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Documento de Oficialização da Demanda (DOD) nº 20 / 2021

Soluções de Tecnologia da Informação

1. Descrição da solução de Tecnologia da Informação:
Registro de Preço ou adesão à Ata de Registro de Preços para

aquisição de até 50 (cinquenta) impressoras multifucionais , como medida de
viabilização de atualização progressiva do parque de impressoras utilizadas
por este Regional.

2. Necessidades, objetivos e justificativas:

No caso de Registro de Preços, apresentar justificativa ou enquadramento ao DECRETO Nº
7.892, DE 23 DE JANEIRO DE 2013

Art. 3º O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas seguintes hipóteses:
I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de
contratações frequentes;
II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas
ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de
tarefa;
III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para
atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo; ou
IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o
quantitativo a ser demandado pela Administração.

A Seção de Infraestrutura de Equipamentos e Apoio ao Usuário (SAU)/COINF/STI tem
relatado recorrentemente problemas de funiconamento nas impressoras
multifuncionais deste Regional, considerando que, a quase totalidade das impresssoras
multifuncionais, tem mais de 04 (quatro) anos, ou seja, estão albergadas pelo disposto
da Resolução TRE/AL nº 16.145/2021 (0928896) quanto à política de descarte e
desfazimento de equipamentos de Tecnologia da Informação, no âmbito da justiça
eleitoral de Alagoas, impõe-se a necessidade de:

Prover atualização dos equipamentos para a manutenção de suas atividades.

A sugestão de uso de Registro de Preços, da forma como proposta, tem alicerce no
Decreto nº 7.892/2013,  art. 3º,  incisos I, II e IV, assim ponderados:

Inciso I: a aquisição de impressoras pode ser frequente, considerando a migração
progressiva, vez que não os serviços suportados não podem sofrer solução de
continuidade;
Inciso II: a entrega deve ser sucessiva, de forma a minimizar impactos nos prazos
de garantia dos equipamentos, considerando a dinâmica de deslocamentos
para sua efetiva implantação e substituição aos equipamentos anteriores;
Inciso IV: não é possível, a priori, ter uma visão clara, da quantidade de
equipamentos efetivamente necessários para substituir os atuais, quer seja pela
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defasagem tecnológica dos atualmente em uso, decorrente do tempo de
aquisição; quer seja pela necessidade e absorção de novos serviços, tais como
demanda crescente do SEI e do anunciado PJE, entre outros.

3. Lista de requisitos:
Serão detalhados  no Termo de Referência e Projeto Básico, mas

devem ser capazes de absorvem, em conjunto, todas as demanda atualmente
supridas pelos por equipamento obsoletos, embora ainda em produção.
4. Benefícios esperados (demonstrativo de resultados a serem
alcançados):

Dotar a STI de capacidade de renovação do parque de
impressoras multifucionais com desempenho adequado, com confiabilidade,
com atualização tecnológica e com cobertura de garantia com custo
minimizado.
5. Integrante demandante para equipe de planejamento da
contratação:

Integrante demandante:   Coordenador de Infraestrutura (COINF)

Integrante técnico:  Seção de Infraestrutura de Equipamentos e Apoio ao Usuário
(SAU)

6. Fonte do recurso orçamentário:
Proposta orçamentária de 2021
Equipamentos de tecnologia da informação e comunicação
Código de classificação da fonte de recurso: 4490.52.35

7. Metas do planejamento estratégico a serem alcançadas:
1. Planejamento Estratégico Institucional (PEI): melhoria da

infraestrutura e governança de tecnologia da informação;
2. Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação

(PETIC): viabilizar serviços e soluções de TIC;
3. Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação

(PDTIC): manter parque tecnológico atualizado.
8. Expectativa de entrega:

Em até 60 (sessenta) dias a partir de eventual ordem de
fornecimento.
Resolução CNJ nº 182/2013 (destaques para o demandante):
Art. 3º São atribuições do Integrante Demandante definir, sempre que
possível e necessário, os requisitos:
I – de negócio, que independem de características tecnológicas, bem
como os aspectos funcionais da Solução de Tecnologia da Informação e
Comunicação, limitados àqueles indispensáveis ao atendimento das
necessidades reais do órgão;

A qualidade dos serviços informatizados depende, em boa parte,
da qualidade dos equipamentos utilizados neste serviço.
II – de capacitação, que definem a necessidade de treinamento,
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número de participantes, carga horária, materiais didáticos, entre
outros pertinentes;

Não há necessidade de treinamento, já que os equipamentos
serão utilizados para atividades já executadas pelas equipes.
III – legais, que definem as normas com as quais a Solução de
Tecnologia da Informação e Comunicação deverá estar em
conformidade;

Não há, s.m.j., normas para a substituição pretendida além das
regulam o próprio procedimento licitatório.
IV – de manutenção, que independem de configuração tecnológica e
que definem a necessidade de serviços complementares, tais como de
manutenção preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva da solução;

Não há, s.m.j., normas para a substituição pretendida além das
regulam o próprio procedimento licitatório.
V – temporais, que definem os prazos de entrega dos bens e/ou do
início e encerramento dos serviços a serem contratados;

O registro de preço deverá ser entregue preferencialmente até
outubro/2021.
VI – de segurança da informação, juntamente com o Integrante
Técnico; e

Serão definidos no Projeto Básico.
VII – sociais, ambientais e culturais, que definem requisitos que a
solução deverá atender para estar em conformidade com os costumes,
os idiomas e o meio ambiente, entre outros pertinentes.

Não há demanda desta natureza.
§ 1º O Integrante Demandante deverá apresentar justificativa quando
não for possível definir os requisitos exigidos neste artigo.

Suprido nos itens anteriores deste documento.
§ 2º Além dos requisitos exigidos nos incisos deste artigo, cabe ao
Integrante Demandante a coordenação dos trabalhos necessários para
a efetiva concretização da demanda de Solução de Tecnologia da
Informação e Comunicação.

Ciente.
Decreto nº 7.174/2010 (destaques para o demandante):
Art. 2º A aquisição de bens e serviços de tecnologia da informação e
automação deverá ser precedida da elaboração de planejamento da
contratação, incluindo projeto básico ou termo de referência contendo
as especificações do objeto a ser contratado, vedando-se as
especificações que:
I - direcionem ou favoreçam a contratação de um fornecedor
específico;

Não há, s.m.j., direcionamento ou favorecimento.
II - não representem a real demanda de desempenho do órgão ou
entidade; e

O registro de preços pretende a aquisição de impressoras
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multifuncionais para renovação do parque da área de suporte é essencial para
garantir a continuidade da qualidade dos serviços prestados por esta
Secretaria.
III - não explicitem métodos objetivos de mensuração do desempenho
dos bens e serviços de informática e automação.
Parágrafo único. Compete ao Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão expedir normas complementares sobre o processo de
contratação de bens e serviços de informática e automação.

A medição do desempenho dos equipamentos adquiridos poderá
ser aferida através da continuidade da prestação dos serviços atuais.
Art. 3º Além dos requisitos dispostos na legislação vigente, nas
aquisições de bens de informática e automação, o instrumento
convocatório deverá conter, obrigatoriamente:
I - as normas e especificações técnicas a serem consideradas na
licitação;

No entender desta unidade técnica a exigência será
suficientemente atendida no Termo de Referência.
II - as exigências, na fase de habilitação, de certificações emitidas por
instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional
de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro, que
atestem, conforme regulamentação específica, a adequação dos
seguintes requisitos:
a) segurança para o usuário e instalações;
b) compatibilidade eletromagnética; e
c) consumo de energia;

No entender desta unidade técnica a exigência não cabe à STI,
devendo ser supridas pelas linhas gerais do Edital no tocante à habilitação,
conforme o caso e não se aplicando no caso de software e licenciamentos,
dada sua natureza intelectual.
III - exigência contratual de comprovação da origem dos bens
importados oferecidos pelos licitantes e da quitação dos tributos de
importação a eles referentes, que deve ser apresentada no momento
da entrega do objeto, sob pena de rescisão contratual e multa; e

No entender desta unidade técnica a exigência não cabe à STI.
IV - as ferramentas de aferição de desempenho que serão utilizadas
pela administração para medir o desempenho dos bens ofertados,
quando for o caso.

No entender desta unidade técnica a exigência não se aplica,
pois os serviços em questão não buscam diretamente o incremento de
produtividade, apenas a manutenção de condição para desempenho das
atividades.

Maceió, 04 de setembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 04/09/2021, às 13:51, 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
0941121 e o código CRC 1C5F5B6E.

0006364-49.2021.6.02.8000 0941121v10
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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 setembro de 2021.
À STI, SAD e SAU, este último para ciência e apoio

técnico necessário
 
Sr. Secretário de TI e Administração,
 
Segue Documento de Oficialização de Demanda -

 0941121 que visa Registro de Preços de Impressoras
multifuncionais, para os demais encaminhamentos próprios
da Resolução CNJ mº 182/2013.

Outrossim, com a colaboração da
SEIC/COMAP/SAD, fora localizada Ata de Registro de Preços
do TRE/RO (0941125), vigente e capaz de suprir a
necessidade, sendo assim, dado estarmos já no mês de
setembro/2021, sugere-se, em paralelo à continuidade natural
do feito, consulta sobre, eventual adesão, de até 50
(cinquenta) unidades do Item 01 da ata em comento.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 04/09/2021, às 14:08, 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
0941126 e o código CRC E402F081.

0006364-49.2021.6.02.8000 0941126v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA
AV. PRESIDENTE DUTRA, 1889 - Bairro BAIXA DA UNIÃO - CEP 76805901 - Porto Velho - RO - www.tre-ro.jus.br

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 70/2020

ARP nº. 70/2020
PROCESSO nº. 0002194-13.2020.6.22.8000
Pregão Eletrônico nº. 36/2020  
 
A UNIÃO, através do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA, inscrito no CNPJ sob
o nº 04.565.735/0001-13, com sede à Avenida Presidente Dutra, nº. 1889, Baixa União, CEP: 76.805-859,
Município de Porto Velho, Estado de Rondônia, por intermédio de sua Diretora Geral, senhora LIA
MARIA ARAÚJO LOPES, brasileira, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 294.893-SSP/RO e do
CPF nº. 475.106.849-00, doravante denominado simplesmente ÓRGÃO GERENCIADOR, RESOLVE,
nos termos da Lei 8.666/1993 e do Decreto 7.892/2013, em face das propostas apresentadas no Pregão
Eletrônico supramencionado, REGISTRAR O PREÇO DOS PRODUTOS ABAIXO
DISCRIMINADOS, conforme descrito no Anexo I do Edital de Pregão respectivo, da licitante
REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
65.149.197/0002-51, com sede na RODOVIA ES-010, Nº 4255 A, SALA 05, CHÁCARA 274A,
BAIRRO JARDIM LIMOEIRO, SERRA-ES. CEP 29.164-140. Telefone(s): (31) 3047-4990 e 99746-
3229, assim como pelo E-mail(s): repremig.bh@terra.com.br / leandro@repremig.com.br,  neste ato
representada por seu Sócio Administrador, senhor LEANDRO FIGUEIREDO DE CASTRO, brasileiro,
portador da Cédula de Identidade RG nº. MG-11.454.362/SSP-MG e do CPF nº 013.371.746-
10, doravante denominada simplesmente ADJUDICATÁRIA.
 
1. Ficam registrados para os itens abaixo especificados os seguintes preços:

Item
da

ARP
Descrição Quant

Valor
Unitário

(R$)

Valor total

(R$)

 

 

 

 

 

01

Item 01 do Edital. IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL
MONOCROMÁTICA: Impressora multifuncional
incorporada, em um único bloco, com recursos de cópia,
fax, digitalização de documentos e de impressão por
varredura a feixe laser ou barramento de LEDs e fusão de
toner. Características Técnicas Gerais: a. Tamanhos de
Papel: A4 210 x 297 mm, A5 148 x 210 mm , A6 105 ×
148 mm, Carta 215 x 279 mm, Ofício 216 x 356 mm; b.
Deve aceitar papéis com peso de, no mínimo, 60 até 163
g/m² (sessenta até cento e sessenta e três gramas por
metro quadrado) na bandeja 1 e de, no mínimo, 60 a 220
g/m² (sessenta a duzentos e vinte gramas por metro
quadrado) na Bandeja multiuso ou superior; c. Interface
USB (Universal Serial Bus); d. Fonte de alimentação com
tensão de entrada de 110 V (cento e dez volts em corrente
alternada) ou bi-volt automático, com tolerância de ±10%
(mais ou menos dez por cento); e. Acompanhada de
manual com informações técnicas para a operação
(Manual de Operação) e cabo de alimentação; f. Drivers

 

 

 

 

64

 
 
 
 
 

2.680,00

 
 
 
 
 

171.520,00
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para Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8 e
Windows 10. O sistema operacional Windows é o sistema
padrão homologado e utilizado pelos softwares e
aplicativos eleitorais do TRE-RO; g. Painel de controle:
tela LCD ou sensível ao toque; h. Digitalização duplex; i.
Impressão a partir de uma unidade USB e digitalização
para USB; j. Imprimir de smartphones, tablets e
notebooks via rede sem fio; k. Unidade fotorreceptora
integrada ao toner. Características da Impressora:
Tecnologia de impressão: Impressão por varredura a feixe
laser e fusão de toner; Cor de impressão: Monocromática;
Resolução de impressão: Preto e branco de 1200 x 1200
dpi (mil e duzentos por mil e duzentos dpi); Velocidade
de impressão: 40 ppm (quarenta páginas por minuto) em
preto e branco em A4; Ciclo de trabalho Maximo mensal:
80.000 (oitenta mil) páginas; Capacidade da bandeja de
alimentação: Bandeja de entrada: 250 (duzentas e
cinquenta) folhas; Alimentador Automático de
Documentos: Capacidade de 50 (cinquenta) folhas;
Capacidade da bandeja de saída 150 (cento e cinquenta)
folhas; Impressão duplex: Frente e verso automático;
Impressão em papel de tamanhos: Tamanhos de mídias
mínimas suportadas: A4, A5, Carta, Oficio, envelopes;
Tamanho de mídias personalizado: Bandeja Multiuso: 3 x
5 a 8,5 x 14 pol.; 76 x 127 a 216 x 356 mm; Memória:
512 (quinhentos e doze) MB de RAM; Conectividade: 1
USB 2.0 de alta velocidade; 1 rede Gigabit Ethernet
10/100/1000 BaseTX; 1 802.11b/g/n sem fio; Porta de
linha telefônica; Linguagens: Compatível com as
seguintes linguagens: PDF; PCL5 ou superior; Cartuchos:
A impressora será fornecida com 1 (um) cartucho de toner
de alto rendimento com capacidade para impressão de
10.000 (dez mil) páginas; Características da Copiadora:
Resolução: 600 x 600 ppi (seiscentos por seiscentos ppi)
em texto em preto e branco; Velocidade cópia: 40 cpm
(quarenta cópias por minuto) em A4, preto; Funções:
Cópias múltiplas até 99 (noventa e nove) cópias;
Redução/ampliação de 25% a 400%. Características da
Digitalizadora: Resolução óptica: 1200 x 1200 dpi (mil e
duzentos por mil e duzentos ppi) monocromática, mesa;
Até 1200 x 1200 dpi (mil e duzentos por mil e duzentos
ppi) cores. Tipo de digitalização: Base plana com
alimentador automático de documentos; Velocidade de
digitalização (normal, A4): 29 ppm (vinte e nove páginas
por minuto) em preto e branco e de 20 ppm (vinte páginas
por minuto) coloridas; Funções: Digitalização para e-
mail, para pasta de rede, USB; Formatos de arquivo:
JPEG, JPG; PDF; PDF seguro; TIFF. Características do
Fax: Memória: Até 400 páginas; Velocidade de
transmissão: Até 3 (três) segundos por página formato
Carta; Resolução: Até 300 x 300 dpi (trezentos por
trezentos dpi); Discagem rápida de fax, máximo de
números: Até 100 números. Marca: HP / Fabricante:
Flextronics International Tecnologia Ltda / CNPJ do
Fabricante: 74.404.229.0005-51 / Modelo: LaserJet Pro
M428fdw / Procedência: Nacional / Catálogo Oficial do
Fabricante:
https://www.simpress.com.br/wpcontent/uploads/2019/09/
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Cat%C3%A1logo-MFP-Mono-A4-
M428fdw_Portugu%C3 %AAs-Outubro-de-2020.pdf e
demais especificações e características constantes no
Termo de Referência respectivo (Anexo II do Edital).
 Marca: HP.

Valor total da ARP, R$ 171.520,00

 
 1.2. No Anexo II do instrumento convocatório são apresentados os quantitativos estimados de aquisição,
os quais serão adquiridos de acordo com a necessidade e conveniência do TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE RONDÔNIA, mediante a expedição de Notas de Empenho de Despesa.
1.3. As quantidades dos materiais que vierem a serem adquiridas serão definidas nas respectivas Notas de
Empenho.
1.4. O prazo de entrega dos materiais é de, no máximo, 30 (trinta) dias corridos, a contar da data do
recebimento da Nota de Empenho.
1.5. A entrega deverá ser feita no Depósito de equipamentos da STI, na Av. Presidente Dutra, nº. 1889,
Anexo II. Baixa União, Município de Porto Velho/RO. CEP 76.805-859, mediante agendamento pelo(s)
telefone(s): (69) 3211.2003 ou (69) 3211-2043.
1.6. A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar, sendo facultada a
realização de licitação específica - ou por outros meios previstos na legislação de licitações -, para a
aquisição pretendida, assegurado ao detentor do registro a preferência de fornecimento em igualdade de
condições.
1.7. A presente Ata de Registro de Preços tem prazo de vigência de 12 (doze) meses, a contar de sua
publicação no órgão oficial da Administração, não podendo ser prorrogada.
1.8. No TRE-RO, a Gestão e a fiscalização desta ARP ficarão a cargo do titular da Coordenadoria de
Suporte e Urnas Eletrônicas (COSUPUE), ou aos seus respectivos substitutos, em suas ausências.
1.9. Não houve Adesão ao Cadastro Reserva desta Ata de Registro de Preços.
E, por estarem assim acordados, lavrou-se o presente instrumento, que após lido e achado conforme foi
assinado pelas partes por meio do Sistema Eletrônico de Informação – SEI do TRE-RO, e pelas
testemunhas abaixo.

Porto Velho-RO, 24 de Novembro de 2020.

 

 

LIA MARIA ARAÚJO LOPES

Pelo TRE-RO Órgão Gerenciador

 

LEANDRO FIGUEIREDO DE CASTRO

Pela Adjudicatária Fornecedor
 

Fábia Maria dos Santos Silva

CPF: 567.849.102-49

Testemunha

 

Roberto Cavalcanti

CPF: 255.812.874-49

Testemunha

 

Documento assinado eletronicamente por LEANDRO FIGUEIREDO DE CASTRO, Usuário
Externo, em 24/11/2020, às 15:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por LIA MARIA ARAÚJO LOPES, Diretora Geral, em
24/11/2020, às 20:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por FÁBIA MARIA DOS SANTOS SILVA, Chefe de Seção,
em 25/11/2020, às 08:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS ROBERTO CAVALCANTI DA
SILVA, Técnico Judiciário, em 25/11/2020, às 17:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.tre-ro.jus.br/servicos-
judiciais/verificacao informando o código verificador 0629075 e o código CRC 6A1B2CB8.

