Razão Social: Detronix Indústria Eletrônica LTDA; 

1.2. CNPJ: 07.404.500/0001-38; 

1.3. Inscrição Estadual: 029/0440114; 

1.4. Inscrição Municipal: 87578; 

1.5. Dados Bancários: BANCO DO BRASIL – AG: 1801-5 | CC 16369-4; 

1.6. Endereço: Rua Emílio Fonini, 545, Cinquentenário, Caxias do Sul – RS. CEP: 95.012-617; 

1.7. Telefones: (54) 98122-4698 ou 3225-7500; 

1.8. E-mail: vendas1@detronix.com.br 

 

2. DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA: 

2.1. Representante Legal: Jordani Lovera;  

2.2. CPF: 487.504.250-72; 

2.3. RG: 7046576448 SSP/RS; 

2.4. E-mail: jordani@detronix.com.br  
 
 

O objetivo da Manutenção Preventiva é que não ocorra uma parada inesperada do equipamento, que 

muitas vezes vem a acontecer devido ao desgaste de peças e acessórios. Ao detectar desgastes tende-se a reduzir 

ou impedir falhas no desempenho dos equipamentos.  

O plano de Manutenção Preventiva e subdividido em duas atividades, a primeira é a Atividade Básica, 
nessa contém as ações a serem realizadas pelo corpo técnico ou pelo operador sob responsabilidade do cliente, 
a segunda é a Atividades Avançadas contém as ações a serem realizadas por técnicos designados pela Detronix.  
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Atividades Básicas (servidores do Órgão): 
 

Passo Atividade Período 

1 Manter equipamento limpo e bem conservado. Semanal 

2 Realizar testes de detecção com objeto metálico garantindo o 
funcionamento do detector. 

Diário 

3 Participar de imediato, ao responsável, qualquer falha na operação. 
 

Sempre que 
necessário 

4 Responsável pelo equipamento fazer contato coma fábrica via telefone 
sempre que verificar alteração no equipamento 

Sempre que 
necessário 

5 Cuidar para que Portal detector de Metais não opere fora de suas 
características. 

Sempre que 
necessário 

 
Atividades Avançadas (técnico credenciado): 
 

Passo Atividade Período 

1 Fazer avaliação visual no estado de conservação do detector de metal. Semestral 

2 Avaliar cabos de ligação e chave liga/desliga no painel. Semestral 

3 Avaliar fonte se está em perfeito funcionamento. Semestral 

4 Efetuar testes de detecção conforme necessidade do cliente. Semestral 

5 Fazer ajustes quando necessário e se o cliente solicitar alguma alteração. Semestral 

6 Comunicar a Detronix caso encontre alguma não conformidade. Semestral 

 
 
Abaixo segue cronograma. 
 

Cronograma de Manutenção Preventiva 

  Cliente 1º Preventiva 2º Preventiva 3º Preventiva 4º Preventiva 5º Preventiva 

TRE Alagoas Ago/2022 Fev /2023 Ago/2023 Fev/2024 Ago/2024 

 

Cronograma de Manutenção Preventiva 

  Cliente 6º Preventiva 7º Preventiva 8º Preventiva 9º Preventiva 10º Preventiva 

TRE Alagoas Fev/2025 Ago /2025 Fev//2026 Ago /2026 Fev//2027 

 
Caxias do Sul, 4 de março de 2022. 

 
 

 
 
 

Anexo Plano de Manutenção Preventiva TRE Alagoas (1034545)         SEI 0006004-90.2016.6.02.8000 / pg. 1379

http://www.detronix.com.br/


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

DESPACHO

Maceió, 25 de março de 2022.
À SEGEC, com e-mail encaminhado pela empresa.
 
Atenciosamente

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 25/03/2022, às 10:11, 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
1034547 e o código CRC FCAEDE5B.

0006004-90.2016.6.02.8000 1034547v1
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E-mail - 1038548

Data de Envio: 
  31/03/2022 16:33:14

De: 
  TRE-AL/TRE/AL/SEGEC - Seção de Gestão de Contratos <segec@tre-al.jus.br>

Para:
    posvendas@detronix.com.br
    vendas1@detronix.com.br

Assunto: 
  Reiteração_Envio_Documento.

Mensagem: 
  Senhor Representante,

Tendo em vista a substituição do anterior gestor, Doutor Guilherme Rebelo, no exercício da gestão do
Contrato do Contrato nº 30/2021, celebrado entre este Tribunal e essa empresa, considerando que a
Comissão de Recebimento promoveu o Recebimento Definitivo dos equipamentos , bem como dando
ciência do recebimento do Plano de Manutenção Preventiva, solicito, para finalizar os requisitos para
efetuação de pagamento, que seja encaminhada a este Tribunal certidão, sem ônus para o TRE/AL,
contendo, no mínimo, título do repasse de instrução técnica, conteúdo, carga-horária, período de
realização e identificação dos servidores e prestadores de serviços capacitados (Item 12.4 do Termo de
Referência). A certidão deverá conter os nomes listados no documento em anexo.