0002194-13.2020.6.22.8000 0629075v2
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
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DIRETORIA-GERAL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

6º Termo Aditivo ao Contrato n. 066/2016. SEI n. 0027308-31.2016.6.17.8000.
CONTRATANTE: Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. CONTRATADA: Potencial
Engenharia e Instalações LTDA. CNPJ: 01.724.109/0001-34. OBJETO: REPACTUAÇÃO do valor
do custo do quilômetro rodado, que passará a importar em R$ 1,25, a partir de junho de
2020, totalizando R$ 51.985,35; SUPRESSÃO de R$ 315.397,08 referente à redução do
quantitativo de deslocamentos e de diárias, a partir de setembro de 2020. FUN DA M E N T O
LEGAL: art. 37, XXI, da Constituição Federal e na Cláusula Décima, Parágrafos Quarto e
Sexto, incisos I, II, IV e V do Contrato n.º 066/2016; art. 65, I, "b" c/c §§ 1º e 2º da Lei n.º
8.666/93 bem como no Parágrafo Quarto da Cláusula Primeira do Contrato n.º 066/2016.
VALOR DO CONTRATO: R$ 2.098.898,34 para o período de 01/01/2020 a 31/08/2021.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa: 02122003320GP0026; Natureza da Despesa:
339037; Nota de Empenho: 2020NE001269, de 18/11/2020; Especie: Anulação
2020NE000215, de 28/01/2020; Valor do Empenho: R$ 80.872,53; Programa:
02122003320GP0026; Natureza da Despesa: 339037; Nota de Empenho: 2020NE001274, de
18/11/2020; Especie: Est. Anul. NE 2020NE001236, de 05/11/2020; Valor do Empenho: R$
71.000,00. DATA DE ASSINATURA: 24/11/2020. SIGNATÁRIOS: pelo Contratante, Orson
Santiago Lemos, Diretor-Geral e pela Contratada, Jorge Luís Galvão Barros, Sócio.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1º Termo Aditivo ao Contrato n. 020/2019. SEI n. 0013860-83.2019.6.17.8000.
CONTRATANTES: Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco e Ticket Soluções HDFGT S.A.
CNPJ: 03.506.307/0001-57. OBJETO: SUPRESSÃO de R$ 123.855,85 referente a redução do
consumo de combustíveis e lubrificantes, a partir da assinatura do Termo Aditivo;
ACRÉSCIMO de R$ 30.000,00, sendo R$ 20.000,00 referente a peças e acessórios e R$
10.000,00 para serviços de manutenção preventiva e corretiva, a partir da assinatura do
Termo Aditivo. FUNDAMENTO LEGAL: art. 65, I, "b" e § 1º da Lei n. 8.666/93, bem como
no Parágrafo Terceiro da Cláusula Primeira do Contrato n.º 020/2019. VALOR DO
CONTRATO: R$ 3.443.869,38 para o período de 01/01/2020 a 31/12/2024. DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: Programa: 02122003320GP0026; Natureza da Despesa: 339030; Nota de
Empenho: 2020NE001080, de 02/10/2020; Espécie: Reforço 2020NE000210, de
28/01/2020; Valor: R$ 20.000,00; Programa: 02122003320GP0026; Natureza da Despesa:
339039; Nota de Empenho: 2020NE001081, de 02/10/2020; Espécie: Reforço
2020NE000212, de 28/01/2020; Valor: R$ 10.000,00. DATA DE ASSINATURA: 25/11/2020.
SIGNATÁRIOS: pelo Contratante, Orson Santiago Lemos, Diretor-Geral e pela Contratada,
Luciano Rodrigo Weiand, Gerente de Licitações e Diego Vitória de Moraes, Coordenador
Administrativo.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

3º Termo Aditivo ao Contrato n. 018/2019. SEI n.º 0015779-10.2019.6.17.8000.
CONTRATANTES: Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco e Money Turismo EIRELI EPP.
CNPJ: 37.979.739/0001-05. OBJETO: PRORROGAÇÃO da vigência do Contrato, pelo período
de 01/01/2021 até 01/01/2022; ACRÉSCIMO de R$ 1.277,90, a partir de 01/01/2021,
referente ao aumento das despesas com passagens aéreas. FUNDAMENTO LEGAL: art. 57,
inciso II, da Lei n. 8.666/93, e na Cláusula Segunda do Instrumento Contratual; art. 65, I,
"b" e § 1 da Lei n. 8.666/93, bem como no Parágrafo Quarto da Cláusula Primeira do
Contrato n. 018/2019. VALOR DO CONTRATO: R$ 498.689,88, para o período de
01/01/2021 a 01/01/2022. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Ações: 167661 - Julgamento de
Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral - no Estado de Pernambuco; 167662 -
Capacitação de Recursos Humanos - Plano Orçamentário 002 de Julgamento de Causas e

Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral; 167660 - Capacitação de Recursos Humanos -
EJE e 167866 - Implantação do Sistema de Automação de Identificação do Eleitor. Natureza
da despesa/Subelemento da Despesa: 3390.33.01 - Passagens e Despesas com Locomoção
/ Passagens para o país. Plano Interno: ADM PASSAG; ADM PASMEM; ADM ESCJUD; PE
CAPPAC; PE CAPEJE e REV PASSAG. Valor do Empenho: R$ 498.689,88. DATA DE
ASSINATURA: 25/11/2020. SIGNATÁRIOS: pelo Contratante, Orson Santiago Lemos, Diretor-
Geral e pela Contratada, Carlos Alberto Silva Montoril, Diretor-Presidente.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1º Termo Aditivo ao Termo de Concessão de Uso n. 13/2019. SEI n. 0003213-
29.2019.6.17.8000. CONCEDENTE: Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco.
CONCESSIONÁRIA: Valdete C de Lima Lanchonete - ME. CNPJ: 33.762.504/0001-06. OBJETO:
REGISTRO da suspensão da execução do Termo de Concessão de Uso, pelo período de
12/03/2020 a 13/09/2020, diante da adoção de medidas temporárias para enfrentamento
da emergência de saúde pública decorrente da COVID-19; REGISTRO da suspensão do
pagamento da taxa mensal objeto da concessão, pelo período de 12/03/2020 a
13/09/2020; PRORROGAÇÃO do prazo de pagamento da taxa mensal de utilização, que
deverá ser realizado até o 20º (vigésimo) dia útil do mês subsequente ao do uso da área;
REAJUSTE no valor da taxa de utilização mensal passará a importar em R$ 2.357,10,
considerando a variação do IPCA (IBGE) referente ao período de setembro de 2019 a
agosto de 2020. FUNDAMENTO LEGAL: art. 78, XIV, da Lei n.º 8.666/1993; Cláusula Sexta
do supracitado Instrumento. VALOR DO TERMO DE CONCESSÃO DE USO: R$ 55.975,66 para
o período de 06/09/2019 a 06/09/2021. DATA DE ASSINATURA: 24/11/2020. SIGNAT Á R I O S :
pelo Concedente, Orson Santiago Lemos, Diretor-Geral e pela Concessionária, Valdete
Cordeiro de Lima, Diretora Administrativa.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA-GERAL

ASSESSORIA JURÍDICA
EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO Nº 2020.0.000055109-9. CONTRATO Nº 83/2020. OBJETO: Contratação do curso
"Cumprimento de sentença - obrigação de pagar quantia certa", in company e na
modalidade à distância. CONTRATADA: IDDE - INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO
DEMOCRÁTICO LTDA. CNPJ: 08.957.721/0001-04. FUND. LEGAL: Lei nº 8.666/1993, com
redação da Lei nº 8.883/1994. VALOR TOTAL: R$25.000,00, conforme Nota de Empenho nº
1708/2020. VIGÊNCIA: de 26/11/2020 a 30/4/2021. Elemento de despesa: 33.90.39 -
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. Programa: Capacitação de Recursos
Humanos, do orçamento do TRE/RJ.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA
DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE REGISTROS DE PREÇOS

Espécie: Extrato das ARPs nº. 69 e 70/2020, decorrente do Pregão Eletrônico
36/2020/TRE-RO. Processo SEI 0002194-13.2020.6.22.8000. ARP 69/2020.
Adjudicatária: MIL PRINT INFORMATICA EIRELI, CNPJ: 23.791.227/0001-06.
Objeto: Item 2 do Edital. Impressora Multifuncional. Modelo/Versão: MX421ADE
+ TONER 56FBH00. Marca: LEXMARK. Unid. Quant. 16. Valor Unit. R$ 2.827,63.
Vlr total da ARP, R$ 45.242,08. ARP 70/2020. Adjudicatária: REPREMIG
REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA. CNPJ: 65.149.197/0002-
51. Objeto: Item 1 do Edital. Impressora Multifuncional. Modelo/Versão: LaserJet
Pro M428fdw. Marca: HP. Unid. Quant. 64. Vlr Unit. R$ 2.680,00. Vlr total da
ARP, R$ 171.520,00. Valor total das ARPs, R$ 216.762,08. Vigência das ARP, 12
meses a contar da publicação no D.O.U. Assinada em 24.11.2020, por LIA MARIA
ARAÚJO LOPES, Diretora Geral do TRE-RO, e pelos representantes da
Adjudicatárias.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E
CO N T A B I L I DA D E

COORDENADORIA DE MATERIAL DE PATRIMÔNIO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 37/2020

Superadas as fases de aceitação de habilitação, o Pregoeiro declarou vencedoras do
certame as licitantes LCPAR IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI, CNPJ 18.153.504/0001-
07, item 01, valor 28.438,20; ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ
15.512.542/0001-10, itens 02 e 03, valor 11.100,00. Deserto o recurso, adjudicou-se o
objeto às respectivas vencedoras. Valor total do certame R$ 39.538,20.

ANDERCLEDSON REIS
Pregoeiro

(SIDEC - 27/11/2020) 070024-00001-2020NE000001

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 98/2020

Objeto: registro de preço para contratação de serviços de manutenção de extintores de
incêndioO pregoeiro do TRE torna público o resultado da licitação em epígrafe. Sagrou-se
vencedora a licitante GIACOMO RESENSE SEOLIN - ME para o grupo único. _São Paulo, 26
de novembro de 2020 _Ricardo Mendonça Falcão _ Pregoeiro do TRE-SP

ANA CAROLINA DA SILVA ROCHA
Equipe de apoio

(SIDEC - 27/11/2020) 070018-00001-2020NE000061

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/2020 - UASG 70018

Nº Processo: 048.145-53.2019. Objeto: Aquisição de conjuntos de microcomputadores..
Total de Itens Licitados: 1. Edital: 30/11/2020 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00.
Endereço: Rua Francisca Miquelina, 123, Bela Vista - São Paulo/SP ou
https://www.gov.br/compras/edital/70018-5-00105-2020. Entrega das Propostas: a partir
de 30/11/2020 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 11/12/2020
às 13h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

WALDIR SEBASTIAO DE NUEVO CAMPOS JUNIOR
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo

(SIASGnet - 24/11/2020) 70018-00001-2020NE000169
DIRETORIA-GERAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL
AVISO DE PENALIDADE

O Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo resolve aplicar a WALLACE
LUIZ DE SOUZA RESINAS EIRELI, CNPJ nº 14.042.305/0001-70, a penalidade de impedimento
de licitar e contratar com a União, com base no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, pelo período
de 1 (um) ano, a contar desta publicação, bem como a multa compensatória, prevista no
art. 87, inciso II, da Lei nº 8.666/93, de R$ 143,49.

As penalidades resultam da apuração de irregularidades ocorridas no Pregão
Eletrônico Federal nº 15/2019, mediante processo administrativo SEI 0071743-
36.2019.6.26.8000.

São Paulo-SP, 27 de Novembro de 2020.
ALESSANDRO DINTOFF

Secretário de Administração de Material

AVISO DE PENALIDADE

O Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo resolve aplicar a FR2
COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI, CNPJ nº 26.455.918/0001-19, a penalidade de
impedimento de licitar e contratar com a União, com base no art. 7º da Lei nº
10.520/2002, pelo período de 1 (um) ano, a contar desta publicação, bem como a multa
compensatória, prevista no art. 87, inciso II, da Lei nº 8.666/93, de R$ 1.806,50.

As penalidades resultam da apuração de irregularidades ocorridas no Pregão
Eletrônico Federal nº 108/2019, mediante processo administrativo SEI 0037104-
55.2020.6.26.8000.

São Paulo-SP, 27 de Novembro de 2020.
ALESSANDRO DINTOFF

Secretário de Administração de Material

AVISO DE PENALIDADE

O Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo resolve aplicar às
empresas CMMS CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ nº 17.653.082/0001-76, e C4F CONSTR U Ç ÃO
EIRELI, CNPJ nº 30.700.552/0001-73, a penalidade de impedimento de licitar e contratar
com a União, com base no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, pelos períodos de 4 (quatro) e
2 (dois) meses, respectivamente, a contar desta publicação.

As penalidades resultam da apuração de irregularidades ocorridas no Pregão
Eletrônico Federal nº 3/2020, mediante processo administrativo SEI 0006768-
68.2020.6.26.8000.

São Paulo-SP, 27 de Novembro de 2020.
ALESSANDRO DINTOFF

Secretário de Administração de Material

AVISO DE PENALIDADE

O Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo resolve aplicar
a FLAVIA MARQUES MAYRINCK PAPELARIA E SERVIÇOS, CNPJ nº
28.887.169/0001-24, a penalidade de impedimento de licitar e contratar com a
União, com base no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, pelo período de 1 (um) ano,
a contar desta publicação, bem como a multa compensatória, prevista no art.
87, inciso II, da Lei nº 8.666/93, de R$ 85,80.

As penalidades resultam da apuração de irregularidades ocorridas no
Pregão Eletrônico Federal nº 98/2019, mediante processo administrativo SEI
0055489-85.2019.6.26.8000.

São Paulo-SP,27 de Novembro de 2020.
ALESSANDRO DINTOFF

Secretário de Administração de Material
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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 setembro de 2021.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Submeto os presentes autos ao conhecimento

superior de Vossa Senhoria, com vistas à constituição de
equipe de planejamento da aquisição de que trata o DOD 20
(doc. 0941121), ressaltando a necessidade de que a área
técnica, quando da formulação dos artefatos, inclua a
programação e demais orientações necessárias às aquisições.

Para compor a comissão, como integrante
administrativo, indico o servidor Neilton Souza Silva Junior,
lotado na SEPAT.

Quanto à indicação prévia de ata de registro de
preços (doc. 0100238), faz-se necessária a instrução interna,
como forma de se avaliar possível vantajosidade na adesão.

Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 06/09/2021, às 15:26, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0941526 e o código CRC 831D5777.

0006364-49.2021.6.02.8000 0941526v1
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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 setembro de 2021.
Senhor Diretor-Geral,
 
Solicito que Vossa Senhoria avalie o documento de

oficialização da demanda (doc. SEI nº 0941121) apresentado
pelo Senhor Coordenador de Infraestrutura e, caso concorde,
autorize a aquisição de até 50 (cinquenta) impressoras
multifucionais.

 
Nos termos da Resolução CNJ nº 182/2013,

indico o Coordenador de Infraestrutura, como integrante
demandante, e o Chefe da Seção de Infraestrutura de
Equipamentos e Apoio ao Usuário, como integrante técnico.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 06/09/2021, às 15:33, 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
0941550 e o código CRC 5C7C523D.

0006364-49.2021.6.02.8000 0941550v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 06 de setembro de 2021.
Tendo em vista os pronunciamentos dos

Secretários de Tecnologia da Informação (0941550) e
de Administração (0941526) e o Documento Oficial de
Demanda (0941121), nos termos da Resolução CNJ nº
182/2013, submeto à superior consideração de Vossa
Excelência a indicação do Coordenador de Infraestrutura,
como integrante demandante, e do Chefe da Seção de
Infraestrutura de Equipamentos e Apoio ao Usuário, como
integrante técnico, lotados na Coordenadoria de
Infraestrutura, bem como do servidor Neilton Souza Silva
Junior, lotado na SEPAT,  como integrante administrativo,
para comporem a Comissão de Planejamento para a aquisição 
de até 50 (cinquenta) impressoras multifucionais.

 
Outrossim, informo que foi localizada Ata de

Registro de Preços do TRE/RO (0941129), vigente e capaz de
suprir a necessidade deste TRE. Como alerta a STI/COINF
(0941126), estamos em setembro, a três meses do final do
exercício. Por precaução, sugere-se, em paralelo, a instrução
do feito, visando à eventual adesão de até 50 (cinquenta)
unidades do item 01 da ata em comento.

 
 
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 08/09/2021, 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
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0941598 e o código CRC 01022A2C.
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PROCESSO : 0006364-49.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
ASSUNTO : Aprovação. Composição. Comissão de Planejamento.Aquisição  de até 50 (cinquenta) impressoras multifucionais.

Decisão nº 2024 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

Acolho a sugestão do Senhor Diretor-Geral  inserta no
evento SEI 0941598.

Isto posto, APROVO a composição da Comissão de
Planejamento a fim de permitir a aquisição de até 50 (cinquenta)
impressoras multifucionais. conforme Documento de Oficialização de
Demanda (0941121), nos termos da Resolução CNJ nº 182/2013,
cujos membros serão, como membros integrantes demandante e
técnico, respectivamente, Coordenador de Infraestrutura e
o Chefe da Seção de Infraestrutura de Equipamentos e Apoio
ao Usuário e como representante administrativo, o servidor
Neilton Souza Silva Junior, lotado na Seção de Patrimônio- SEPAT.

À  Secretaria de Gestão de Pessoas, para elaboração e
publicação do necessário ato normativo e ciência aos servidores ora
designados.

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
10/09/2021, 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
0943395 e o código CRC 38ED287C.

0006364-49.2021.6.02.8000 0943395v3
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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 setembro de 2021.
À CODES/SRS para providências pertinentes à

Decisão 0943395.

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 13/09/2021, às 16:16, 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
0944651 e o código CRC 4B1CA8BD.

0006364-49.2021.6.02.8000 0944651v1
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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 setembro de 2021.
Sra. Oficiala de Gabinete da Presidência,
 
Conforme orientado pela Sra. Secretária de Gestão

de Pessoas, conforme  contato por mensagem com Vossa
Senhoria, remeto o presente procedimento visando
direcionamento para a regular tramitação na Unidade
competente.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por LAÉRCIO VITÓRIO DA SILVA, Chefe de
Seção, em 13/09/2021, às 18:51, 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
0945060 e o código CRC B149078C.
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PROCESSO : 0006364-49.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
ASSUNTO : Aprovação. Composição. Comissão de Planejamento.Aquisição  de até 50 (cinquenta) impressoras multifucionais.

Decisão nº 2066 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

Acolho a sugestão do Senhor Diretor-Geral  inserta no
evento SEI 0941598.

Isto posto, APROVO a composição da Comissão de
Planejamento a fim de permitir a aquisição de até 50 (cinquenta)
impressoras multifucionais. conforme Documento de Oficialização de
Demanda (0941121), nos termos da Resolução CNJ nº 182/2013,
cujos membros serão, como membros integrantes demandante e
técnico, respectivamente, Coordenador de Infraestrutura e
o Chefe da Seção de Infraestrutura de Equipamentos e Apoio
ao Usuário e como representante administrativo, o servidor
Neilton Souza Silva Junior, lotado na Seção de Patrimônio- SEPAT.

À Diretoria-Geral para elaboração e publicação do
necessário ato normativo e ciência aos servidores ora designados.

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
14/09/2021, 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
0945666 e o código CRC 36793F0D.

0006364-49.2021.6.02.8000 0945666v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 375/2021 TRE-AL/PRE/DG/GDG

 

O DESEMBARGADOR-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 0006364-
49.2021.6.02.8000, resolve:

CONSIDERANDO a necessidade de padronização
de procedimentos para as contratações de Tecnologia da
Informação e Comunicação (TIC), de maneira que haja
previsibilidade com relação ao planejamento, à execução e à
gestão dos contratos firmados pelos órgãos submetidos ao
controle administrativo e financeiro do CNJ, nos termos da
Resolução CNJ nº 182/2013,

RESOLVE:
Art. 1º Constituir Comissão de Planejamento a fim

de permitir a aquisição de até 50 (cinquenta) impressoras
multifucionais. conforme Documento de Oficialização de
Demanda 20/2021, nos termos da Resolução CNJ nº 182/2013,
integrada pelos membros demandante e técnico,
respectivamente, Coordenador de Infraestrutura e
o Chefe da Seção de Infraestrutura de Equipamentos e
Apoio ao Usuário e tendo como
representante administrativo o servidor Neilton Souza
Silva Junior, lotado na Seção de Patrimônio- SEPAT.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

 
OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

DESEMBARGADOR  PRESIDENTE

Maceió, 15 de setembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
15/09/2021, às 17:33, 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
0946179 e o código CRC 44C6C8D8.

0006364-49.2021.6.02.8000 0946179v4
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Ano 2021 - n. 180 Maceió, segunda-feira, 20 de setembro de 2021 3

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/

Art. 2º. O gestor e fiscais ora designados deverão observar, no que couber, as disposições
constantes no Título IV (arts. 16 a 22), da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017.
Art. 3º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
DESEMBARGADOR PRESIDENTE
Maceió, 15 de setembro de 2021.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 375/2021 TRE-AL/PRE/DG/GDG
O DESEMBARGADOR-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 ,0006364-49.2021.6.02.8000
resolve:
CONSIDERANDO a necessidade de padronização de procedimentos para as contratações de
Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), de maneira que haja previsibilidade com relação
ao planejamento, à execução e à gestão dos contratos firmados pelos órgãos submetidos ao
controle administrativo e financeiro do CNJ, nos termos da Resolução CNJ nº 182/2013,
RESOLVE:
Art. 1º Constituir Comissão de Planejamento a fim de permitir a aquisição de até 50 (cinquenta)
impressoras multifucionais. conforme Documento de Oficialização de Demanda 20/2021, nos
termos da Resolução CNJ nº 182/2013, integrada pelos membros demandante e técnico,
respectivamente, Coordenador de Infraestrutura e o Chefe da Seção de Infraestrutura de
Equipamentos e Apoio ao Usuário e tendo como representante administrativo o servidor Neilton
Souza Silva Junior, lotado na Seção de Patrimônio- SEPAT.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
DESEMBARGADOR PRESIDENTE
Maceió, 15 de setembro de 2021.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 376/2021 TRE-AL/PRE/DG/GDG
O DESEMBARGADOR-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 ,0006267-49.2021.6.02.8000
resolve:
CONSIDERANDO a necessidade de padronização de procedimentos para as contratações de
Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), de maneira que haja previsibilidade com relação
ao planejamento, à execução e à gestão dos contratos firmados pelos órgãos submetidos ao
controle administrativo e financeiro do CNJ, nos termos da Resolução CNJ nº 182/2013,
RESOLVE:
Art. 1º Constituir Comissão de Planejamento a fim de permitir a Contratação - Solução de
Tecnologia da Informação e Comunicação, com vistas à aquisição de solução Firewall para o
Prédio Sede, Cartórios Eleitorais, Unidades e Escritórios Remotos conforme Documento de
Oficialização de Demanda 19/2021, nos termos da Resolução CNJ nº 182/2013, integrada pelos
membros demandante e técnico, respectivamente, o Coordenador de Infraestrutura e o Chefe da
Seção de Gerência de Infraestrutura, e tendo como representante administrativo o servidor Rodrigo
Ferreira Moura, lotado no Gabinete da Secretaria de Administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
DESEMBARGADOR PRESIDENTE

Maceió, 15 de setembro de 2021.
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DESPACHO

Maceió, 21 de setembro de 2021.
Publicada a Portaria 375/2021, no Diário da Justiça

Eletrônico - DJE (0947821), determino o encaminhamento do
presente procedimento à Secretaria de Administração e à
Secretaria de Tecnologia da Informação para ciência aos
interessados e continuidade do feito.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 21/09/2021, às 18:51, 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
0947822 e o código CRC 85C1005E.

0006364-49.2021.6.02.8000 0947822v1
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DESPACHO

Maceió, 21 de setembro de 2021.
 
À SEPAT, em face da publicação da Portaria

375/2021, no Diário da Justiça Eletrônico - DJE (0947821),
para as medidas de sua competência.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 22/09/2021, às 19:12, 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
0947878 e o código CRC 3AD3FE54.

0006364-49.2021.6.02.8000 0947878v1
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DESPACHO

Maceió, 22 de setembro de 2021.
Ao Coordenador de Infraestrutura para as devidas

providências, tendo em vista a designação decorrente da
Portaria no 375/2021.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 22/09/2021, 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
0948162 e o código CRC 85545E0E.

0006364-49.2021.6.02.8000 0948162v1
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Estudos Preliminares

1. Análise de Viabilidade da Contratação (Resolução CNJ nº 182/2013 –
Arts.12 e 14)
 
1.1. Contextualização

A Seção de Infraestrutura de Equipamentos e Apoio ao Usuário (SAU)/COINF/STI tem
relatado recorrentemente problemas de funiconamento nas impressoras
multifuncionais deste Regional, considerando que, a quase totalidade das impresssoras
multifuncionais, tem mais de 04 (quatro) anos, ou seja, estão albergadas pelo disposto
da Resolução TRE/AL nº 16.145/2021 (0928896) quanto à política de descarte e
desfazimento de equipamentos de Tecnologia da Informação, no âmbito da justiça
eleitoral de Alagoas, impõe-se a necessidade de:

Prover atualização dos equipamentos para a manutenção de suas atividades.

2. Definição e Especificação dos Requisitos da Demanda (Art. 14, I)
 
2.1. Especificações Técnicas

Estas serão fixadas em Termo de Referência a serem
incorporados ao presente procedimento.

Todavia, os equipamentos devem ter no mínimo:

Impressora Multifuncional Laser;
Recursos mínimos: cópia, digitalização de documentos;
Interfaces: USB, Gibabit Ethernet
Driver compatível com Windows 10
Resolução de impressão: 1200 x 1200 (preto e branco)
Pápeis suportados mínimos: A4, A5, Carta, Ofício e envelopes
Ter bandeja multiuso;
Velocidade de impressão: 36 ppm
Resolução de digitalização: 1200 x 1200 dpi (monocromática);
Digitalização direto para USB
Formatos de digitalização: JPEG, JPG; PDF; PDF seguro; TIFF
Cartuchos: A impressora será fornecida com 1 (um) cartucho de toner de alto
rendimento com capacidade para impressão de 10.000 (dez mil) páginas e 01
(um) outro sobressalente por impressora;
Garantia: 36 (trinta e seis) meses

3. 3. Soluções Disponíveis no Mercado de TIC (Art. 14, I, a):
O mercado apresenta vasta gama de equipamentos que podem
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atender ao conjunto de necessidades e especificações apresentadas, muitas
vezes apresentados com a identificação para uso corporativo.
4. Contratações Públicas Similares (Art. 14, I, b):

Ata de Registro de Preços TRE/TO nº 70/2020 - evento 0941129
5. Outras Soluções Disponíveis (Art. 14, II, a):

O mercado apresenta vasta gama de equipamentos que podem
atender ao conjunto de necessidades e especificações apresentadas.
6. Portal do Software Público Brasileiro (Art. 14, II, b):

Não se aplica por se tratar de aquisição de equipamentos.
7. Alternativa no Mercado de TIC (Art. 14, II, c):

Não se aplica por se tratar de aquisição de equipamentos.
8. Modelo Nacional de Interoperabilidade – MNI (Art. 14, II, d):

Não se aplica por se tratar de aquisição de equipamentos.
9. Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil (Art. 14, II,
e):

Não se aplica por se tratar de aquisição de equipamentos.
10. Modelo de Requisitos Moreq-Jus (Art. 14, II, f):

Não se aplica por se tratar de aquisição de equipamentos.
11. Análise dos Custos Totais da Demanda (Art. 14, III):

Os custos totais projetados, por certo, serão objeto de
levantamento por parte da SEIC, em momento oportuno.

Todavia, com base no preço do evento 0941129, temos: 50 x R$
2.680,00 = R$ 134.000,00

Estimativa exercício 2021: 30 (trinta) unidades;
Estimativa exercício 2022: 20 (vinte) unidades;

12. Escolha e Justificativa da Solução (Art. 14, IV):
Não se aplica por se tratar de aquisição de equipamento

específico e destinado à reposição gradual do parque.
13. Descrição da Solução (Art. 14, IV, a):

Registro de Preço para aquisição de impressoras multifuncionais 
para substituir equipamentos fora de garantia e/ou obsoletos utilizados pelo
TRE/AL
14. Alinhamento da Solução (Art. 14, IV, b):

1. Planejamento Estratégico Institucional (PEI): melhoria da
infraestrutura e governança de tecnologia da informação;

2. Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação
(PETIC): viabilizar serviços e soluções de TIC;

3. Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação
(PDTIC): manter parque tecnológico atualizado.

 
15. Benefícios Esperados (Art. 14, IV, c):
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Reposição de equipamentos defasados e manutenção da
capacidade produtiva atualizada.

Passar o equipamento a estar coberto por garantia, dada sua
missão crítica de segurança, notadamente aqueles que atingiram os
parâmetros estabelecidos pela Resolução TRE/AL nº 16145/2021 -
Desfazimento de bens de TI (0939034)
16. Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 14, IV, d):

Renovação do parque de impressoras de cartórios e da sede.
17. Adequação do Ambiente (Art. 14, V, a, b, c, d, e, f):

Por se tratar de renovação de parque não há necessidades desta
natureza.
18. Orçamento Estimado (Art. 14, II, g):

Este item será objeto de estudo percuciente por parte da
SEIC/COMAP/SAD.

Neste momento, os dados disponíveis podem ser vistos no
Item 11. Análise dos Custos Totais da Demanda (Art. 14, III).

 

Proposta orçamentária de 2021

Equipamentos de tecnologia da informação e comunicação

Código de classificação da fonte de recurso: 4490.52.35

19. Sustentação do Contrato (Art.15)
19.1. Recursos Materiais e Humanos (Art. 15, I):

Não será necessária a disponibilização de recursos humanos e/ou
materiais adicionais para sustentação da solução adquirida, após sua
implantação.
19.2. Descontinuidade do Fornecimento (Art. 15, II):

Não se trata de um serviço de natureza contínua, logo não se
aplica.
19.3. Transição Contratual (Art. 15, III, a, b, c, d, e):

Não se aplica para aquisição em questão.
19.4. Estratégia de Independência Tecnológica (Art. 15, IV, a, b):

Não se trata de um serviço de natureza contínua, logo não se
aplica.
20. Estratégia para Contratação (Art.16)
 
20.1. Natureza do Objeto (Art. 16, I):

O objeto possui características comuns e usuais encontrados no
mercado de TIC e trata-se de contrato de fornecimento de equipamentos, não
consistindo de serviço continuado.
20.2. Parcelamento do Objeto (Art. 16, II):
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Como se trata de RP é natural se pensar em parcelamento.
Todavia, cada demanda, ou seja, cada ordem de fornecimento derivada do RP
deverá ser realizada de maneira integral.

O parcelamento do fornecimento, a obedecer eventuais
limitações orçamentárias, poderá ser exercido da seguinte forma:

Estimativa exercício 2021: 30 (trinta) unidades;
Estimativa exercício 2022: 20 (vinte) unidades;

20.3. Adjudicação do Objeto (Art. 16, III):

Como se trata de aquisição de item único a adjudicação deverá
ser por item.

20.4. Modalidade e Tipo de Licitação (Art. 16, IV):

A aquisição pretendida deverá ser realizada por meio de licitação
do tipo Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo
entendimento superior contrário.

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de
fornecimento de equipamento, é pela contratação por licitação via pregão. 

O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta a contratação de
bens e serviços de informática e automação pela administração pública federal, direta
ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais
organizações sob o controle direto ou indireto da União deve ser aplicado nesta
aquisição por se tratar de bem de informática.

A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a
necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certificações emitidas por
instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme regulamentação
específica, a adequação à segurança para o usuário e instalações, compatibilidade
eletromagnética e consumo de energia.

Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a certificação
para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é voluntária, conforme Portaria
Inmetro n.º 170 de 10/04/2012.

(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf).

20.5. Classificação e Indicação Orçamentária (Art. 16, V):

A classificação e fonte dos recursos financeiros será indicada
pela Coordenadoria de Orçamento e Finanças. 

Vislumbra-se como indicação 4490.52.35 - EQUIPAMENTOS DE
PROCESSAMENTO DE DADOS.

20.6. Vigência da Prestação de Serviço (Art. 16, VI)

Será, na forma dos normativos vigentes, o tempo máximo do
Registro de Preços.

20.7. Equipe de Apoio à Contratação (Art. 16, VII):
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Na forma da Portaria TRE/AL 375/2021 (0947821)

Integrante demandante: Coordenador de Infraestruruta/STI

E-mail: coinf@tre-al.jus.br

 

Integrante Técnico: Chefe da Seção de Infraestrutura de Equipamentos e Apoio ao
Usuário/COINF

E-mail: sau@tre-al.jus.br

 

Integrante Administrativo: Neilton Souza Silva Júnior

neiltonsilva@tre-al.jus.br

20.8. Equipe de Gestão da Contratação (Art. 16, VIII):

Gestor do Contrato: Indicação a cargo da Secretaria de
Administração: Por se tratar de  aquisição/contratação ordinária, nos moldes
do Despacho GSAD 0945085;

Fiscal Técnico: Chefe da Seção de Infraestrutura de
Equipamentos e Apoio ao Usuário.

21. Análise de Riscos:

A análise em questão é mínima, portanto, não exaustiva e focada em aspectos
diretamente ligados ao procedimento nas suas etapas de aquisição e fornecimento.

Risco
1

Risco: Falta de recursos orçamentários para a aquisição da
solução ou parte dela

Probabilidade:  Id Dano Impacto

Média 2
Ausência de solução de
continuidade de substituição de
impressoras com defeito ou fora
de garantia.

Paralisação dos
serviços
atrelados

 

Id Ação de Mitigação e Contingência Responsável

1
Utilização de recursos
destinados a outras
aquisições para contemplar
esta necessidade;

STI
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2

Substituição dos
equipamentos por outros
equipamentos existentes,
paralisando o andamento de
outros projetos e demandas.

STI/COINF/SAU

 

Risco
2

Risco: Atraso na aquisição

Probabilidade:  Id Dano Impacto

Média 2
Ausência de solução de
continuidade de substituição de
impressoras com defeito ou fora
de garantia.

Paralisação dos
serviços
atrelados

 

Id Ação de Mitigação e Contingência Responsável

1 Solicitação de aceleração de
trâmites internos. STI

2
Substituição dos
equipamentos por outros
equipamentos existentes

STI/COINF/SAU

 

 

 

Risco: Atraso na entrega da solução

Probabilidade:  Id Dano Impacto

Média 2
Ausência de solução de
continuidade de substituição de
impressoras com defeito ou fora

Paralisação dos
serviços
atrelados
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Risco
3

de garantia.  

Id Ação de Mitigação e Contingência Responsável

1 Notificar a contratada. Gestor do
contrato

2
Substituição dos
equipamentos por outros
equipamentos existentes.

STI/COINF/SAU

 

 

Lista de Potenciais Fornecedores

Fornecedor 01:
Nome: G3 Solutions
Sítio: http://www.g3solutions.com.br/
Telefone: 81 3471-8600 / 81 8173-7134
E-mail: alexandre.barros@g3solutions.com.br
Contato: Alexandre Barros

Fornecedor 02:
Nome: SUPORTE INFORMÁTICA
Sítio: http://www.suporteinformatica.com
Telefone: 81 3202-9100 / 81 3244-9697 / 81 8178-6653
E-mail: andre.brasileiro@suporteinformatica.com
Contato: André Brasileiro

Fornecedor 03:
Nome: TELTEC NETWORKS
Sítio: http://atasteltec.com.br
Telefone: 81 2122-3023
E-mail: teltec@teltecnetworks.com.br

Fornecedor 04:
Nome: PISONTEC
Sítio: http://www.pisontec.com
E-mail: michel@pisontec.com
Contato: Michel Harbeli

Fornecedor 05:
Nome: INFINIIT
Sítio: http://www.infiniit.com.br
E-mail: guilherme@infiniit.com.br
Contato: Guilherme

Fornecedor 06:
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Nome: SWT
Sítio: http://www.swt.com.br/
Contato: Bernadete Sabino
Email: bsabino@swt.com.br
Telefone: 32213731

Fornecedor 07:
Nome: Plugnet
Sítio: http://www.plugnetshop.com.br/
Telefone: (81) 34267006
Contato: Horidan Dantas
Email: horidan@plugnetshop.com.br

Fornecedor 08:
Nome: PCT Informática
Sítio: http://www.pctinformatica.com.br/
Telefone: (82) 3241-5300
Contato: Zacarias
Email: pct@pctinformatica.com.br

Fornecedor 09:
Nome: Usetech
Sítio: http://www.usetech.net
Telefone: (82) 3327-9436
Contato: Maxwell
Email: maxwell@usetech.net

 

Fornecedor 10:

Nome: DATEN Tecnologia Ltda

Sítio: www.daten.com.br

Representante:

OPENOFFICE LTDAR.

Maria da Conceição Viana, 879, Jardim Atlântico, Olinda - PE. CEP: 53130-540
openofficeltda@terra.com.br
Fone: (81) 3432-1657 / (81) 99964-6667

 

Fornecedor 11:

REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA, inscrita no CNPJ
sob o nº 65.149.197/0002-51, com sede na RODOVIA ES-010, Nº 4255 A, SALA 05,
CHÁCARA 274A, BAIRRO JARDIM LIMOEIRO, SERRA-ES. CEP 29.164-140. Telefone(s):
(31) 3047-4990 e 99746- 3229, assim como pelo E-mail(s): repremig.bh@terra.com.br
/ leandro@repremig.com.br,

 

Obs.: a aguardar retorno oportuno, por parte da SEIC, para registro de novos
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potenciais fornecedores para uso em referência futura noutros procedimentos.

Maceió, 22 de setembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Membro da Comissão, em 22/09/2021, às 16:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 22/09/2021, às 18:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRÉ ROCHA DO NASCIMENTO,
Chefe de Seção Substituto, em 23/09/2021, às 15:06, 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
0948259 e o código CRC 17835695.

0006364-49.2021.6.02.8000 0948259v11
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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 setembro de 2021.
À SAU e SEPAT - Portaria 375/2021- 0947821
 
Srs. Chefes,
 
Encaminho o presente para a apreciação de Vossas

Senhorias quanto aos Estudos Preliminares 0948259,
disponibilizado igualmente via bloco de assinaturas.

 
Cordialmente.

 
Daniel Macêdo de Carvalho Souto

Integrante Demandante - Portaria 375/2021

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Membro da Comissão, em 22/09/2021, às 16:06, 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
0948288 e o código CRC 661BB8F7.

0006364-49.2021.6.02.8000 0948288v1
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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 - TIC nº 18 / 2021

Termo de Referência - Soluções de Tecnologia da Informação

QUADRO RESUMO 

01. Objeto
Registro de Preço ou adesão à Ata de Registro de Preços para aquisição de até 50 (cinquenta) impressoras
multifucionais , como medida de viabilização de atualização progressiva do parque de impressoras utilizadas por
este Regional

02. Quantidade
50 (cinquenta) impressoras multifucionais

 

03. Resumo da Especificação do
Objeto

Há a necessidade de se buscar o detalhamento e atendê-lo (Item DETALHAMENTO DO
OBJETO (Art. 18, § 3º, III)).

Todavia, de forma resumida temos:

Impressora Multifuncional Laser;
Recursos mínimos: cópia, digitalização de documentos;
Interfaces: USB, Gibabit Ethernet
Driver compatível com Windows 10
Resolução de impressão: 1200 x 1200 (preto e branco)
Pápeis suportados mínimos: A4, A5, Carta, Ofício e envelopes
Ter bandeja multiuso;
Velocidade de impressão: 36 ppm
Resolução de digitalização: 1200 x 1200 dpi (monocromática);
Digitalização direto para USB
Formatos de digitalização: JPEG, JPG; PDF; PDF seguro; TIFF
Cartuchos: A impressora será fornecida com 1 (um) cartucho de toner de alto rendimento com capacidade
para impressão de 10.000 (dez mil) páginas e 01 (um) outro sobressalente por impressora;
Garantia: 36 (trinta e seis) meses

04. Valor Estimado
Os custos totais projetados, por certo, serão objeto de levantamento por parte da SEIC, em

momento oportuno.
 

05. Justificativa

A Seção de Infraestrutura de Equipamentos e Apoio ao Usuário (SAU)/COINF/STI tem relatado
recorrentemente problemas de funiconamento nas impressoras multifuncionais deste Regional, considerando
que, a quase totalidade das impresssoras multifuncionais, tem mais de 04 (quatro) anos, ou seja, estão
albergadas pelo disposto da Resolução TRE/AL nº 16.145/2021 (0928896) quanto à política de descarte e
desfazimento de equipamentos de Tecnologia da Informação, no âmbito da justiça eleitoral de Alagoas, impõe-
se a necessidade de:

Prover atualização dos equipamentos para a manutenção de suas atividades.

06. Prazo de Entrega O prazo máximo para o fornecimento  é de 30 (trinta) dias corridos após o recebimento da ordem de
fornecimento, nota de empenho ou documento equivalente.

07. Adjudicação (Por Item)
08. Classificação Orçamentária (A cargo da COFIN). Sugerindo-se material permanente de TI.

09. Local de Entrega

Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Av. Menino Marcelo, 7200D, Serraria

Maceió – AL CEP 57046-005 Tel.: (82) 3328-1947

Horário: De segunda-feira a quinta-feira das 13 às 19h e sexta-feira das 7h30min Às 13h30min.
10. Unidade Fiscalizadora Fiscal Técnico: Chefe da Seção de Infraestrutura de Equipamentos e Apoio ao Usuário.
11. Unidade Gestora Gestor do Contrato: Indicação a cargo da Secretaria de Administração: Por se tratar de  aquisição/contratação

ordinária, nos moldes do Despacho GSAD 0945085

12. Sanções Administrativas
Vide

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
Subitem Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11)

13. Prazo de Pagamento
Vide 

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
Subitem Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7)

14. Estratégia de Recebimento
Vide 

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
Subitem Recebimento do Objeto:

Vide
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15. Modalidade e Tipo de
Licitação

Vide

2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e Atendimento aos Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V)

 

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I):
Registro de Preço ou adesão à Ata de Registro de Preços para

aquisição de impressoras multifucionais

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)

Registro de Preço ou adesão à Ata de Registro de Preços para
aquisição de impressoras multifucionais
2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II)
 
2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a )

A Seção de Infraestrutura de Equipamentos e Apoio ao Usuário (SAU)/COINF/STI tem
relatado recorrentemente problemas de funiconamento nas impressoras
multifuncionais deste Regional, considerando que, a quase totalidade das impresssoras
multifuncionais, tem mais de 04 (quatro) anos, ou seja, estão albergadas pelo disposto
da Resolução TRE/AL nº 16.145/2021 (0928896) quanto à política de descarte e
desfazimento de equipamentos de Tecnologia da Informação, no âmbito da justiça
eleitoral de Alagoas, impõe-se a necessidade de:

Prover atualização dos equipamentos para a manutenção de suas atividades.

A sugestão de uso de Registro de Preços, da forma como proposta, tem alicerce no
Decreto nº 7.892/2013,  art. 3º,  incisos I, II e IV, assim ponderados:

Inciso I: a aquisição de impressoras pode ser frequente, considerando a migração
progressiva, vez que não os serviços suportados não podem sofrer solução de
continuidade;
Inciso II: a entrega deve ser sucessiva, de forma a minimizar impactos nos prazos
de garantia dos equipamentos, considerando a dinâmica de deslocamentos
para sua efetiva implantação e substituição aos equipamentos anteriores;
Inciso IV: não é possível, a priori, ter uma visão clara, da quantidade de
equipamentos efetivamente necessários para substituir os atuais, quer seja pela
defasagem tecnológica dos atualmente em uso, decorrente do tempo de
aquisição; quer seja pela necessidade e absorção de novos serviços, tais como
demanda crescente do SEI e do anunciado PJE, entre outros.

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)
A contratação visa, além de promover ações no sentido de

elaborar novo instrumento que mantenha um meio para disponibilizar as
impressoras demandadas e:

Garantir a infraestrutura física apropriadas às atividades
administrativas e judiciais.

Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e
administrativas.
2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)

Dotar a STI de capacidade de renovação do parque de impressoras multifucionais
com desempenho adequado, com confiabilidade, com atualização tecnológica e
com cobertura de garantia com custo minimizado.

2.4 Alinhamento Estratégico (Art. 18, § 3º, II, d)

1. Planejamento Estratégico Institucional (PEI): melhoria da infraestrutura e governança
de tecnologia da informação;

2. Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC): viabilizar
serviços e soluções de TIC;

3. Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC): manter parque
tecnológico atualizado.

2.5 Referência aos Estudos Preliminares (Art. 18, § 3º, II, e)
Este Termo de Referência foi elaborado considerando o

Documento de Oficialização de Demanda (DOD) encaminhado pela Secretaria
de Tecnologia da Informação (STI) e os Estudos Preliminares constantes do
Processo SEI nº 0006364-49.2021.6.02.8000
2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)

É pretendida a reposição do parque de impressoras.
2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g)

Verifica-se que os bens e serviços pretendidos poderão ser
fornecidos por diferentes empresas no mercado de TIC.

Considerando o Item 7 dos Estudos Preliminares, não se
vislumbrou alternativa que não o presente Registro de Preços.

 
2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h)

Os bens e serviços a serem contratados possuem características
comuns e usuais encontradas atualmente no mercado de TIC, cujos padrões de
desempenho e de qualidade podem ser objetivamente definidos neste Termo
de Referência.

O objeto desta contratação tem como escopo a obtenção de
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produto específico em período determinado, portanto não se caracteriza como
serviço de natureza continuada.
2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i)

Não haverá parcelamento, cada ordem de fornecimento derivado
do Registro de Preços deverá ser realizada de maneira integral.

Adjudicação será por item.
2.10 Vigência

Será, na forma dos normativos vigentes, o tempo máximo do
Registro de Preços.

A vigência da ata será de 12 (doze) meses, contados a partir de
sua assinatura.

A utilização do sistema de Registro de Preços visa,
primordialmente, a redução de número de licitações para o mesmo objeto,
porquanto se concentra em um único procedimento a possibilidade de realizar
diversas aquisições recorrentes e necessárias, via ordens de fornecimento,
durante o lapso temporal de sua vigência, em face de os preços
permanecerem à disposição da Administração.
2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e
Atendimento aos Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V)

A aquisição pretendida deverá ser realizada por meio de licitação
do tipo Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo
entendimento superior contrário.

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de
fornecimento de equipamento, é pela contratação por licitação via pregão. Por
conta de possibilidade de contingenciamento orçamentário, ou mesmo a
necessidade de promover entregas parceladas de acordo com a necessidade e
conveniência da Administração, indicamos a modalidade de registro de
preços.

O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta a contratação de
bens e serviços de informática e automação pela administração pública federal, direta
ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais
organizações sob o controle direto ou indireto da União deve ser aplicado nesta
aquisição por se tratar de bem de informática.