Ressalto que, não obstante a possibilidade de anterior envio, não identifcamos em nosso acervo o
documento ora solicitado.

Esclareço que o anterior gestor e requerente dos documentos em ato anterior, não mais encontra-se em
atividade neste Tribunal.

Atenciosamente.

Tony Warren Gomes de Sá

Anexos:
    Relação para certidão Detromix.pdf
    Despacho_1016947.html
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CARLOS ANTÔNIO VIEIRA DA COSTA

CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO DOS DETECTORES DE METAIS,
METTUSHS+ E METTUSMNI

Certificamos que

Matrícula nº 30920119, participou do treinamento de 

CERTIFICADO

Data do treinamento: 23/02/2022 com duração de 04 horas.

Local do treinamento: Prédio-Sede.

Instrutores: Rodrigo Minuzzo e Petronio da Silva Nascimento.

Jordani Lovera - Representante Legal
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AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO

CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO DOS DETECTORES DE METAIS,
METTUSHS+ E METTUSMNI

Certificamos que

Matrícula nº 3092R108, participou do treinamento de 

CERTIFICADO

Data do treinamento: 23/02/2022 com duração de 04 horas.

Local do treinamento: Prédio-Sede.

Instrutores: Rodrigo Minuzzo e Petronio da Silva Nascimento.

Jordani Lovera - Representante Legal

Certificado Audeir SMR (1047668)         SEI 0006004-90.2016.6.02.8000 / pg. 1383



ERIVALDO JOSÉ DE SOUZA

CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO DOS DETECTORES DE METAIS,
METTUSHS+ E METTUSMNI

Certificamos que

Matrícula nº 3092R198, participou do treinamento de 

CERTIFICADO

Data do treinamento: 23/02/2022 com duração de 04 horas.

Local do treinamento: Prédio-Sede.

Instrutores: Rodrigo Minuzzo e Petronio da Silva Nascimento.

Jordani Lovera - Representante Legal
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ANTÔNIO RITA DOS SANTOS NETO

CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO DOS DETECTORES DE METAIS,
METTUSHS+ E METTUSMNI

Certificamos que

Matrícula nº 30920098, participou do treinamento de 

CERTIFICADO

Data do treinamento: 23/02/2022 com duração de 04 horas.

Local do treinamento: Prédio-Sede.

Instrutores: Rodrigo Minuzzo e Petronio da Silva Nascimento.

Jordani Lovera - Representante Legal
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GUILHERME MACHADO REBELO

CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO DOS DETECTORES DE METAIS,
METTUSHS+ E METTUSMNI

Certificamos que

Matrícula nº 3092R205, participou do treinamento de 

CERTIFICADO

Data do treinamento: 23/02/2022 com duração de 04 horas.

Local do treinamento: Prédio-Sede.

Instrutores: Rodrigo Minuzzo e Petronio da Silva Nascimento.

Jordani Lovera - Representante Legal
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FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE BARROS 
CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO DOS DETECTORES DE METAIS,

METTUSHS+ E METTUSMNI

Certificamos que

Matrícula nº 30920073, participou do treinamento de 

CERTIFICADO

Data do treinamento: 23/02/2022 com duração de 04 horas.

Local do treinamento: Prédio-Sede.

Instrutores: Rodrigo Minuzzo e Petronio da Silva Nascimento.

Jordani Lovera - Representante Legal
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KARBAJAL GUEDES CAVALCANTI

CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO DOS DETECTORES DE METAIS,
METTUSHS+ E METTUSMNI

Certificamos que

Matrícula nº 30920097, participou do treinamento de 

CERTIFICADO

Data do treinamento: 23/02/2022 com duração de 04 horas.

Local do treinamento: FEM.

Instrutores: Rodrigo Minuzzo e Petronio da Silva Nascimento.

Jordani Lovera - Representante Legal
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MÁRCIA MARIA TROCOLI TORRES PEREIRA

CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO DOS DETECTORES DE METAIS,
METTUSHS+ E METTUSMNI

Certificamos que

Matrícula nº 30920079, participou do treinamento de 

CERTIFICADO

Data do treinamento: 23/02/2022 com duração de 04 horas.

Local do treinamento: FEM.

Instrutores: Rodrigo Minuzzo e Petronio da Silva Nascimento.

Jordani Lovera - Representante Legal
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TEDDIE WILL DE OLIVEIRA MENEZES

CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO DOS DETECTORES DE METAIS,
METTUSHS+ E METTUSMNI

Certificamos que

Matrícula nº 30920256, participou do treinamento de 

CERTIFICADO

Data do treinamento: 23/02/2022 com duração de 04 horas.

Local do treinamento: FEM.

Instrutores: Rodrigo Minuzzo e Petronio da Silva Nascimento.

Jordani Lovera - Representante Legal
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