A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a
necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certificações emitidas por
instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme regulamentação
específica, a adequação à segurança para o usuário e instalações, compatibilidade
eletromagnética e consumo de energia.

Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a certificação
para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é voluntária, conforme Portaria
Inmetro n.º 170 de 10/04/2012.

(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf).

pretendida deverá ser realizada por meio de licitação do tipo
Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo entendimento
superior contrário.

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de
fornecimento de equipamento, é pela contratação por licitação via pregão. Por
conta de possibilidade de contingenciamento orçamentário indicamos a
modalidade de registro de preços.

O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta a contratação de
bens e serviços de informática e automação pela administração pública federal, direta
ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais
organizações sob o controle direto ou indireto da União deve ser aplicado nesta
aquisição por se tratar de bem de informática.

A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a
necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certificações emitidas por
instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme regulamentação
específica, a adequação à segurança para o usuário e instalações, compatibilidade
eletromagnética e consumo de energia.

Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a certificação
para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é voluntária, conforme Portaria
Inmetro n.º 170 de 10/04/2012.

(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf).

2.12 Adequação do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k)
Para utilização do objeto pretendido é necessário dispor de

infraestrutura física para sua instalação, situação essa já existente no âmbito
do TRE/AL, salvo o surgimento de demanda muito particular e além da
previsibilidade.
2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l)

1. CONFORMIDADE
1. O fabricante deve possuir sistema de gestão ambiental com base na norma

ISO 14001, devidamente comprovado através do respectivo certificado;

2. Os equipamentos não deverão conter substâncias perigosas como mercúrio
(Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil
polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs) em concentração
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acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous
Substances). A comprovação do disposto poderá ser feita mediante
apresentação de certificação emitida por instituição pública oficial ou
instituição credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que
o bem ofertado cumpre com as exigências do edital, conforme previsto nas
recomendações contidas na IN 01-2010 SLTI; Epeat (Eletronic Product
Environmental Assessment Tool), com certificado na categoria mínima Gold;

2. COMPATIBILIDADE
1. Windows 10 ou superior

2.14 Obrigações do Contratante (Art. 18, § 3º, II, m)

1. Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo;

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

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

4. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à
boa execução das obrigações contratuais; e

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

2.15 Obrigações da Contratada (Art. 18, § 3º, II, m)
As obrigações abaixo são aplicáveis ao objeto a ser contratado.

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

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

3. Disponibilizar Central
de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados técnicos, conforme períodos, horários e condições estabelecidas no Edital e
em seus Anexos;

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

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

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

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

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

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

10.  Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obedeçam rigorosamente às normas e
aos procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da Informação
do TRE/AL;

11.  Responsabilizar-
se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades necessárias para prestar a garantia on-
site.

12. Prestar as informações e
os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Administração, referentes a qualquer problema detectado ou
ao andamento de atividades da garantia técnica.

DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III)
3.1 Descrição do Objeto

 

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL

MONOCROMÁTICA:
Impressora multifuncional incorporada, em um único bloco, com recursos de
cópia, fax, digitalização de documentos e de impressão por varredura a feixe laser
ou barramento de LEDs e fusão de toner.
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Características Técnicas Gerais:
a. Tamanhos de Papel: A4 210 x 297 mm, A5 148 x 210 mm , A6 105 × 148
mm, Carta 215 x 279 mm, Ofício 216 x 356 mm;
b. Deve aceitar papéis com peso de, no mínimo, 60 até 163 g/m² (sessenta
até cento e sessenta e três gramas por metro quadrado) na bandeja 1 e de,
no mínimo, 60 a 220 g/m² (sessenta a duzentos e vinte gramas por metro
quadrado) na Bandeja multiuso ou superior;
c. Interface USB (Universal Serial Bus);
d. Fonte de alimentação com tensão de entrada de 110 V (cento e dez volts
em corrente alternada) ou bi-volt automático, com tolerância de ±10% (mais
ou menos dez por cento);
e. Acompanhada de manual com informações técnicas para a operação
(Manual de Operação) e cabo de alimentação;
f. Drivers para Windows 7, Windows 8 e Windows 10. O sistema operacional
Windows é o sistema padrão homologado e utilizado pelos softwares e
aplicativos eleitorais do TRE-AL;
g. Painel de controle: tela LCD ou sensível ao toque;
h. Digitalização duplex; i. Impressão a partir de uma unidade USB e
digitalização para USB;
j. Imprimir de smartphones, tablets e notebooks via rede sem fio;
k. Unidade fotorreceptora integrada ao toner.

Características da Impressora:
Tecnologia de impressão: Impressão por varredura a feixe laser e fusão de
toner;
Cor de impressão: Monocromática;
Resolução de impressão: Preto e branco de 1200 x 1200 dpi (mil e duzentos
por mil e duzentos dpi);
Velocidade de impressão: 40 ppm (quarenta páginas por minuto) em preto e
branco em A4;
Ciclo de trabalho Maximo mensal: 80.000 (oitenta mil) páginas;
Capacidade da bandeja de alimentação: Bandeja de entrada: 250 (duzentas e
cinquenta) folhas;
Alimentador Automático de Documentos: Capacidade de 50 (cinquenta)
folhas;
Capacidade da bandeja de saída 150 (cento e cinquenta) folhas;
Impressão duplex: Frente e verso automático;
Impressão em papel de tamanhos: Tamanhos de mídias mínimas suportadas:
A4, A5, Carta, Oficio, envelopes;
Tamanho de mídias personalizado: Bandeja Multiuso: 3 x 5 a 8,5 x 14 pol.; 76
x 127 a 216 x 356 mm;
Memória: 512 (quinhentos e doze) MB de RAM;
Conectividade: 1 USB 2.0 de alta velocidade; 1 rede Gigabit Ethernet
10/100/1000 BaseTX; 1 802.11b/g/n sem fio;
Porta de linha telefônica; Linguagens: Compatível com as seguintes
linguagens: PDF; PCL5 ou superior;
Cartuchos: A impressora será fornecida com 1 (um) cartucho de toner de
alto rendimento com capacidade para impressão de 10.000 (dez mil) páginas
e 01 (um) cartucho de toner de alto rendimento com capacidade para
impressão de 10.000 (dez mil) páginas sobressalente;

Características da Copiadora:
Resolução: 600 x 600 ppi (seiscentos por seiscentos ppi) em texto em preto
e branco;
Velocidade cópia: 40 cpm (quarenta cópias por minuto) em A4, preto;
Funções: Cópias múltiplas até 99 (noventa e nove) cópias;
Redução/ampliação de 25% a 400%.

Características da Digitalizadora:
Resolução óptica: 1200 x 1200 dpi (mil e duzentos por mil e duzentos ppi)
monocromática, mesa;
Até 1200 x 1200 dpi (mil e duzentos por mil e duzentos ppi) cores.
Tipo de digitalização: Base plana com alimentador automático de
documentos;
Velocidade de digitalização (normal, A4): 29 ppm (vinte e nove páginas por
minuto) em preto e branco e de 20 ppm (vinte páginas por minuto) coloridas;
Funções: Digitalização para email, para pasta de rede, USB;
Formatos de arquivo: JPEG, JPG; PDF; PDF seguro; TIFF.

Características do Fax:
Memória: Até 400 páginas;
Velocidade de transmissão: Até 3 (três) segundos por página formato Carta;
Resolução: Até 300 x 300 dpi (trezentos por trezentos dpi);
Discagem rápida de fax, máximo de números: Até 100 números
 

Garantia: 36 (trinta e seis) meses do fabricante

 

 

 

3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
A execução do objeto pressupõe a existência dos seguintes

papéis e responsabilidades (Art. 18, § 3º, III, a, 1):

1. Patrocinador da Contratação: é o titular da área demandante, responsável por
representar os interesses do órgão no contexto da Contratação, pela aprovação
da necessidade e, por fim, pela negociação das ações necessárias para que os
objetivos sejam alcançados;

2. Gestor do Contrato (art. 3º, IV, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): servidor
designado para coordenar e comandar o processo da fiscalização da execução
contratual. Na forma do Art. 17 da mesma Resolução, o gestor do contrato
responsabiliza-se pela condução da gestão e fiscalização do contrato, nos termos
do Art. 67, da Lei nº 8.666/93.

3. Fiscal do Contrato (art. 3º, VI, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): servidor
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designado para auxiliar o gestor do contrato quanto à fiscalização do objeto do
contrato. Neste sentido, indicado pela respectiva autoridade competente para
fiscalizar o Contrato quanto aos aspectos técnicos da solução.

Dinâmica da Execução (Art. 18, § 3º, III, a, 2):

1. Os equipamentos deverão ser entregues no Almoxarifado do TRE/AL, nos
quantitativos indicados no pedido de fornecimento;

2. A garantia dos equipamentos deve obedecer o detalhamento técnico feito e terá
seu tempo contado por cada fornecimento individualmente;

3. Entende-se como garantia aquela prestada pelo próprio fabricante ou por rede
credenciada pelo fabricante do(s) referido(s) equipamento(s);

4. O pagamento será realizado individualmente para cada nota fiscal apresentada,
após emissão do aceite definitivo pela unidade competente do TRE/AL;

5. Os equipamentos deverão ser novos, não recondicionados, de primeiro uso e não
deverão conter marcas, amassados, arranhões ou outros problemas e, ainda,
serem entregues em pleno estado de funcionamento;

6. Os equipamentos deverão atender rigorosamente a todas as especificações
técnicas contidas neste Termo de Referência e em seus Anexos;

7. Os equipamentos deverão vir acompanhados de todos os acessórios necessários
para o seu pleno estado de funcionamento, como cabos, drivers, mídias e outros,
os quais só serão recebidos juntamente com os respectivos equipamentos. Este
item se aplica tanto para a entrega dos equipamentos quanto para substituições
durante o período de garantia;

8. Ao TRE é reservado o direito de efetuar conexões dos equipamentos a outros,
bem como adicionar demais acessórios compatíveis tecnicamente, sem que isso
constitua motivo para a Contratada se desobrigar da garantia, desde que tal fato
não implique danos materiais ou técnicos aos equipamentos e acessórios,
hipótese que deverá ser devidamente comprovada;

9.  Ao TRE/AL é reservado o direito de efetuar diligência, a qualquer tempo, quanto
aos documentos exigidos neste Termo de Referência e em seus Anexos.

Recebimento do Objeto:

1. O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, que só será
emitido se os equipamentos estiverem de acordo com as especificações técnicas;

2. Após a entrega, os equipamentos serão submetidos à avaliação e homologação
pelos responsáveis técnicos do Tribunal;

3.  O exame para comprovação das características técnicas consistirá em avaliações
e testes não-destrutivos, por amostragem realizados em duas etapas:

a. Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues;
b. Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, no mínimo,

10% (dez por cento) e não menos do que 01 (um) dos equipamentos
recebidos. O Tribunal poderá, a seu critério, executar os testes nos demais
equipamentos, dentro de um critério de razoabilidade, podendo chegar
a 100% dos quantitativos, mas dentro de um prazo máximo de 30 (trinta)
dias corridos e contados de cada lote de equipamentos.

4. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos que
acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e
disponível no sítio do fabricante.

5. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito funcionamento
dos equipamentos e adequação às especificações técnicas, emitir e assinar o
Termo de Recebimento Definitivo.

Instrumentos Formais de Solicitação do(s) Bens e/ou
Serviço(s) (Art. 18, § 3º, III, a, 3):

1. A Ordem de Fornecimento será o instrumento formal de solicitação dos bens
pertencentes ao escopo desta contratação.

Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7)

1. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente do Fornecedor,
por ordem bancária, no prazo disposto nos artigos 5º, § 3º, ou 40, XIV, “a”, da
Lei n. 8.666/93, conforme o caso, quando mantidas as mesmas condições iniciais
de habilitação e cumpridos os seguintes  requisitos:

a. Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da
emissão (nota fiscaleletrônica, se for o caso), acompanhada da
Certidão Negativa de Débito – CND, comprovando regularidade com o INSS;
do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade
com o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita
Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela
Justiça do Trabalho; e  da prova de regularidade para com as Fazendas
Estadual e Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e

b. Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.
2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação

qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de
preços ou a atualização monetária.

3. O pagamento ocorrerá num  prazo de 10 (dez) dias, após a atestação pela
fiscalização e consequente ratificação pela gestão, nos termos da IN TRE-AL nº
07/2021 e Resolução  TRE-al nº 15.787/2017.

Direitos de Propriedade Intelectual (Art. 18, § 3º, III, a, 9):

1. Esse requisito não se aplica ao contexto desta contratação, uma vez que o objeto
se refere ao fornecimento de equipamentos, cujos direitos autorais do fabricante
são resguardados por legislação nacional e internacional.

Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11):

1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos
artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e
ampla defesa, às seguintes penalidades:

a. Advertência:
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a. Advertência:
i. A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento

de obrigação contratual e terá que apresentar as devidas justificativas
em um prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da
notificação; e

ii. Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será
advertida;

b. Multa de:
i. 0,25% por dia, sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no

caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos, limitada a
incidência a 20 (vinte) dias corridos;

1. No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo superior
a 20 (vinte) dias corridos, com
a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de
7,5% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e

2. No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo superior
a 20 (vinte) dias corridos, com a
não aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade 12%
sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução
total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do
registro de preços do Fornecedor;

ii.  0,5% por dia, sobre o valor do equipamento,
no caso de atraso injustificado na solução do chamado de garantia, limitada a incidência 30
(trinta) dias corridos;

1. No caso de atraso injustificado na solução do chamado de garantia por prazo superior
a 30 (trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente, a multa de
1% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e

2. A multa por atraso relacionada ao item
anterior será auferida por Ordem de Fornecimento e aplicada somente uma única vez a
cada mês, independente da quantidade de equipamentos sem
solução.

iii. 10% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de
inexecução parcial da obrigação assumida;

iv. 20% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução
total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro
de preços do Fornecedor;

v. 10% sobre o valor global estimado da Ata de Ata de Registro de Preços,
na hipótese de recusa em assinar a Ata ou o instrumento do contrato,
ou retirar a Ordem de Fornecimento.

c. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do
SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades
legais; e

d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública.

2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para
entrega/solução do chamado de garantia dos equipamentos poderá resultar no
cancelamento do registro de preços com a Contratada.

3. As sanções previstas nos itens "1.a", “1.c” e “1.d” do item 1 poderão ser
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.

4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado
judicialmente;

5. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do
valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento
administrativo.
.
 

4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV)
 
Garantia mínima de 04 (quatro) anos.
Estar comprovadamente ainda em produção.
Conformidade com o presente Termo de Referência.

5. Modelos (templates) propostos a serem utilizados na contratação
(Art. 18, § 3º, III, V)

 

 

Proc. SEI Principal  nº XXXXXXXXX

 

Pregão Eletrônico nº XX/YYYY – TRE/AL

Ata de Registro de Preços TRE/AL nº XX/YYYY

Fornecedor: AAAAAAAAAAA. - CNPJ  00.000.000/0000-00

 

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº XXX/20YY – STI 

 

Solicito, com base na Ata de Registro de Preços relativa ao
Pregão Eletrônico suprarreferido, celebrada entre este Tribunal e essa
Empresa, o fornecimento abaixo discriminado:

 

Item da Descrição Qtd. Qtd. Valor Unitário Valor Total Saldo da
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Ata Descrição Registrada Solicitada (R$) (R$) Ata

       
       

TOTAL:  ***

Recursos Orçamentários: As despesas decorrentes da prestação dos serviços
pretendido serão cobertas com recursos de MATERIAL PERMANENTE DE TI.

Prazo de Entrega: No máximo de XX (XXXXXXX) dias corridos após o recebimento
da autorização de fornecimento, nota de empenho ou instrumento formal e
equivalente, conforme contrato.

Valor Total: R$ XX.XXX,XX (XXXXXX reais e XXXXXXXa centavos).

 

 

Gestor da Ata - Portaria TRE/AL nº XX/XXXX
Maceió, 23 de setembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 23/09/2021, às 20:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 24/09/2021, às 06:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRÉ ROCHA DO NASCIMENTO,
Chefe de Seção Substituto, em 24/09/2021, às 12:38, 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
0949282 e o código CRC 05DA7F46.

0006364-49.2021.6.02.8000 0949282v16
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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 setembro de 2021.
À SAU e SEPAT - Portaria 375/2021- 0947821
 
Srs. Chefes,
 
Encaminho o presente para a apreciação de Vossas

Senhorias quanto ao Termo de Referência 0949282,
disponibilizado igualmente via bloco de assinaturas.

 
Cordialmente.

 
Daniel Macêdo de Carvalho Souto

Integrante Demandante - Portaria 375/2021

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 23/09/2021, às 20:19, 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
0949283 e o código CRC D8F45D94.

0006364-49.2021.6.02.8000 0949283v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 24 de setembro de 2021.
À STI
 
Segue o Termo de Referência, doc. 0949282, para

apreciação de Vossa Senhoria, na forma do que determina a
Resolução TRE/AL nº 15.904/2018 - Regulamento da
Secretaria, art. 111, VI.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 24/09/2021, às 12:42, 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
0949697 e o código CRC FB56FAA9.

0006364-49.2021.6.02.8000 0949697v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 28 de setembro de 2021.
Senhor Secretário de Administração,
 
Nos termos do § 1º do art. 13 da Resolução CNJ nº

182/2013, bem assim do art. 111, VI, da Resolução TRE/AL nº
15.904/2018 (Regulamento da Secretaria do TRE-AL),
manifesto concordância com os estudos preliminares e com o
termo de referência apresentados nestes autos.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 28/09/2021, às 17:07, 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
0951006 e o código CRC 6DAC0C84.

0006364-49.2021.6.02.8000 0951006v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 01 de outubro de 2021.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Submeto os presentes autos à deliberação de Vossa

Senhoria quanto à continuidade da instrução, a cargo da
SEIC, nos termos do art. 8º da Resolução TRE-AL nº
15.787/2017, para estimativa do preço da
aquisição especificada no Termo de Referência - TIC
12 (doc. 0938063), aprovado, na forma do regulamento, pelo
Sr. Secretário de TI (doc. 0951006); o qual, para efeito do
disposto na citada Resolução TRE-AL nº 15.787/2017, também
aprovo, com as ressalvas de ordem técnica e aquelas já
assinaladas no Despacho GSAD 0941526.

Observo, por fim, que a instrução, a cargo da SEIC,
deverá também considerar a possibilidade de adesão à Ata de
Registro de Preços TRE/RO 70/2020 (doc. 0941129), na forma
originariamente sugerida pela Unidade demandante.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 02/10/2021, às 00:39, 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
0952895 e o código CRC E70821DC.

0006364-49.2021.6.02.8000 0952895v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 04 de outubro de 2021.
 
À SEIC,
 
Aprovado, na forma regulamentar, o TIC nº 18 /

2021  pela titular da STI (doc. 0951006) e pelo titular da
SAD,  com ressalvas de ordem técnica (Despacho
GSAD 0941526),  observo que os autos estão em condições de
seguir o trâmite de instrução para efeito de estimativa de
preço, conforme disposto no art. 8º da Resolução TRE-AL nº
15.787/2017.

Observe-se que deverá também ser considerada a
possibilidade de adesão à Ata de Registro de Preços TRE/RO
70/2020 (doc. 0941129), na forma originariamente sugerida
pela Unidade demandante.

Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Diretor-
Geral em exercício, em 04/10/2021, às 15:33, 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
0953641 e o código CRC 918A5D28.

0006364-49.2021.6.02.8000 0953641v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 04 de outubro de 2021.
 
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se de aquisição de até 50 (cinquenta)

impressoras multifucionais, como medida de viabilização de
atualização progressiva do parque de impressoras utilizadas
por este Regional, por meio de Registro de Preço ou adesão à
Ata de Registro de Preços, conforme Termo de Referência -
 0949282.

Os autos foram encaminhados pela Diretoria-Geral,
Despacho GDG - 0953641, para as providências contidas no
art. 8º da Resolução TRE-AL nº 15.787/2017, devendo também
ser considerada a possibilidade de adesão à Ata de Registro de
Preços TRE/RO 70/2020 (doc. 0941129), na forma
originariamente sugerida pela Unidade demandante.

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

Para tanto, foi efetuada pesquisa no s i te Banco de
Preços, buscando-se propostas vencedoras de licitações
ocorridas nos últimos 180 (cento e oitenta) dias, com
objeto semelhante, encontrando-se o valor estimado unitário
no montante de R$ 2.712,77 (dois mil setecentos e doze reais
e setenta e sete centavos) - 0954124, superior ao valor
constante da Ata de Registro de Preços do TRE/RO, R$
2.680,00 (dois mil seiscentos e oitenta reais), cuja adesão fora
proposta pela unidade demandante - Despacho COINF
(0941126).

Desta forma, uma vez aferida a compatibilidade de
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preço do valor constante da citada Ata, solicitamos
deliberação quanto à sua utilização, que demandaria definição
do quantitativo de aquisição imediata, para consulta ao
fornecedor e ao TRE/RO.

Diferente disto, sugerimos. s.m.j, a realização de
licitação na modalidade Pregão Eletrônico, com fundamento
na Lei 10.520/2002, regulamentada pelos Decretos nº 
7.892/2013 e 10.024/2019, com ampla participação.

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 05/10/2021, 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
0954114 e o código CRC C9DB8883.
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Coordenadoria de Material e Patrimônio - COMAPCoordenadoria de Material e Patrimônio - COMAP
Seção de ComprasSeção de Compras

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

Item 1: Impressora Laser Multifuncional Monocromática

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 2.499,00R$ 2.499,00

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando do Exército 

Departamento de Educação e Cultura do Exército 

Diretoria de Formação e Aperfeiçoamento 

Escola de Comando e Estado Maior do Exército

Objeto:Objeto: Aquisição de material eletrônico e equipamentos de informática.

Data:Data: 24/08/2021 11:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:42021 / UASG:160313

Lote/Item:Lote/Item: /13

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 16/09/2021 15:53

Homologação:Homologação: 21/09/2021 10:26

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 58

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: RJ

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Relatório gerado no dia 04/10/2021 18:06:05  (IP: 190.15.118.218)Relatório gerado no dia 04/10/2021 18:06:05  (IP: 190.15.118.218)

Relatório de Cotação: Impressora Laser Multifuncional Monocromática

Pesquisa realizada entre 04/10/2021 18:02:56 e 04/10/2021 18:03:49Pesquisa realizada entre 04/10/2021 18:02:56 e 04/10/2021 18:03:49

Método Matemático Aplicado: Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços
selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a

definição do valor estimado."

ItemItem PreçosPreços QuantidadeQuantidade
PreçoPreço

EstimadoEstimado
PercentualPercentual

PreçoPreço

EstimadoEstimado

CalculadoCalculado

TotalTotal

1) Impressora Laser Multifuncional Monocromática 17 50 Unidades R$ 2.712,77 (un) - R$ 2.712,77 R$ 135.638,50

Valor Global:Valor Global:   R$ 135.638,50R$ 135.638,50

Detalhamento dos Itens

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 2.712,77 (un) Percentual:Percentual:  - Preço Estimado Calculado:Preço Estimado Calculado: R$ 2.712,77 Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 2.712,77

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

50 Unidades Impressora Laser Multifuncional Monocromática

Relatório gerado no dia 04/10/2021 18:06:05 (IP: 190.15.118.218)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdM%2f14GtRHNw%2bNMi6YEI1FFl5GHFuvra0anZ89HFpBmDCv 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDlOCgsdM%252f14GtRHNw%252bNMi6YEI1FFl5GHFuvra0anZ89HFpBmDCv 1 / 8
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Descrição:Descrição: Impressora de tipografiaImpressora de tipografia - Multifuncional Laser Monocromática: Scanner +

Impressora + Fax + Copiadora + Rede; especificações gerais: Resolução da Cópia

(máxima em dpi): Até 600 x 600 dpi, Cópias Múltiplas, Acesso Remoto, Relatório

de Atividades/Relatórios Periódicos, Funções Principais: Impressão, digitalização,

cópia, Cópia Duplex (Frente e Verso), Tempo de Impressão da Primeira Página: 8

segundos, Tecnologia de Impressão: Laser Eletrofotográfico, Memória Padrão:

512 MB, Velocidade Máx. de Impressão em Preto (ppm): 40/42 ppm (carta/A4),

Resolução da Impressão (máxima em dpi): Até 1200 x 1200 dpi, Bandeja de

Papel: 250 folhas, Capacidade de Papel na Bandeja Opcional (folhas): 2 x 520

folhas, Bandeja Multiuso: 100 folhas, Capacidade de Impressão Duplex (Frente e

Verso), Interface de Rede Embutida: Ethernet, Hi- Speed USB 2.0, Compatibilidade

com o Driver de Impressora: Windows®, Mac OS®, Linux, Emulações: PCL6, BR-

Script3, IBM Proprinter, Epson FX, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0, Função de

Impressão Segura, Ciclo de Trabalho Mensal Máx.: 50.000 páginas, Volume

Máximo de Ciclo Mensal: 50.000 páginas, Volume de Impressão Mensal

Recomendado‡: Até 3.500 páginas,

CatMat:CatMat: 2012520125 - IMPRESSORA DE TIPOGRAFIA , IMPRESSORA DE TIPOGRAFIA NOME

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

65.149.197/0002-51

* VENCEDOR *

REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA R$ 2.499,00

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 2.499,00R$ 2.499,00

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando do Exército 

Comando Militar do Leste 

4ª Região Militar/4ª Divisão de Exército 

14ºGrupo de Artilharia de Campanha

Objeto:Objeto: Aquisição de materiais permanentes para as Seções Administrativas do 14° GAC.

Descrição:Descrição: Impressora multifuncionalImpressora multifuncional - Impressora multifuncional, tipo impressão: laser,

resolução impressão: 1200 x 1200 dpi, tensão alimentação: bivolt v, velocidade

impressão preto e branco: 40 ppm, características adicionais: monocromática,

duplex automático, conectividade: usb 2.0 e ethernet gigabit com rj-45, tipo papel:

a4, carta, ofício, capacidade memória: 512 mb

CatMat:CatMat: 462842462842 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL

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

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:172021 / UASG:160123

Lote/Item:Lote/Item: /3

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 4

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: MG

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

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

41.143.642/0001-27

* VENCEDOR *

PRIMAVERA INFORMATICA LTDA R$ 2.499,00

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 2.814,00R$ 2.814,00

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando do Exército 

Comando Militar do Nordeste 

COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

Objeto:Objeto: Aquisição de Equipamentos Eletrônicos e Material de Informática..

Descrição:Descrição: Impressora multifuncionalImpressora multifuncional - Impressora multifuncional, tipo impressão: laser,

resolução impressão: 1200 x 1200 dpi, tensão alimentação: 110 v, velocidade

impressão preto e branco: 42 ppm, características adicionais: monocromática,

duplex automático, conectividade: usb 2.0, compatibilidade: windows 10, tipo

papel: a4, carta, ofício, capacidade memória: 512 mb

CatMat:CatMat: 446833446833 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TIPO IMPRESSÃO LASER

RESOLUÇÃO IMPRESSÃO 1200 X 1200 DPI TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V

VELOCIDADE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO 42 PPM CARACTERÍSTICAS

ADICIONAIS MONOCROMÁTICA, DUPLEX AUTOMÁTICO CONECTIVIDADE USB

2.0 COMPATIBILIDADE WINDOWS 10 TIPO PAPEL A4, CARTA, OFÍCIO

CAPACIDADE MEMÓRIA 512 MB

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

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:202021 / UASG:160176

Lote/Item:Lote/Item: /2

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 3

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PB

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Relatório gerado no dia 04/10/2021 18:06:05 (IP: 190.15.118.218)
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CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

04.567.265/0001-27

* VENCEDOR *

SCORPION INFORMATICA EIRELI R$ 2.814,00

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 2.308,33R$ 2.308,33

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

Objeto:Objeto: Registro de preço para futuras e eventuais Aquisição de Equipamentos

permanente destinados a Secretaria de Educação de Tracuateua..

Descrição:Descrição: Impressora multifuncionalImpressora multifuncional - Impressora multifuncional, tipo impressão: laser,

resolução impressão: 1200 x 1200 dpi, tensão alimentação: bivolt v, velocidade

impressão preto e branco: 40 ppm, características adicionais: monocromática,

duplex automático, conectividade: usb 2.0 e ethernet gigabit com rj-45, tipo papel:

a4, carta, ofício, capacidade memória: 512 mb

CatMat:CatMat: 462842462842 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL

Data:Data: 30/07/2021 08:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:292021 / UASG:980068

Lote/Item:Lote/Item: /51

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 14/09/2021 12:55

Homologação:Homologação: 15/09/2021 13:00

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 10

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PA

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

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

32.724.354/0001-75

* VENCEDOR *

T. O. PINHEIRO COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI R$ 2.308,33

Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 2.173,73R$ 2.173,73

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Objeto:Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de equipamentos – material

permanente, material de apoio para a realização do trabalho dos Programas e

Serviços da Secretaria Municipal de Assistência Social..

Descrição:Descrição: Impressora multifuncionalImpressora multifuncional - Impressora multifuncional, tipo impressão: laser,

resolução impressão: 1200 x 1200 dpi, tensão alimentação: bivolt v, velocidade

impressão preto e branco: 45 ppm, características adicionais: monocromática,

duplex automático, conectividade: usb 2.0, capacidade memória: 512 mb + 2,5 gb

mb

CatMat:CatMat: 449877449877 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL

Data:Data: 28/07/2021 10:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:292021 / UASG:926938

Lote/Item:Lote/Item: /22

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 3

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: RJ

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

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

31.768.037/0001-98

* VENCEDOR *

EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI R$ 2.173,73

Preço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 3.140,00R$ 3.140,00

Órgão:Órgão: SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE

Objeto:Objeto: Registro de preços para aquisição de Equipamentos de Informática para o

Serviço Autônomo Municipal de Saúde - SAMS, conforme especificações

contidas no Anexo I - Termo de Referência do edital.

Data:Data: 14/07/2021 08:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:62021 / UASG:927856

Lote/Item:Lote/Item: /3

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 14/07/2021 10:01

Homologação:Homologação: 15/07/2021 10:40

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Relatório gerado no dia 04/10/2021 18:06:05 (IP: 190.15.118.218)
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Descrição:Descrição: Impressora multifuncionalImpressora multifuncional - Impressora multifuncional, tipo impressão: laser,

resolução impressão: 1200 x 1200 dpi, tensão alimentação: bivolt v, velocidade

impressão preto e branco: 40 ppm, características adicionais: monocromática,

duplex automático, conectividade: usb 2.0 e ethernet gigabit com rj-45, tipo papel:

a4, carta, ofício, capacidade memória: 512 mb

CatMat:CatMat: 462842462842 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 8

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: SP

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

40.260.072/0001-92

* VENCEDOR *

CAROLINE DISQUE DA SILVA 43529436810 R$ 3.140,00

Preço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 3.775,00R$ 3.775,00

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando do Exército 

Comando Militar do Nordeste 

10ª Região Militar 

40ºBatalhão de Infantaria

Objeto:Objeto: Eventual e futura aquisição de material permanente de TI, Comunicações e CFTV,

exclusivamente ao 40° BI.

Descrição:Descrição: Impressora multifuncionalImpressora multifuncional - Impressora multifuncional, tipo impressão: laser,

resolução impressão: 1200 x 1200 dpi, tensão alimentação: bivolt v, velocidade

impressão preto e branco: 40 ppm, características adicionais: monocromática,

duplex automático, conectividade: usb 2.0 e ethernet gigabit com rj-45, tipo papel:

a4, carta, ofício, capacidade memória: 512 mb

CatMat:CatMat: 462842462842 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL

Data:Data: 29/06/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:122021 / UASG:160041

Lote/Item:Lote/Item: /17

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 05/07/2021 08:02

Homologação:Homologação: 05/07/2021 08:09

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 4

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: CE

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

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

05.328.910/0001-11

* VENCEDOR *

ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA R$ 3.775,00

Preço (Compras Governamentais) 8: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 8: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 2.990,00R$ 2.990,00

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando do Exército 

Comando Militar do Nordeste 

10ª Região Militar 

40ºBatalhão de Infantaria

Objeto:Objeto: Eventual e futura aquisição de material permanente de TI, Comunicações e CFTV,

exclusivamente ao 40° BI.

Descrição:Descrição: Impressora multifuncionalImpressora multifuncional - Impressora multifuncional, tipo impressão: laser,

resolução impressão: 1200 x 1200 dpi, tensão alimentação: bivolt v, velocidade

impressão preto e branco: 40 ppm, características adicionais: monocromática,

duplex automático, conectividade: usb 2.0 e ethernet gigabit com rj-45, tipo papel:

a4, carta, ofício, capacidade memória: 512 mb

CatMat:CatMat: 462842462842 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL

Data:Data: 29/06/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:122021 / UASG:160041

Lote/Item:Lote/Item: /18

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 26/07/2021 16:23

Homologação:Homologação: 26/07/2021 16:25

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 4

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: CE

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

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

30.948.812/0001-24

* VENCEDOR *

R P T B DE LIMA R$ 2.990,00

Preço (Compras Governamentais) 9: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 9: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 2.063,00R$ 2.063,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Relatório gerado no dia 04/10/2021 18:06:05 (IP: 190.15.118.218)
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Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando do Exército 

Comando Militar do Nordeste 

10ª Região Militar 

40ºBatalhão de Infantaria

Objeto:Objeto: Eventual e futura aquisição de material permanente de TI, Comunicações e CFTV,

exclusivamente ao 40° BI.

Descrição:Descrição: Impressora multifuncionalImpressora multifuncional - Impressora multifuncional, tipo impressão: laser,

resolução impressão: 1200 x 1200 dpi, tensão alimentação: bivolt v, velocidade

impressão preto e branco: 40 ppm, características adicionais: monocromática,

duplex automático, conectividade: usb 2.0 e ethernet gigabit com rj-45, tipo papel:

a4, carta, ofício, capacidade memória: 512 mb

CatMat:CatMat: 462842462842 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL

Data:Data: 29/06/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:122021 / UASG:160041

Lote/Item:Lote/Item: /19

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 05/07/2021 08:02

Homologação:Homologação: 05/07/2021 08:09

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 4

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: CE

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

05.328.910/0001-11

* VENCEDOR *

ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA R$ 2.063,00

Preço (Compras Governamentais) 10: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 10: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 2.315,00R$ 2.315,00

Órgão:Órgão: MUNICIPIO DE RIO NEGRO

Objeto:Objeto: Aquisição de computadores e impressoras.

Descrição:Descrição: Impressora laserImpressora laser - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER monocromática.

Configuração MÍNIMA do equipamento: Função impressão, digitalização, cópia;

Velocidade de impressão 30 ppm; Ciclo de trabalho mensal 30.000 páginas;

Conectividade USB e Ethernet RJ-45; Memória 512 MB; Resolução 600 x 600 (até

1200 x 1200 dpi); Tamanho de mídias suportadas: A4, Ofício;Bandeja de papel

(Entrada) capacidade 250 folhas; Cabo de alimentação e USB inclusos;

Compatível com Microsoft Windows 7, 8, 10 (64bits); Garantia de 12 meses

CatMat:CatMat: 1321813218 - IMPRESSORA - LASER

Data:Data: 22/06/2021 08:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:502021 / UASG:987823

Lote/Item:Lote/Item: /3

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 01/07/2021 16:31

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 31

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PR

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

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

65.149.197/0002-51

* VENCEDOR *

REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA R$ 2.315,00

Preço (Compras Governamentais) 11: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 11: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 2.720,00R$ 2.720,00

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA BONITA

Objeto:Objeto: Registro de preços para aquisição de computadores e impressoras..

Data:Data: 07/06/2021 08:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:232021 / UASG:986205

Lote/Item:Lote/Item: /2

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 22/06/2021 07:43

Homologação:Homologação: 22/06/2021 07:45

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 15

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: SP

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Relatório gerado no dia 04/10/2021 18:06:05 (IP: 190.15.118.218)
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Descrição:Descrição: Impressora multifuncionalImpressora multifuncional - Impressora à laser multifuncional, com as

seguintes especificações mínimas: Tecnologia de Impressão: Laser

Eletrofotográfico Monocromático. Visor LCD: Display LCD monocromático de 4

linhas. Velocidade Máxima de impressão em Preto: 42 ppm. Resolução (máxima)

em dpi: Ate 1200 x 1200 dpi. Tempo de Impressão da Primeira Página: Menos de

6,5 segundos. Velocidade mínima do Processador: 600 Mhz. Memória Padrão:

256MB. Memória Opcional: 512 MB. Duplex: Sim. Interfaces: Ethernet e USB 2.0

de alta velocidade. Impressão Via USB (Pen Drive): Sim. Volume Máximo de Ciclo

Mensal: 100.000 páginas. Capacidade da Bandeja de Papel: 250 folhas.

Tamanhos do Papel da bandeja: Ate 21,6 x 35,6cm (tamanho ofício). Tipos de

Papel: comum, papel Transparente, papel reciclado. Gramatura de Papel: ate 220

g/m2. ADF: 50 folhas. Capacidade da Bandeja By Pass: 50 folhas. Velocidade da

Cópia em Preto: 38cpm. Ampliação/Redução: 25 - 400 por cento. Cópia sem uso

do PC: Sim. Agrupamento de Copias (2 em 1 e 4 em 1): Sim. Cópia Duplex

Automática: Sim. Cópia de identidade: Sim. Digitalização Color e Mono: Sim.

Digitalização Duplex Automática Sim. Digitaliza para: E-mail/ Imagem / OCR /

FTPl USB... (CONTINUA... VERIFICAR EDITAL)

CatMat:CatMat: 127906127906 - IMPRESSORA MULTIFUNCAO

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

65.149.197/0002-51

* VENCEDOR *

REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA R$ 2.720,00

Preço (Compras Governamentais) 12: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 12: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 4.200,00R$ 4.200,00

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando do Exército 

Comando Militar do Nordeste 

COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA 

3ºBatalhão de Engenharia de Construção

Objeto:Objeto: Aquisição de material permanente de TI, Comunicações e CFTV.

Descrição:Descrição: Impressora multifuncionalImpressora multifuncional - Impressora multifuncional, tipo impressão: laser,

resolução impressão: 1200 x 1200 dpi, tensão alimentação: bivolt v, velocidade

impressão preto e branco: 40 ppm, características adicionais: monocromática,

duplex automático, conectividade: usb 2.0 e ethernet gigabit com rj-45, tipo papel:

a4, carta, ofício, capacidade memória: 512 mb

CatMat:CatMat: 462842462842 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL

Data:Data: 04/06/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:102021 / UASG:160202

Lote/Item:Lote/Item: /18

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 8

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PI

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

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

30.948.812/0001-24

* VENCEDOR *

R P T B DE LIMA R$ 4.200,00

Preço (Compras Governamentais) 13: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 13: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 2.390,00R$ 2.390,00

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando do Exército 

Comando Militar do Nordeste 

COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA 

3ºBatalhão de Engenharia de Construção

Objeto:Objeto: Aquisição de material permanente de TI, Comunicações e CFTV.

Descrição:Descrição: Impressora multifuncionalImpressora multifuncional - Impressora multifuncional, tipo impressão: laser,

resolução impressão: 1200 x 1200 dpi, tensão alimentação: bivolt v, velocidade

impressão preto e branco: 40 ppm, características adicionais: monocromática,

duplex automático, conectividade: usb 2.0 e ethernet gigabit com rj-45, tipo papel:

a4, carta, ofício, capacidade memória: 512 mb

CatMat:CatMat: 462842462842 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL

Data:Data: 04/06/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:102021 / UASG:160202

Lote/Item:Lote/Item: /20

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 8

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PI

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Relatório gerado no dia 04/10/2021 18:06:05 (IP: 190.15.118.218)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdM%2f14GtRHNw%2bNMi6YEI1FFl5GHFuvra0anZ89HFpBmDCv 
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CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

30.948.812/0001-24

* VENCEDOR *

R P T B DE LIMA R$ 2.390,00

Preço (Compras Governamentais) 14: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 14: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 2.100,00R$ 2.100,00

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando do Exército 

Comando Militar do Nordeste 

COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA 

3ºBatalhão de Engenharia de Construção

Objeto:Objeto: Aquisição de material permanente de TI, Comunicações e CFTV.

Descrição:Descrição: Impressora multifuncionalImpressora multifuncional - Impressora multifuncional, tipo impressão: laser,

resolução impressão: 1200 x 1200 dpi, tensão alimentação: bivolt v, velocidade

impressão preto e branco: 40 ppm, características adicionais: monocromática,

duplex automático, conectividade: usb 2.0 e ethernet gigabit com rj-45, tipo papel:

a4, carta, ofício, capacidade memória: 512 mb

CatMat:CatMat: 462842462842 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL

Data:Data: 04/06/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:102021 / UASG:160202

Lote/Item:Lote/Item: /19

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 8

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PI

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

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

23.791.227/0001-06

* VENCEDOR *

MIL PRINT INFORMATICA EIRELI R$ 2.100,00

Preço (Compras Governamentais) 15: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 15: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 3.550,00R$ 3.550,00

Órgão:Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUISSAMA

Objeto:Objeto: Aquisição de computadores, impressora multifuncional e nobreaks, para atender

as demandas e necessidades da Vigilância em Saúde e seus respectivos

setores..

Descrição:Descrição: Impressora multifuncionalImpressora multifuncional - Impressora multifuncional, tipo impressão: laser,

resolução impressão: 1200 x 1200 dpi, tensão alimentação: bivolt v, velocidade

impressão preto e branco: 40 ppm, características adicionais: monocromática,

duplex automático, conectividade: usb 2.0 e ethernet gigabit com rj-45, tipo papel:

a4, carta, ofício, capacidade memória: 512 mb

CatMat:CatMat: 462842462842 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL

Data:Data: 27/05/2021 09:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:92021 / UASG:928146

Lote/Item:Lote/Item: /3

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 1

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: RJ

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

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

28.769.121/0001-11

* VENCEDOR *

AVANT PROJECT SERVICO E COMERCIO LTDA R$ 3.550,00

Preço (Compras Governamentais) 16: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 16: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 2.150,00R$ 2.150,00

Órgão:Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASIMIRO DE ABREU/RJ

Objeto:Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de equipamentos de

Informática para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde,

Departamentos e Coordenações da Secretaria Municipal de Saúde.

Descrição:Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCIONALIMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TIPO

IMPRESSÃO LASER, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO 1200 X 1200 DPI, TENSÃO

ALIMENTAÇÃO 110 V, VELOCIDADE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO 42 PPM,

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MONOCROMÁTICA, DUPLEX AUTOMÁTICO,

CONECTIVIDADE USB 2.0, COMPATIBILIDADE WINDOWS 10, TIPO PAPEL A4,

CARTA, OFÍCIO, CAPACIDADE MEMÓRIA 512 MB

Data:Data: 13/05/2021 10:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:72021 / UASG:462723

Lote/Item:Lote/Item: /7

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 07/06/2021 13:03

Homologação:Homologação: 21/07/2021 09:46

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Relatório gerado no dia 04/10/2021 18:06:05 (IP: 190.15.118.218)
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CatMat:CatMat: 446833446833 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TIPO IMPRESSÃO LASER

RESOLUÇÃO IMPRESSÃO 1200 X 1200 DPI TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V

VELOCIDADE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO 42 PPM CARACTERÍSTICAS

ADICIONAIS MONOCROMÁTICA, DUPLEX AUTOMÁTICO CONECTIVIDADE USB

2.0 COMPATIBILIDADE WINDOWS 10 TIPO PAPEL A4, CARTA, OFÍCIO

CAPACIDADE MEMÓRIA 512 MB

Quantidade:Quantidade: 1

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: RJ

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

23.791.227/0001-06

* VENCEDOR *

MIL PRINT INFORMATICA EIRELI R$ 2.150,00

Preço (Compras Governamentais) 17: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 17: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 2.430,00R$ 2.430,00

Órgão:Órgão: COMANDO DO EXERCITO

9 BATALHAO LOGISTICO/RS

Objeto:Objeto: Aquisição de Impressora para a Divisão de Saúde do 9Batalhão Logístico.

Descrição:Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCIONALIMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TIPO

IMPRESSÃO LASER, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO 1200 X 1200 DPI, TENSÃO

ALIMENTAÇÃO BIVOLT V, VELOCIDADE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO 40 PPM,

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MONOCROMÁTICA, DUPLEX AUTOMÁTICO,

CONECTIVIDADE USB 2.0 E ETHERNET GIGABIT COM RJ-45, TIPO PAPEL A4,

CARTA, OFÍCIO, CAPACIDADE MEMÓRIA 512 MB

CatMat:CatMat: 462842462842 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL

Data:Data: 01/05/2021 00:00

Modalidade:Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: Dispensa de Licitação Nº 6/2021 /

UASG: 160421

Lote/Item:Lote/Item: 1/1

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 1

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: RS

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

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

35.953.886/0001-72

* VENCEDOR *

PAULO CESAR MARTINS 62677322072 R$ 2.430,00

Relatório gerado no dia 04/10/2021 18:06:05 (IP: 190.15.118.218)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 05 de outubro de 2021.
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 0954114, encaminho os

presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria, ressaltando a
necessidade de consulta à unidade demandante, com a urgência que
o caso requer, visto que a presente aquisição está no rol dos
processos prioritários. 

 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração, em 05/10/2021, às 11:51, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0954333 e o código CRC 018C68A0.

0006364-49.2021.6.02.8000 0954333v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 05 de outubro de 2021.
Reporto-me ao Despacho COMAP 0954333 que, por

sua vez, remete ao Despacho SEIC 0954114, para solicitar
pronunciamento da COINF quanto aos quantitativos a serem
solicitados em pedido de adesão à ata de registro de preços
indicada, uma vez aferida a vantajosidade da modalidade de
aquisição.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 05/10/2021, às 12:33, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0954363 e o código CRC 015A9B7C.

0006364-49.2021.6.02.8000 0954363v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 05 de outubro de 2021.
À SAD
(Em paralelo Ao Comitê de Gestão de Tecnologia da

Informação e Comunicação (CGTIC), com base nos incisos VI
e IX, art. 10, da Resolução TRE/AL nº 15.732/2016 (0237030),
para ciência e, em havendo, abrir divergência, se necessário)

 
Sr. Secretário,
 
Em ateanção ao Despacho GSAD 0954363, vez que

comprovada a vantajosidade, caso haja a concordância do
fornecedor e sua assertiva quanto a capacidade de entrega
ainda neste exercício financeiro de 2021, havendo
disponibilidade de recurso, por conveniência da
Administratação esta unidade sugere a Adesão integral, ou
seja, 50 (cinquenta) unidades.

 
Respeitosamente.

 
Daniel Macêdo de Carvalho Souto

Integrante Demandate - Portaria 375/2021 (0947821)
Cordenador de Infraestrutura/STI

Membro do CGTIC - Resolução TRE/AL nº 15.732/2016 (0237030)

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 05/10/2021, às 13:34, 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
0954405 e o código CRC 9A397009.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 05 de outubro de 2021.
Aos integrantes do Comitê de Gestão de TIC para a

manifestação solicitada pelo Coordenador de Infraestrutura
(doc. no 0954405).

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 05/10/2021, às 13:38, 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
0954430 e o código CRC 258309F2.

0006364-49.2021.6.02.8000 0954430v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 05 de outubro de 2021.
Senhor Secretário de Tecnologia da Informação, 
 
Como membro do Comitê Gestão de TIC, concordo com a

proposta do Sr. Coordenador de Infraestrutura.
 
Respeitosamente, 
 
Luiz Araujo
Coordenador de Soluções Corporativas
 

Documento assinado eletronicamente por LUIZ BATISTA DE ARAÚJO NETO,
Coordenador, em 05/10/2021, às 13:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0954460 e o código CRC 0E6C1322.

0006364-49.2021.6.02.8000 0954460v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 06 de outubro de 2021.
Com o pronunciamento da COINF, doc. 0954405,

devolvo os autos à COMAP, para concluir a instrução.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 06/10/2021, às 23:51, 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
0955679 e o código CRC D528450A.

0006364-49.2021.6.02.8000 0955679v1
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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.
 
Diante do Despacho GSAD 0955679, encaminho os

presentes autos para continuidade do feito.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração, em 07/10/2021, às 11:20, 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
0955786 e o código CRC 8B1168DF.

0006364-49.2021.6.02.8000 0955786v1
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E-mail - 0955824

Data de Envio: 
  07/10/2021 12:25:58

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para (com cópia oculta):
    leandro@repremig.com.br
    repremig.bh@terra.com.br

Assunto: 
  Adesão ARP nº 70/2020 - TRE/RO

Mensagem: 
  Senhor Leandro,

Conforme anunciado em conversa telefônica, o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende aderir à
ARP nº 70/2020, anexa, que tem como órgão gerenciador o TRE/RO.
Para tanto, questionamos a disponibilidade de oferta imediata de 50 (cinquenta) impressoras
multifuncionais monocromáticas, no valor unitário de R$ 2.680,00 (dois mil, seiscentos e oitenta reais).

No aguardo.

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra
Chefe da SEIC
TRE/AL
82 99301 0575

Anexos:
    Ata_de_Registro_de_Precos_0941129_ARP_70_2020_TRE_RO.pdf
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Fone:    (31) 3047-4990 
Site:      www.repremig.com.br 
E-mail:  repremig@repremig.com.br  

Belo Horizonte / MG (MATRIZ) 
Rua Vicentina Coutinho Camargos 
n.º 275A, Bairro Álvaro Camargos 
Belo Horizonte/MG - CEP: 30.860-130 

Serra / ES (FILIAL) 
Rodovia ES-010, n.º 4255 A, Sala 05 
Chácara 274A, Bairro Jardim Limoeiro 
Serra/ES - CEP: 29164-140 

                                                               

Serra/ES, 07 de Outubro de 2021 

 

 

AO 

TRE AL 

A/C: Sra. Lisiana Teixeira Cintra 

Chefe da SEIC  

 

AUTORIZAÇÃO DE ADESÃO 

 

Prezada Senhora:  

REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA, CNPJ sob o n.º 

65.149.197/0002-51, autoriza o TRE/AL, aderir a seguinte Ata de Registro de Preços: 

 

Ata de Registro de Preços n°. 70/2020 do Pregão n°. 36/2020 do TRE/RO, para o seguinte ítem: 

 

Item Descrição Qtd Valor Unitário Valor total 

01 IMPRESSORA MFP HP 

M428FDW            

50 R$ 2.680,00                         

(dois mil seiscentos e 

oitenta reais) 

R$ 134.000,00       

(cento e trinta e quatro 

mil reais)   
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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: 65.149.197/0002-51 DUNS®: 896279045
Razão Social: REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 12/11/2021
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

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 29/03/2022
FGTS 22/10/2021
Trabalhista Validade: 01/04/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 26/10/2021
Receita Municipal Validade: 26/10/2021

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2022Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 07/10/2021 14:34 de
CPF: 019.413.874-70      Nome: LISIANA TEIXEIRA CINTRA

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: 07/10/2021 14:40:10 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS 
GERAIS LTDA 
CNPJ: 65.149.197/0002-51 
 
 
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. 
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https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:INIDONEOS
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Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 
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01941387470Usuário:

07/10/2021 14:43:30Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN
CPF/CNPJ: Título: Situação

REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GE Adimplente65149197
Total de Registros

Há até 30 dias:
Há mais de 30 dias:

0

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

* Registros incluídos há até 30 dias.

1  de     1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 07 de outubro de 2021.
 
À SAD, com cópia para COMAP (ciência),
 
Em atendimento ao determinado no Despacho

GSAD - 0955679, encaminhamos Autorização de Adesão à ARP
TRE/RO nº 70/2020 (0941129) pela empresa REPREMIG
REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA,
inscrita no CNPJ nº 65.149.197/0002-51, presente no
evento 0955962, no quantitativo de  (cinquenta) unidades,
conforme demanda anunciada pela Secretaria de Tecnologia
da Informação (0954405), totalizando R$ 134.000,00 (cento e
trinta e quatro mil reais).

Apresentamos, ainda, certidões de regularidade da
citada empresa (0956002), salientando que a  Declaração de
Inexistência de Prática de Nepotismo será jutadada aos autos
tão logo seja entregue.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 07/10/2021, às 15:08, 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
0956016 e o código CRC 0963ABE7.

0006364-49.2021.6.02.8000 0956016v1
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 Ambiente: PRODUÇÃO Solicitação de Adesão 07/10/2021 20:45:30 

Licitação

Órgão UASG Gerenciadora
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70024 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA

Modalidade de Licitação Modo de Disputa Nº da Licitação Nº da IRP Nº do Processo Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGD
Pregão Eletrônico Aberto 00036/2020 00034/2020 0002194-13.2020 Não Não

Enviar Solicitação  Cancelar Solicitação

Início

Consultas

Adesão

Gestão

Apoio





Filtro

Nº do Item Descrição do Item Fornecedor

 Somente as solicitações de adesão

Pesquisar  Limpar

0  adesão(ões) solicitada(s)

Item Fornecedor Adesão Quantidade
Solicitada Ação

450025 - Impressora multifuncional
Nº do
Item

Quantidade do
Edital

Unidade de
Fornecimento Vigência  

1 64 Unidade 30/11/2021 0 127

65.149.197/0002-51 - REPREMIG
REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS
GERAIS LTDA

 Marca Quantidade
Homologada

Valor
Unitário

1º HP 64 R$
2.680,0000

  Saldo p/ Novas
Adesões

0 0 1

A quantidade informada para o item
Nº 1 não pode ser maior que o
Saldo para Adesão (1).



450025 - Impressora multifuncional
Nº do
Item

Quantidade do
Edital

Unidade de
Fornecimento Vigência  

2 16 Unidade 30/11/2021 0 22

23.791.227/0001-06 - MIL PRINT INFORMATICA
EIRELI

 Marca Quantidade
Homologada

Valor
Unitário

1º LEXMARK 16 R$
2.827,6300

  Saldo p/ Novas
Adesões

0 0 8


50

Solicitação Itens Ocorrências

2 registros encontrados, exibindo todos os registros.
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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.
Devolvo os autos à SEIC, para continuidade da

instrução, posto não haver saldo para atender o pedido de
adesão à ARP 70/2020 - TRE-RO (doc. 0956337).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 07/10/2021, às 20:49, 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
0956338 e o código CRC A3B3502E.

0006364-49.2021.6.02.8000 0956338v1
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Fone:    (31) 3047-4990 
Site:      www.repremig.com.br 
E-mail:  repremig@repremig.com.br  

Belo Horizonte / MG (MATRIZ) 
Rua Vicentina Coutinho Camargos 
n.º 275A, Bairro Álvaro Camargos 
Belo Horizonte/MG - CEP: 30.860-130 

Serra / ES (FILIAL) 
Rodovia ES-010, n.º 4255 A, Sala 05 
Chácara 274A, Bairro Jardim Limoeiro 
Serra/ES - CEP: 29.164-140 

                                                               

 
Ao 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE ALAGOAS 
SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA PRÁTICA DE NEPOTISMO,  
NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, V DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 07/2005, COM REDAÇÃO DADA 

PELA RESOLUÇÃO CNJ Nº 229/2016 
 
REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA, inscrita no CNPJ 

sob o nº 65.149.197/0002-51, com sede na Rodovia ES-010, nº 4255A, Sala 05, Chácara 274A, Bairro 
Jardim Limoeiro, Serra/ES, por intermédio de seu representante legal, Sr. Leandro Figueiredo de Castro, 
portador da Carteira de Identidade nº MG-11.454.362 SSP/MG, e CPF nº 013.371.746-10, DECLARA, 
sob as penas da lei e nos termos do artigo 2º, Inciso V, da Resolução CNJ nº 07/2005, com redação dada 
pela Resolução CNJ nº 229/2016, NÃO SER/NÃO POSSUIR EM QUADRO SOCIETÁRIO cônjuge, 
companheiro(a) ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, inclusive, de Membros 
ou Juízes vinculados ao TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE ALAGOAS, ou, ainda, 
de servidor investido em cargo de comissão ou de assessoramento do quadro de pessoal daquele Tribunal. 

 
Por ser verdade, firmo a presente declaração para que produza os efeitos legais, ciente de que a 

falsidade de seu conteúdo pode implicar a imputação de sanções civis, administrativas, como a sanção 
penal prevista no artigo 299 do Código Penal Brasileiro, conforme transcrição abaixo: 

 
Art. 299 Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele deveria constar ou nele 

inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, 
criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena: reclusão de 1 (um) a 5 
(cinco) anos e multa, se o documento é público; reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, se o documento é 
particular. 
 

 
Serra/ES, 07 de Outubro de 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, 07 de outubro de 2021.
 
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se de aquisição de até 50 (cinquenta)

impressoras multifucionais, como medida de viabilização de
atualização progressiva do parque de impressoras utilizadas
por este Regional, por meio de Registro de Preço ou adesão à
Ata de Registro de Preços, conforme Termo de Referência -
 0949282.

Em continuidade ao já manifestado no Despacho
SEIC (0954114), uma vez constatada ausência de saldo para
atender o pedido de adesão à ARP nº 70/2020 - TRE-RO
(0956337) - Despacho GSAD - 0956338, ratificamos o
anteriormente exposto, sugerindo, s.m.j, a realização de
licitação na modalidade Pregão Eletrônico, com fundamento
na Lei 10.520/2002, regulamentada pelos Decretos nº 
7.892/2013 e 10.024/2019, com ampla participação.

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 07/10/2021, às 20:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0956343 e o código CRC 1F444A0C.

0006364-49.2021.6.02.8000 0956343v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 08 de outubro de 2021.

 

À SLC
 
Senhora Chefe,
 
Tratam os presentes autos de aquisição de  impressoras

multifucionais, mediante sistema de registro de preços, de acordo
com o Termo de Referência - TIC 18, 0949282.

 
Constam deste feito a aprovação do Termo de Referência,

Despacho GSAD 0952895, bem como a pesquisa de preços, Despacho
SEIC 0956343.

 
Nesse sentido, dando continuidade ao trâmite,

encaminho o procedimento em tela à SLC, para para elaboração da
minuta do instrumento convocatório, em atendimento do artigo 4º,
Inciso IX, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017, com consequente
remessa à AJ-DG para a competente análise.

 
Concomitantemente, à SAD para autorização de IRP.
 
Atenciosamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 08/10/2021, às 09:33, 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
0956529 e o código CRC C61C28E3.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 08 de outubro de 2021.
 
 
Devolvo os autos à SLC, dispensando a Intenção de

Registro de preços, tendo em vista tratar-se de processo
prioritário, listado na planilha de aquisições de TI, 0947069,
com tramitação prioritária determinada pela Presidência deste
Regional, por meio do Despacho AEP 0947948, Procedimento
SEI nº 0006700-53.2021.6.02.8000.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 08/10/2021, às 12:58, 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
0956728 e o código CRC 17C3CA54.
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22002211 
  

MINUTA 
 
PROCESSO Nº: 0006364-49.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO  
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: XX de XXXX de 2021 
Horário Abertura: XX horas (HORÁRIO DE 
BRASÍLIA/DF). 
Local: www.comprasnet.gov.br 

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

 O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17/07/2002, pelo 
Decreto nº 7.892 de 23/01/2013, pelo Decreto nº 10.024/2019, pelo Decreto nº 8.538, de 
06/10/2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e com suas posteriores 
alterações, em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos) e demais normas pertinentes. Aplica-se ao presente 
torneio licitatório, ainda, a Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, o Decreto nº 
7.174/2010, o Decreto nº 8.184/2014, a Portaria nº 212, de 18/06/2001, da Presidência 
deste Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, edição de 19/06/2001, por meio da qual se 
adota o SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - nas licitações 
realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 
8.078, de 11/09/1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
 
1 - DO OBJETO. 
 

1.1. O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços para aquisição de  
impressoras multifuncionais, conforme especificações descritas no Anexo I deste edital. 

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

2.3.1. O direito de preferência de que trata este item poderá ser exercido pelo 
beneficiário do registro quando o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, após realizada 
a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que o registrado 
ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço registrado, 
igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação. 
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3 – DO PRAZO DE ENTREGA E DA GARANTIA 
 
3.1. O prazo máximo para entrega dos materiais é de 30 (trinta) dias corridos, 
contados do recebimento da ordem de serviço, nota de empenho ou documento 
equivalente. 
 
3.2         O prazo de garantia dos materiais será de, no mínimo, 36 (trinta e seis) meses. 
 
4 - DA PARTICIPAÇÃO. 
 
4.1.  Poderão participar deste pregão 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. 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; 
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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 serviços sejam prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

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

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

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

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

às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO. 
 

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

participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

5.2. 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 
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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 

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 do item ofertado; 

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação 
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constante no Anexo I; 

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

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

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

ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

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

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

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

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

data de sua apresentação. 

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

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

7.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte 

dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o 

devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a 

adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, 

inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da 

empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência 

de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

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

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

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

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

que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham 

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

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

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

registrado pelo sistema. 

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

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

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

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

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

fechado. 

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

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

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

qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

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

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

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

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

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

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

encerramento deste prazo. 

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; 
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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, conforme definido neste Edital e 

seus anexos. 

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

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

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

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

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

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

preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

8.22.1. no país; 

8.22.2. por empresas brasileiras; 

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

tecnologia no País; 

8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 

Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na 

legislação. 

8.23.  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. 
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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. O preço máximo unitário fixado para os materiais é de R$ 2.712,77 (dois mil, 
setecentos e doze reais e setenta e sete centavos), 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, vinte e quatro horas de 

antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

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

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

não aceitação da proposta. 

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

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. 
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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 

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, 
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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; 

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

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

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

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

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

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

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

contratual; 

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

relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

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

objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda 

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

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

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

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

inabilitação. 

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

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de 

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

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

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

10.10.2.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

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

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

patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

10.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

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

todas as demais exigências do edital. 

10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 

10.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 

regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 

(cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O 

prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração 

pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 
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10.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem 

anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções 

previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes 

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

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

trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização. 

10.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 

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

horário para a continuidade da mesma. 

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

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

desacordo com o estabelecido neste Edital. 

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

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

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

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

pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

10.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

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

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

remanescentes. 

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

licitante será declarado vencedor. 

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

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

deverá: 

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

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

rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

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

de pagamento; 

c) conter a descrição do item ofertado; 

d) conter o preço unitário e total do 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. 
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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 

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

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail slc@tre-
al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço discriminado no item 24.11 
deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

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

seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data 

de recebimento da impugnação. 

14.4.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 

certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 

enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da 

sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br. 

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, 

contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 

responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 
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14.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

14.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e 

deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 

vincularão os participantes e a administração. 

15 - 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. 
 
16.5. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas 
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade. 
 
16.6. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do 
prazo estabelecido no subitem 16.3.2, ensejará a aplicação das penalidades aludidas no 
item 16.12 deste edital, bem como às do Decreto nº 10.024/2019. 
 
16.7. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão 
interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de 
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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 
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 
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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; 
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 
 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação 
às novas condições de mercado; 
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade 
dos preços registrados na Ata; 
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e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata; 
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações; 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto 
ao interesse em fornecer o objeto do registro a outro(s) órgão(s) da Administração 
Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

a)Fornecer os equipamentos conforme especificações, quantidades, prazos e demais 
condições estabelecidas no Edital, na Ata de Registro de Preços, na Ordem de 
Fornecimento, na Proposta e no Contrato; 
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b) Fornecer a documentação necessária à instalação e à operação dos produtos 
(manuais, termos de garantia, etc.), completa, atualizada e em português do Brasil, 
caso exista, ou em inglês; 

c) Disponibilizar Central 
de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados técnicos, conforme perío
dos, horários e condições estabelecidas no Edital e em seus Anexos; 

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

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

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

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

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

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

j) Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obedeçam ri
gorosamente às normas e 
aos procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da Informação do TRE/AL; 

k) Responsabilizar-
se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades necessárias para
 prestar a garantia on-site. 

l)Prestar as informações e 
os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Administração, referentes a qu
alquer problema detectado ou ao andamento de atividades da garantia técnica. 

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

 
n)Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, 
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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 na Seção de Almoxarifado do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, situado à Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria, 
Maceió/AL, CEP 57046–000, telefone (82) 2122-7700, em seu respectivo horário de 
funcionamento, de segunda a quinta-feira, das 13h às 19h, e sexta-feira das 7h30 às 13h30. 
 
20.2. O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, que só 
será emitido se o equipamento estiver de acordo com as especificações técnicas. 

 
20.3.        Após a entrega, o equipamento será submetido à avaliação e homologação pelos 
responsáveis técnicos do Tribunal. 
 
20.4.        O exame para comprovação das características técnicas consistirá em avaliações 
e testes não-destrutivos, realizados em duas etapas: 
 
a) Primeira: inspeção visual dos equipamentos entregues; 

b) Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho,  em, no mínimo, 10% (dez 
por cento) e não menos do que 01 (um) dos equipamentos recebidos. O Tribunal poderá, a 
seu critério, executar os testes nos demais equipamentos, dentro de um critério de 
razoabilidade, podendo chegar a 100% dos quantitativos, mas dentro de um prazo máximo 
de 30 (trinta) dias corridos e contados de cada lote de equipamento.  

20.5.  As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos 
que acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e disponíveis 
no sítio do fabricante. 

 
20.6.  A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito 
funcionamento dos serviços e equipamentos e adequação às especificações técnicas, emitir 
e assinar o Termo de Recebimento Definitivo. 
 
20.7.        O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
20.8.         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 
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aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
20.9.           Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
20.10.      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. 
 
20.11.       O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, substituir 
o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na Seção 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, 
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. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos 
artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e ampla 
defesa, às seguintes penalidades: 
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a) advertência; 

a).1 A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento de 
obrigação contratual e terá que apresentar as devidas justificativas em um prazo de 
até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação; e 

a).2 Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem 
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será advertida; 

b) multa de: 

b).1 0,25% por dia, sobre o valor constante da Nota de Empenho ou instrumento 
contratual, no caso de atraso injustificado na entrega do bem, limitada a incidência a 
20 (vinte) dias corridos; 

b).1.1 No caso de atraso injustificado na entrega dos bens por prazo superior a 20 
(vinte) dias corridos, com a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de 
7,5% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento contratual; e 

b).1.2 No caso de atraso injustificado na entrega do bem por prazo superior a 20 
(vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração, será aplicada a 
penalidade 12% sobre o valor da Ordem de Fornecimento ou instrumento 
contratual, no caso de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o 
cancelamento do  registro de preços do Fornecedor; 

b).2 0,5% por dia, sobre o valor do equipamento, 
no caso de atraso injustificado na solução do chamado de garantia, limitada a incidênci
a 30 (trinta) dias corridos; 

b).2.1 
No caso de atraso injustificado na solução do chamado de garantia por prazo superi
or a 30 (trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente, a multa de 1% sobre o valor 
da Ordem de Fornecimento; e 

b).2.2 A multa por atraso relacionada ao item 
anterior será auferida por Ordem de Fornecimento e aplicada somente uma única ve

z a cada mês, independente da quantidade de equipamentos sem solução. 

b).3 10% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução 
parcial da obrigação assumida; 

b).4 20% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução total da 
obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro de preços do Fornecedor; 

b).5 10% sobre o valor global estimado da Ata de Ata de Registro de Preços, na 
hipótese de recusa em assinar a Ata ou o instrumento do contrato, ou retirar a Ordem 
de Fornecimento. 

c) impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF pelo 
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades legais; e 

d) 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, que será 
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concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes. 

21.4.1.    As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do subitem anterior poderão 
ser aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa. 

21.4.2.           O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será 
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado 
judicialmente; 

21.5.          Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do 
valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento administrativo. 

21.6           A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará à Contratada o contraditório e a ampla defesa, observando-
se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

21.7.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei 
nº 8.666/93. 

21.8.   Se a Contratada não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro de 
5 (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 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 

21.9.   O período de atraso será contado em dias corridos. 

21.10.  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. 

21.11.  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. 

 
21.12.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
21.13.  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 erá efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta corrente, em até 
10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal devidamente atestada 
pela unidade competente. 
 
22.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
22.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
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22.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
22.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
22.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação 
da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
23 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
23.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2021, PTRES 
167674 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativa), Natureza da Despesa nº 449052 
(Equipamentos e Material Permanente. 
 
23.2.  As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das 
dotações orçamentárias respectivas. 
 
24 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 

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

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

observarão o horário de Brasília – DF. 

24.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou 

falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 

mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 

validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

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

24.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

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

Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

24.6.  Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
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propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

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

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

princípios da isonomia e do interesse público. 

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

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

 
24.9.  Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça 
a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do 
Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
24.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no 
TRE/AL. 
 
24.11.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu 
de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro Farol, CEP 
57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
24.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, do 
Decreto nº 10.024/2019 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
24.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações e 
Contratos, no endereço especificado no item 24.11, no caso de ser retirado em Maceió, ou 
ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
24.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 
ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços. 
 
24.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do Estado de 
Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não 
puderem ser solucionadas administrativamente. 
 

Maceió/AL, XX de XXXX de 2021. 
 
 

Andréa de Albuquerque César 
                                        Chefe da Seção de Licitações e Contratos 

em substituição 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

  

01. Objeto 

Registro de Preço ou adesão à Ata de Registro de Preços para 
aquisição de até 50 (cinquenta) impressoras multifucionais, 
como medida de viabilização de atualização progressiva do 
parque de impressoras utilizadas por este Regional. 

02. Quantidade 50 (cinquenta) impressoras multifucionais.  

03. Resumo da Especificação do Objeto 

Há a necessidade de se buscar o 
detalhamento e atendê-lo (Item DETALHAMENTO DO OBJETO 
(Art. 18, § 3º, III)). 

Todavia, de forma resumida temos: 

 Impressora Multifuncional Laser; 

 Recursos mínimos: cópia, digitalização de documentos; 

 Interfaces: USB, Gibabit Ethernet 

 Driver compatível com Windows 10 

 Resolução de impressão: 1200 x 1200 (preto e branco) 

 Pápeis suportados mínimos: A4, A5, Carta, Ofício e 
envelopes 

 Ter bandeja multiuso; 

 Velocidade de impressão: 36 ppm 

 Resolução de digitalização: 1200 x 1200 dpi 
(monocromática); 

 Digitalização direto para USB 

 Formatos de digitalização: JPEG, JPG; PDF; PDF seguro; 
TIFF 

 Cartuchos: A impressora será fornecida com 1 (um) 
cartucho de toner de alto rendimento com capacidade 
para impressão de 10.000 (dez mil) páginas e 01 (um) 
outro sobressalente por impressora; 

 Garantia: 36 (trinta e seis) meses 

04. Valor Estimado 

Os custos totais projetados, por certo, serão 
objeto de levantamento por parte da SEIC, em momento 
oportuno. 
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05. Justificativa 

 A Seção de Infraestrutura de Equipamentos e Apoio ao 
Usuário (SAU)/COINF/STI tem relatado recorrentemente 
problemas de funiconamento nas impressoras 
multifuncionais deste Regional, considerando que, a 
quase totalidade das impresssoras multifuncionais, tem 
mais de 04 (quatro) anos, ou seja, estão albergadas pelo 
disposto da Resolução TRE/AL nº 16.145/2021 (0928896) 
quanto à política de descarte e desfazimento de 
equipamentos de Tecnologia da Informação, no âmbito da 
justiça eleitoral de Alagoas, impõe-se a necessidade de: 

 Prover atualização dos equipamentos para a 
manutenção de suas atividades. 

06. Prazo de Entrega 
O prazo máximo para o fornecimento  é de 30 (trinta) dias 
corridos após o recebimento da ordem de fornecimento, nota de 
empenho ou documento equivalente. 

07. Adjudicação (Por Item) 

08. Classificação Orçamentária (A cargo da COFIN). Sugerindo-se material permanente de TI. 

09. Local de Entrega 

Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 

Av. Menino Marcelo, 7200D, Serraria 

Maceió – AL CEP 57046-005 Tel.: (82) 3328-1947 

Horário: De segunda-feira a quinta-feira das 13 às 19h e sexta-
feira das 7h30min Às 13h30min. 

10. Unidade Fiscalizadora 
Fiscal Técnico: Chefe da Seção de Infraestrutura de 
Equipamentos e Apoio ao Usuário. 

11. Unidade Gestora 
Gestor do Contrato: Indicação a cargo da Secretaria de 
Administração: Por se tratar de  aquisição/contratação ordinária, 
nos moldes do Despacho GSAD 0945085 

12. Sanções Administrativas 

Vide 

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 
3º, III, a) 
Subitem Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11) 

13. Prazo de Pagamento 

Vide  

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 
3º, III, a) 
Subitem Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7) 

14. Estratégia de Recebimento 

Vide  

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 
3º, III, a) 
Subitem Recebimento do Objeto: 

15. Modalidade e Tipo de Licitação Vide 
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2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e 
Atendimento aos Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V) 

  

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I): 

Registro de Preço ou adesão à Ata de Registro de Preços para aquisição 
de impressoras multifucionais 

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I) 

Registro de Preço ou adesão à Ata de Registro de Preços para aquisição 
de impressoras multifucionais 

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II) 

 2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a ) 

A Seção de Infraestrutura de Equipamentos e Apoio ao Usuário (SAU)/COINF/STI tem 
relatado recorrentemente problemas de funiconamento nas impressoras multifuncionais 
deste Regional, considerando que, a quase totalidade das impresssoras multifuncionais, tem 
mais de 04 (quatro) anos, ou seja, estão albergadas pelo disposto da Resolução TRE/AL nº 
16.145/2021 (0928896) quanto à política de descarte e desfazimento de equipamentos de 
Tecnologia da Informação, no âmbito da justiça eleitoral de Alagoas, impõe-se a 
necessidade de: 

 Prover atualização dos equipamentos para a manutenção de suas atividades. 

A sugestão de uso de Registro de Preços, da forma como proposta, tem alicerce no Decreto 
nº 7.892/2013,  art. 3º,  incisos I, II e IV, assim ponderados: 

 Inciso I: a aquisição de impressoras pode ser frequente, considerando a migração 
progressiva, vez que não os serviços suportados não podem sofrer solução de 
continuidade; 

 Inciso II: a entrega deve ser sucessiva, de forma a minimizar impactos nos prazos de 
garantia dos equipamentos, considerando a dinâmica de deslocamentos para sua 
efetiva implantação e substituição aos equipamentos anteriores; 

 Inciso IV: não é possível, a priori, ter uma visão clara, da quantidade de 
equipamentos efetivamente necessários para substituir os atuais, quer seja pela 
defasagem tecnológica dos atualmente em uso, decorrente do tempo de aquisição; 
quer seja pela necessidade e absorção de novos serviços, tais como demanda 
crescente do SEI e do anunciado PJE, entre outros. 

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b) 

A contratação visa, além de promover ações no sentido de elaborar novo 
instrumento que mantenha um meio para disponibilizar as impressoras demandadas e: 

Garantir a infraestrutura física apropriadas às atividades administrativas 
e judiciais. 
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Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e 
administrativas. 

2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c) 

 Dotar a STI de capacidade de renovação do parque de impressoras multifucionais 
com desempenho adequado, com confiabilidade, com atualização tecnológica e com 
cobertura de garantia com custo minimizado. 

2.4 Alinhamento Estratégico (Art. 18, § 3º, II, d) 

1. Planejamento Estratégico Institucional (PEI): melhoria da infraestrutura e governança de 
tecnologia da informação; 

2. Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC): viabilizar serviços 
e soluções de TIC; 

3. Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC): manter parque 
tecnológico atualizado. 

2.5 Referência aos Estudos Preliminares (Art. 18, § 3º, II, e) 

Este Termo de Referência foi elaborado considerando o Documento de 
Oficialização de Demanda (DOD) encaminhado pela Secretaria de Tecnologia da 
Informação (STI) e os Estudos Preliminares constantes do Processo SEI nº 0006364-
49.2021.6.02.8000 

2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f) 

É pretendida a reposição do parque de impressoras. 

2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g) 

Verifica-se que os bens e serviços pretendidos poderão ser fornecidos por 
diferentes empresas no mercado de TIC. 

Considerando o Item 7 dos Estudos Preliminares, não se vislumbrou 
alternativa que não o presente Registro de Preços. 

  

2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h) 

Os bens e serviços a serem contratados possuem características comuns 
e usuais encontradas atualmente no mercado de TIC, cujos padrões de desempenho e de 
qualidade podem ser objetivamente definidos neste Termo de Referência. 

O objeto desta contratação tem como escopo a obtenção de produto 
específico em período determinado, portanto não se caracteriza como serviço de 
natureza continuada. 

2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i) 

Não haverá parcelamento, cada ordem de fornecimento derivado do 
Registro de Preços deverá ser realizada de maneira integral. 
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Adjudicação será por item. 

2.10 Vigência 

Será, na forma dos normativos vigentes, o tempo máximo do Registro de 
Preços. 

A vigência da ata será de 12 (doze) meses, contados a partir de sua 
assinatura. 

A utilização do sistema de Registro de Preços visa, primordialmente, a 
redução de número de licitações para o mesmo objeto, porquanto se concentra em um 
único procedimento a possibilidade de realizar diversas aquisições recorrentes e 
necessárias, via ordens de fornecimento, durante o lapso temporal de sua vigência, em 
face de os preços permanecerem à disposição da Administração. 

2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e Atendimento aos Requisitos 
(Art. 18, § 3º, II, j, IV e V) 

A aquisição pretendida deverá ser realizada por meio de licitação do tipo 
Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo entendimento superior 
contrário. 

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de fornecimento de 
equipamento, é pela contratação por licitação via pregão. Por conta de possibilidade de 
contingenciamento orçamentário, ou mesmo a necessidade de promover entregas 
parceladas de acordo com a necessidade e conveniência da Administração, indicamos a 
modalidade de registro de preços. 

O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta a contratação de bens e 
serviços de informática e automação pela administração pública federal, direta ou indireta, 
pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais organizações sob 
o controle direto ou indireto da União deve ser aplicado nesta aquisição por se tratar de 
bem de informática. 

A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a 
necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certificações emitidas por instituições 
públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 
Qualidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme regulamentação específica, a 
adequação à segurança para o usuário e instalações, compatibilidade eletromagnética e 
consumo de energia. 

Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a certificação para 
este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é voluntária, conforme Portaria Inmetro 
n.º 170 de 10/04/2012. 

(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf). 

2.12 Adequação do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k) 

Para utilização do objeto pretendido é necessário dispor de infraestrutura 
física para sua instalação, situação essa já existente no âmbito do TRE/AL, salvo o 
surgimento de demanda muito particular e além da previsibilidade. 

2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l) 
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1. CONFORMIDADE 

1. O fabricante deve possuir sistema de gestão ambiental com base na norma 
ISO 14001, devidamente comprovado através do respectivo certificado; 

2. Os equipamentos não deverão conter substâncias perigosas como mercúrio 
(Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil 
polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs) em concentração 
acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous 
Substances). A comprovação do disposto poderá ser feita mediante 
apresentação de certificação emitida por instituição pública oficial ou 
instituição credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o 
bem ofertado cumpre com as exigências do edital, conforme previsto nas 
recomendações contidas na IN 01-2010 SLTI; Epeat (Eletronic Product 
Environmental Assessment Tool), com certificado na categoria mínima Gold; 

2. COMPATIBILIDADE 

1. Windows 10 ou superior 

2.14 Obrigações do Contratante (Art. 18, § 3º, II, m) 

1. Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo; 

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

3. Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o presente t
ermo, toda a documentação referente ao mesmo; 

4. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à 
boa execução das obrigações contratuais; e 

5. Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o contr
aditório e ampla defesa. 

2.15 Obrigações da Contratada (Art. 18, § 3º, II, m) 

As obrigações abaixo são aplicáveis ao objeto a ser contratado. 

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

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

3. Disponibilizar Central 
de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados técnicos, conforme pe
ríodos, horários e condições estabelecidas no Edital e em seus Anexos; 

4. Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da 
Administração sobre mudanças nos dados para contato com a Central 
de Atendimento; 
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5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a 
ser solicitados pelo representante da Administração, referentes a qualquer 
problema detectado ou ao andamento de atividades da garantia; 

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

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

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

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

10.  Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obed
eçam rigorosamente às normas e 
aos procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da Informação do 
TRE/AL; 

11.  Responsabilizar-
se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades necessárias p
ara prestar a garantia on-site. 

12. Prestar as informações e 
os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Administração, referentes a 
qualquer problema detectado ou ao andamento de atividades da garantia técnica. 

DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III) 

3.1 Descrição do Objeto 

  

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS 

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 

 MONOCROMÁTICA: 

 Impressora multifuncional incorporada, em um único bloco, com recursos de cópia, 
fax, digitalização de documentos e de impressão por varredura a feixe laser ou 
barramento de LEDs e fusão de toner. 
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 Características Técnicas Gerais: 

o a. Tamanhos de Papel: A4 210 x 297 mm, A5 148 x 210 mm , A6 105 × 148 
mm, Carta 215 x 279 mm, Ofício 216 x 356 mm; 

o b. Deve aceitar papéis com peso de, no mínimo, 60 até 163 g/m² (sessenta 
até cento e sessenta e três gramas por metro quadrado) na bandeja 1 e de, no 
mínimo, 60 a 220 g/m² (sessenta a duzentos e vinte gramas por metro 
quadrado) na Bandeja multiuso ou superior; 

o c. Interface USB (Universal Serial Bus); 

o d. Fonte de alimentação com tensão de entrada de 110 V (cento e dez volts 
em corrente alternada) ou bi-volt automático, com tolerância de ±10% (mais 
ou menos dez por cento); 

o e. Acompanhada de manual com informações técnicas para a operação 
(Manual de Operação) e cabo de alimentação; 

o f. Drivers para Windows 7, Windows 8 e Windows 10. O sistema operacional 
Windows é o sistema padrão homologado e utilizado pelos softwares e 
aplicativos eleitorais do TRE-AL; 

o g. Painel de controle: tela LCD ou sensível ao toque; 

o h. Digitalização duplex; i. Impressão a partir de uma unidade USB e 
digitalização para USB; 

o j. Imprimir de smartphones, tablets e notebooks via rede sem fio; 

o k. Unidade fotorreceptora integrada ao toner. 

 Características da Impressora: 

o Tecnologia de impressão: Impressão por varredura a feixe laser e fusão de 
toner; 

o Cor de impressão: Monocromática; 

o Resolução de impressão: Preto e branco de 1200 x 1200 dpi (mil e duzentos 
por mil e duzentos dpi); 

o Velocidade de impressão: 40 ppm (quarenta páginas por minuto) em preto e 
branco em A4; 

o Ciclo de trabalho Maximo mensal: 80.000 (oitenta mil) páginas; 

o Capacidade da bandeja de alimentação: Bandeja de entrada: 250 (duzentas e 
cinquenta) folhas; 

o Alimentador Automático de Documentos: Capacidade de 50 (cinquenta) 
folhas; 

o Capacidade da bandeja de saída 150 (cento e cinquenta) folhas; 

o Impressão duplex: Frente e verso automático; 
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o Impressão em papel de tamanhos: Tamanhos de mídias mínimas suportadas: 
A4, A5, Carta, Oficio, envelopes; 

o Tamanho de mídias personalizado: Bandeja Multiuso: 3 x 5 a 8,5 x 14 pol.; 76 
x 127 a 216 x 356 mm; 

o Memória: 512 (quinhentos e doze) MB de RAM; 

o Conectividade: 1 USB 2.0 de alta velocidade; 1 rede Gigabit Ethernet 
10/100/1000 BaseTX; 1 802.11b/g/n sem fio; 

o Porta de linha telefônica; Linguagens: Compatível com as seguintes 
linguagens: PDF; PCL5 ou superior; 

o Cartuchos: A impressora será fornecida com 1 (um) cartucho de toner de alto 
rendimento com capacidade para impressão de 10.000 (dez mil) páginas e 01 
(um) cartucho de toner de alto rendimento com capacidade para impressão de 
10.000 (dez mil) páginas sobressalente; 

 Características da Copiadora: 

o Resolução: 600 x 600 ppi (seiscentos por seiscentos ppi) em texto em preto e 
branco; 

o Velocidade cópia: 40 cpm (quarenta cópias por minuto) em A4, preto; 

o Funções: Cópias múltiplas até 99 (noventa e nove) cópias; 

o Redução/ampliação de 25% a 400%. 

 Características da Digitalizadora: 

o Resolução óptica: 1200 x 1200 dpi (mil e duzentos por mil e duzentos ppi) 
monocromática, mesa; 

o Até 1200 x 1200 dpi (mil e duzentos por mil e duzentos ppi) cores. 

o Tipo de digitalização: Base plana com alimentador automático de documentos; 

o Velocidade de digitalização (normal, A4): 29 ppm (vinte e nove páginas por 
minuto) em preto e branco e de 20 ppm (vinte páginas por minuto) coloridas; 

o Funções: Digitalização para email, para pasta de rede, USB; 

o Formatos de arquivo: JPEG, JPG; PDF; PDF seguro; TIFF. 

 Características do Fax: 

o Memória: Até 400 páginas; 

o Velocidade de transmissão: Até 3 (três) segundos por página formato Carta; 

o Resolução: Até 300 x 300 dpi (trezentos por trezentos dpi); 

o Discagem rápida de fax, máximo de números: Até 100 números 

o   
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 Garantia: 36 (trinta e seis) meses do fabricante 

   

3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a) 

A execução do objeto pressupõe a existência dos seguintes papéis e 
responsabilidades (Art. 18, § 3º, III, a, 1): 

1. Patrocinador da Contratação: é o titular da área demandante, responsável por 
representar os interesses do órgão no contexto da Contratação, pela aprovação da 
necessidade e, por fim, pela negociação das ações necessárias para que os objetivos 
sejam alcançados; 

2. Gestor do Contrato (art. 3º, IV, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): servidor 
designado para coordenar e comandar o processo da fiscalização da execução 
contratual. Na forma do Art. 17 da mesma Resolução, o gestor do contrato 
responsabiliza-se pela condução da gestão e fiscalização do contrato, nos termos do 
Art. 67, da Lei nº 8.666/93. 

3. Fiscal do Contrato (art. 3º, VI, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): servidor 
designado para auxiliar o gestor do contrato quanto à fiscalização do objeto do 
contrato. Neste sentido, indicado pela respectiva autoridade competente para 
fiscalizar o Contrato quanto aos aspectos técnicos da solução. 

Dinâmica da Execução (Art. 18, § 3º, III, a, 2): 

1. Os equipamentos deverão ser entregues no Almoxarifado do TRE/AL, nos 
quantitativos indicados no pedido de fornecimento; 

2. A garantia dos equipamentos deve obedecer o detalhamento técnico feito e terá seu 
tempo contado por cada fornecimento individualmente; 

3. Entende-se como garantia aquela prestada pelo próprio fabricante ou por rede 
credenciada pelo fabricante do(s) referido(s) equipamento(s); 

4. O pagamento será realizado individualmente para cada nota fiscal apresentada, 
após emissão do aceite definitivo pela unidade competente do TRE/AL; 

5. Os equipamentos deverão ser novos, não recondicionados, de primeiro uso e não 
deverão conter marcas, amassados, arranhões ou outros problemas e, ainda, serem 
entregues em pleno estado de funcionamento; 

6. Os equipamentos deverão atender rigorosamente a todas as especificações técnicas 
contidas neste Termo de Referência e em seus Anexos; 

7. Os equipamentos deverão vir acompanhados de todos os acessórios necessários 
para o seu pleno estado de funcionamento, como cabos, drivers, mídias e outros, os 
quais só serão recebidos juntamente com os respectivos equipamentos. Este item se 
aplica tanto para a entrega dos equipamentos quanto para substituições durante o 
período de garantia; 

8. Ao TRE é reservado o direito de efetuar conexões dos equipamentos a outros, bem 
como adicionar demais acessórios compatíveis tecnicamente, sem que isso constitua 
motivo para a Contratada se desobrigar da garantia, desde que tal fato não implique 
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danos materiais ou técnicos aos equipamentos e acessórios, hipótese que deverá ser 
devidamente comprovada; 

9.  Ao TRE/AL é reservado o direito de efetuar diligência, a qualquer tempo, quanto aos 
documentos exigidos neste Termo de Referência e em seus Anexos. 

Recebimento do Objeto: 

1. O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, que só será 
emitido se os equipamentos estiverem de acordo com as especificações técnicas; 

2. Após a entrega, os equipamentos serão submetidos à avaliação e homologação pelos 
responsáveis técnicos do Tribunal; 

3.  O exame para comprovação das características técnicas consistirá em avaliações e 
testes não-destrutivos, por amostragem realizados em duas etapas: 

a. Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues; 

b. Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, no mínimo, 
10% (dez por cento) e não menos do que 01 (um) dos equipamentos 
recebidos. O Tribunal poderá, a seu critério, executar os testes nos demais 
equipamentos, dentro de um critério de razoabilidade, podendo chegar 
a 100% dos quantitativos, mas dentro de um prazo máximo de 30 (trinta) dias 
corridos e contados de cada lote de equipamentos. 

4. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos que 
acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e disponível 
no sítio do fabricante. 

5. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito funcionamento dos 
equipamentos e adequação às especificações técnicas, emitir e assinar o Termo de 
Recebimento Definitivo. 

Instrumentos Formais de Solicitação do(s) Bens e/ou Serviço(s) (Art. 18, § 
3º, III, a, 3): 

1. A Ordem de Fornecimento será o instrumento formal de solicitação dos bens 
pertencentes ao escopo desta contratação. 

Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7) 

1. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente do Fornecedor, por 
ordem bancária, no prazo disposto nos artigos 5º, § 3º, ou 40, XIV, “a”, da Lei n. 
8.666/93, conforme o caso, quando mantidas as mesmas condições iniciais 
de habilitação e cumpridos os seguintes  requisitos: 

a. Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da 
emissão (nota fiscaleletrônica, se for o caso), acompanhada da 
Certidão Negativa de Débito – CND, comprovando regularidade com o INSS; do 
Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade com o 
FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais 
e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal; e da 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela Justiça 
do Trabalho; e  da prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e 
Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e 
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b. Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor. 

2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de 
preços ou a atualização monetária. 

3. O pagamento ocorrerá num  prazo de 10 (dez) dias, após a atestação pela 
fiscalização e consequente ratificação pela gestão, nos termos da IN TRE-AL nº 
07/2021 e Resolução  TRE-al nº 15.787/2017. 

Direitos de Propriedade Intelectual (Art. 18, § 3º, III, a, 9): 

1. Esse requisito não se aplica ao contexto desta contratação, uma vez que o objeto se 
refere ao fornecimento de equipamentos, cujos direitos autorais do fabricante são 
resguardados por legislação nacional e internacional. 

Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11): 

1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos artigos 
86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e ampla 
defesa, às seguintes penalidades: 

a. Advertência: 

i. A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento 
de obrigação contratual e terá que apresentar as devidas justificativas 
em um prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da 
notificação; e 

ii. Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem 
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será 
advertida; 

b. Multa de: 

i. 0,25% por dia, sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no 
caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos, limitada a 
incidência a 20 (vinte) dias corridos; 

1. No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por
 prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com 
a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de 
7,5% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e 

2. No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por
 prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com a 
não aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade 12
% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de 
inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o 
cancelamento do registro de preços do Fornecedor; 

ii.  0,5% por dia, sobre o valor do equipamento, 
no caso de atraso injustificado na solução do chamado de garantia, limi
tada a incidência 30 (trinta) dias corridos; 
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1. No caso de atraso injustificado na solução do chamado de garant
ia por prazo superior a 30 (trinta) dias corridos, aplica-
se adicionalmente, a multa de 1% sobre o valor 
da Ordem de Fornecimento; e 

2. A multa por atraso relacionada ao item 
anterior será auferida por Ordem de Fornecimento e aplicada so
mente uma única vez a cada mês, independente da quantidade 
de equipamentos sem solução. 

iii. 10% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de 
inexecução parcial da obrigação assumida; 

iv. 20% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução 
total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro 
de preços do Fornecedor; 

v. 10% sobre o valor global estimado da Ata de Ata de Registro de Preços, 
na hipótese de recusa em assinar a Ata ou o instrumento do contrato, 
ou retirar a Ordem de Fornecimento. 

c. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF 
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades legais; 
e 

d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública. 

2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para 
entrega/solução do chamado de garantia dos equipamentos poderá resultar no 
cancelamento do registro de preços com a Contratada. 

3. As sanções previstas nos itens "1.a", “1.c” e “1.d” do item 1 poderão ser aplicadas, 
cumulativamente ou não, à pena de multa. 

4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado 
de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado judicialmente; 

5. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do valor 
presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento administrativo. 
. 
  

4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV) 

  

Garantia mínima de 36 (trintas e seis) meses. 

Estar comprovadamente ainda em produção. 

Conformidade com o presente Termo de Referência. 

5. Modelos (templates) propostos a serem utilizados na contratação (Art. 18, § 3º, III, V) 
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Proc. SEI Principal  nº XXXXXXXXX 

  

Pregão Eletrônico nº XX/YYYY – TRE/AL 

Ata de Registro de Preços TRE/AL nº XX/YYYY 

Fornecedor: AAAAAAAAAAA. - CNPJ  00.000.000/0000-00 

  

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº XXX/20YY – STI  

  

Solicito, com base na Ata de Registro de Preços relativa ao Pregão 
Eletrônico 
suprarreferido, celebrada entre este Tribunal e essa Empresa, o fornecimento abaixo disc
riminado: 

  

Item da 
Ata 

Descrição 
Qtd. 

Registrada 
Qtd. 

Solicitada 
Valor Unitário 

(R$) 
Valor Total 

(R$) 
Saldo da 

Ata 

              

              

TOTAL:   *** 

Recursos Orçamentários: As despesas decorrentes da prestação dos serviços pretendido ser
ão cobertas com recursos de MATERIAL PERMANENTE DE TI. 

Prazo de Entrega: No máximo de XX (XXXXXXX) dias corridos após o recebimento da autoriz
ação de fornecimento, nota de empenho ou instrumento formal e equivalente, conforme 
contrato. 

Valor Total: R$ XX.XXX,XX (XXXXXX reais e XXXXXXXa centavos). 

Gestor da Ata - Portaria TRE/AL nº XX/XXXX 

Maceió, 23 de setembro de 2021. 

 

DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO 
Coordenador 

 
NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR 

Chefe de Seção 
 

MÁRCIO ANDRÉ ROCHA DO NASCIMENTO 
Chefe de Seção Substituto 
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ANEXO II 
  

PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 
  
Dados da Empresa: 
Razão Social  
CNPJ  
Endereço  
CEP  
Fones:  
Fax  
E-mail  
Site internet  

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  

Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. Identidade  
Orgão Expedidor  
CPF  

Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  

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

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

 

Processo nº 0006364-49.2021.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº XX/2021 

 
 

MINUTA 
 

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

 
 

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

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

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
    
    

 
2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 
 
2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços será de 12 (doze) meses a 
partir da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União. 
 
3 – DO PRAZO DE ENTREGA. 
 
3.1. O prazo máximo para entrega dos materiais é de 30 (trinta) dias corridos, 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. 
QUANT. TOTAL 
REGISTRADA 

QUANT. MÍNIMA A 
SER ADQUIRIDA 

VALOR UNITÁRIO 
 (R$) 

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

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

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

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

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

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

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

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

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
Ata; 
 

Minuta de edital (0956986)         SEI 0006364-49.2021.6.02.8000 / pg. 123



 

 

 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

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

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

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

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

c)Disponibilizar Central 
de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados técnicos, conforme perío
dos, horários e condições estabelecidas no Edital e em seus Anexos; 

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

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

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

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

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

i)  Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da Administração ou de 
terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto, respeitando 
todos os critérios estabelecidos, aplicáveis aos dados, informações, regras de 
negócios, documentos, entre outros pertinentes, sob pena de responsabilidade civil, 
penal e administrativa; 
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j) Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obedeçam ri
gorosamente às normas e 
aos procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da Informação do TRE/AL; 

k) Responsabilizar-
se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades necessárias para
 prestar a garantia on-site. 

l) Prestar as informações e 
os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Administração, referentes a qu
alquer problema detectado ou ao andamento de atividades da garantia técnica. 

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

 
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 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
6.1.  Os materiais deverão ser entregues na Seção de Almoxarifado do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, situado à Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria, 
Maceió/AL, CEP 57046–000, telefone (82) 2122-7700, em seu respectivo horário de 
funcionamento, de segunda a quinta-feira, das 13h às 19h, e sexta-feira das 7h30 às 13h30. 
 
6.2. O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, que só 
será emitido se o equipamento estiver de acordo com as especificações técnicas. 

 
6.3.        Após a entrega, o equipamento será submetido à avaliação e homologação pelos 
responsáveis técnicos do Tribunal. 
 
6.4.        O exame para comprovação das características técnicas consistirá em avaliações 
e testes não-destrutivos, realizados em duas etapas: 
 
a) Primeira: inspeção visual dos equipamentos entregues; 

b) Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho,  em, no mínimo, 10% (dez 
por cento) e não menos do que 01 (um) dos equipamentos recebidos. O Tribunal poderá, a 
seu critério, executar os testes nos demais equipamentos, dentro de um critério de 
razoabilidade, podendo chegar a 100% dos quantitativos, mas dentro de um prazo máximo 
de 30 (trinta) dias corridos e contados de cada lote de equipamento.  

6.5.  As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos 
que acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e disponíveis 
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no sítio do fabricante. 
 

6.6.  A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito 
funcionamento dos serviços e equipamentos e adequação às especificações técnicas, emitir 
e assinar o Termo de Recebimento Definitivo. 
 
6.7.        O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
6.8.         O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do 
objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de 
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
6.9.           Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
6.10.      O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 
 
6.11.       O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, substituir 
o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na Seção 7. 
 
7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
7.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no 
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante 
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 
 

a) não assinar  a ata de registro de preços; 
 

b) não entregar a documentação exigida no edital; 
 

c) apresentar documentação falsa; 
 

d) causar o atraso na execução do objeto; 
 

e) não mantiver a proposta; 
 

f) falhar na execução do contrato; 
 

g) fraudar a execução do contrato; 
 

 

h) comportar-se de modo inidôneo; 
 

i) declarar informações falsas; e 
 

j) cometer fraude fiscal. 
 
7.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às sanções 
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade 
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competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, 
sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das 
cabíveis cominações legais. 
 
7.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar 
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as 
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
7.4 . Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos 
artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e ampla 
defesa, às seguintes penalidades: 
 

a) advertência; 

a).1 A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento de 
obrigação contratual e terá que apresentar as devidas justificativas em um prazo de 
até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação; e 

a).2 Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem 
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será advertida; 

b) multa de: 

b).1 0,25% por dia, sobre o valor constante da Nota de Empenho ou instrumento 
contratual, no caso de atraso injustificado na entrega do bem, limitada a incidência a 
20 (vinte) dias corridos; 

b).1.1 No caso de atraso injustificado na entrega dos bens por prazo superior a 20 
(vinte) dias corridos, com a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de 
7,5% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento contratual; e 

b).1.2 No caso de atraso injustificado na entrega do bem por prazo superior a 20 
(vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração, será aplicada a 
penalidade 12% sobre o valor da Ordem de Fornecimento ou instrumento 
contratual, no caso de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o 
cancelamento do  registro de preços do Fornecedor; 

b).2 0,5% por dia, sobre o valor do equipamento, 
no caso de atraso injustificado na solução do chamado de garantia, limitada a incidênci
a 30 (trinta) dias corridos; 

b).2.1 
No caso de atraso injustificado na solução do chamado de garantia por prazo superi
or a 30 (trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente, a multa de 1% sobre o valor 
da Ordem de Fornecimento; e 

b).2.2 A multa por atraso relacionada ao item 
anterior será auferida por Ordem de Fornecimento e aplicada somente uma única ve

z a cada mês, independente da quantidade de equipamentos sem solução. 

b).3 10% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução 
parcial da obrigação assumida; 
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b).4 20% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução total da 
obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro de preços do Fornecedor; 

b).5 10% sobre o valor global estimado da Ata de Ata de Registro de Preços, na 
hipótese de recusa em assinar a Ata ou o instrumento do contrato, ou retirar a Ordem 
de Fornecimento. 

c) impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF pelo 
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades legais; e 

d) 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, que será 
concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes. 

7.4.1.    As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do subitem anterior poderão 
ser aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa. 

7.4.2.           O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será 
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado 
judicialmente; 

7.5.          Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do 
valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento administrativo. 

7.6           A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará à Contratada o contraditório e a ampla defesa, observando-
se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

7.7.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei 
nº 8.666/93. 

7.8.  Se a Contratada não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro de 5 
(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 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 

7.9.  O período de atraso será contado em dias corridos. 

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

7.11. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da 
publicação da decisão da aplicação da penalidade no diário eletrônico. 

 
7.12.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes contratantes, 
respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas reguladoras da 
matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o 
caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito 
Privado. 
 

Minuta de edital (0956986)         SEI 0006364-49.2021.6.02.8000 / pg. 128



 

 

 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

7.13.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
8- DO PAGAMENTO. 
 
8.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal 
devidamente atestada pela unidade competente. 
 
8.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
8.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
8.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
8.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
8.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação 
da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
9 - DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS. 
 
9.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro 
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, de 
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº 
9.488/2018. 
 
10 – DA PUBLICAÇÃO. 
 
10.1.       O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União. 
 
11 – DO FORO. 
 
11.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de 
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 
 

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

Maceió, XX de XXXX de 2021. 
 
Pelo TRE/AL: 
 
 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente 

 
 
Pela Empresa: 

Representante da empresa 
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INFORMAÇÃO Nº 5177 - 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 aquisição de impressoras multifuncionais.

 

Saliento que a minuta foi elaborada sem conferir às Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, exclusividade na participação do certame, em virtude da sugestão
contida no despacho SEIC (0956343).

 

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

 

Solicito que sejam ratificados ou definidos novos prazos, se for o caso para os
seguintes itens:

1) Prazo de validade da proposta de 60 dias (item 7.5 do edital);

2) Prazo para envio de proposta ajustada de 2h (item 8.24.2 e 11.1);

3) Prazo para envio de documentação complementar de 2h (item 9.6, 9.7 e 10.6).

 

Em virtude da instrução levada a feito no presente procedimento, não inclui intervalo
mínimo para os lances, mesmo sendo facultativo para o modo aberto e fechado,
entretanto, caso se entenda de forma contrária, solicito a indicação do intervalo.

 

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
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Acórdão 2.166/2014 – Plenário:

 

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

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

 

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR, Chefe
de Seção Substituta, em 08/10/2021, às 12:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 08/10/2021, às 13:03, 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
0956987 e o código CRC E73A7542.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 5180 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

Em complementação à Informação 5177, informo que a minuta de
edital foi elaborada sem que fosse aberta Intenção de Registro de Preços,
conforme determinado por Vossa Senhoria em seu despacho (0956728).

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR, Chefe
de Seção Substituta, em 08/10/2021, às 13:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0957011 e o código CRC 3FDA6E15.

0006364-49.2021.6.02.8000 0957011v4
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 08 de outubro de 2021.

 

Reporto-me às Informações 5177, 0956987, e 5180,
0957011, da Seção de Licitações e Contratos, acerca da qual nada
temos a opor, ratificando os prazos ali relacionados, para submeter o
feito à análise da Assessoria Jurídica, para efeito do disposto no
Parágrafo único do art. 38 da Lei nº 8.666/93.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 08/10/2021, às 15:28, 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
0957091 e o código CRC D7166623.

0006364-49.2021.6.02.8000 0957091v1

Despacho GSAD 0957091         SEI 0006364-49.2021.6.02.8000 / pg. 134



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

 

DESPACHO

Maceió, 11 de outubro de 2021.

Senhor Secretário de Tecnologia da Informação, 

 

Inicialmente, registro que este subscritor estava em período de compensação, de 4 a 8
de outubro, e, por isso, somente agora faço o registro deste pronunciamento.

Como membro do Comitê Gestão de TIC, concordo com a proposta do Sr.
Coordenador de Infraestrutura.

Respeitosamente, 

 

Documento assinado eletronicamente por TALES DE AMORIM GAMELEIRA,
Coordenador, em 11/10/2021, às 13:54, 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
0957509 e o código CRC 1D542E01.
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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 outubro de 2021.
Senhor Secretário de Administração,
 
Registro que o Comitê de Gestão de TIC concorda

com a adesão à ata, observada a quantidade proposta pela
COINF.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 11/10/2021, às 14:02, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0957517 e o código CRC 89F9BA80.
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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 outubro de 2021.
 
Em face do pronunciamento do Senhor Secretário

de Tecnologia da Informação, nos termos do Despacho
STI 0957517, devolvo os autos à Secretaria de Administração
para conhecimento e providências decorrentes.

 

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Assessora
Jurídica Substituta, em 11/10/2021, 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
0957548 e o código CRC 104F09FF.

0006364-49.2021.6.02.8000 0957548v1

Despacho AJ-DG 0957548         SEI 0006364-49.2021.6.02.8000 / pg. 137



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

 

DESPACHO

Maceió, 11 de outubro de 2021.
Reporto-me ao Despacho GSAD 0956338, para

devolver o feito à análise da AJ-DG.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 11/10/2021, às 15:19, 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
0957665 e o código CRC AA0ACE9B.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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PROCESSO : 0006364-49.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS E APOIO AO USUÁRIO
ASSUNTO : ANÁLISE. MINUTA. EDITAL. PREGÃO ELETRÔNICO. REGISTRO DE PREÇOS.

 

Parecer nº 1242 / 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 processamento de dados - impressoras
multifuncionais, como medida de viabilização de atualização
progressiva do parque de impressoras utilizadas por este
Regional, tudo de acordo com requisição promovida pela
Secretaria de Tecnologia da Informação, conforme as
especificações constantes no Termo de Referência - TIC
18 (0949282).

 
2. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
 
Neste ponto, impende noticiar a recente publicação

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

 
 De relevo gizar que o novel dispositivo legal

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

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

 
Não obstante, o artigo 191 da nova Lei de

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

 
"Art. 191. Até o decurso do prazo de que
trata o inciso II do caput do art. 193, a
Administração poderá optar por licitar ou
contratar diretamente de acordo com esta
Lei ou de acordo com as leis citadas no
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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
(0956986).

 
3. DO PROCEDIMENTO
 
Constam dos autos os seguintes documentos: 
 

- Documento de Oficialização da Demanda
(DOD) nº 20/2021 (0941121), nos termos
da Resolução CNJ nº 182/2013;
- Sugestão de adesão à Ata de Registro de
Preços (TRE/RO) - 0941126;
- Portaria nº 375/2021 (0946179) que
nomeou a  Comissão de Planejamento;
- Estudos Preliminares (0948259), nos
termos da Resolução CNJ nº 182/2013;
- Termo de Referência TIC 18 (0949282);
- Aprovação, na forma regulamentar, dos
estudos preliminares e do termo de
referência, contidos nestes autos, pelo
Secretário de Tecnologia da Informação
(0951006);
- Autorização para dar prosseguimento ao
trâmite processual (Despacho
GSAD 0952895);
 - Pesquisa de preços realizada pela SEIC
(0954114), com o valor estimado unitário
no montante de R$ 2.712,77 (dois mil
setecentos e doze reais e setenta e sete
centavos), conforme pesquisa efetuada no
site Banco de Preços, buscando-se
propostas vencedoras de licitações
ocorridas nos últimos 180 (cento e
oitenta) dias (0954124), 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 ampla
participação;
- Informação sobre a inexistência de saldo
para atender o pedido de adesão à ARP
70/2020 - TRE/RO (0956338), conforme
proposição inicial da unidade
demandante;
- Justificativa para a dispensa da Intenção
de Registro de Preços (Despacho GSAD
0956728)
- Minuta de edital de licitação na
modalidade PREGÃO, na
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forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR
PREÇO (0956986), elaborada pela SLC,
objetivando a aquisição de equipamentos
de processamento de dados - impressoras
multifuncionais, de acordo com
requisição promovida pela Secretaria de
Tecnologia da Informação.

 
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 n.º 8.666/93 e art. 11 da Resolução TRE-AL
nº 15.787/17, encaminhados pela Secretaria de
Administração.

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

passamos a opinar quanto aos aspectos jurídicos nos termos
que seguem.

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

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

 
Com efeito, como se conclui das informações

constantes nestes autos, a aquisição em tela pode se
enquadrar na hipótese contida no inciso II do art. 3º do citado
Decreto nº 7.892/13, ou seja, pelas suas características, pode
ser conveniente a previsão de entregas parceladas, tal como
previsto no termo de referência (0949282).

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

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

 
Tendo em mente as disposições constantes no

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

 
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 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

Parecer 1242 (0957709)         SEI 0006364-49.2021.6.02.8000 / pg. 141



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."

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

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

 
O pregão, segundo a disciplina do art. 1º da

antedita Lei nº 10.520/02, bem como os arts. 1º e 3º do
Decreto nº 10.024/2019, destina-se à aquisição de bens e
serviços comuns, ou seja, aqueles cujos padrões de
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos
pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado:

 
Art. 1º  Este Decreto regulamenta a
licitação, na modalidade de pregão, na
forma eletrônica, para a aquisição de
bens e a contratação de serviços comuns,
incluídos os serviços comuns de
engenharia, e dispõe sobre o uso da
dispensa eletrônica, no âmbito da
administração pública federal.
(...)
Art. 3º  Para fins do disposto neste
Decreto, considera-se:
 (...)
II - bens e serviços comuns - bens cujos
padrões de desempenho e qualidade
possam ser objetivamente definidos pelo
edital, por meio de especificações
reconhecidas e usuais do mercado;
  (...)
§ 1º  A classificação de bens e serviços
como comuns depende de exame
predominantemente fático e de natureza
técnica.

 
Dessa forma, sendo os bens em foco catalogados

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

 
Frise-se, ainda, que o presente procedimento

contém todos os elementos necessários, segundo as
prescrições do art. 8º do Decreto nº 10.024/2019, quais
sejam, a justificativa da contratação, o termo de referência, a
planilha de custo, previsão orçamentária e a minuta do edital,
sendo que esta não traz cláusula restritiva ou impertinente
para a execução do objeto contratual, obedecendo, destarte,
ao art. 37, inc. XXI, da Constituição Federal e ao art. 14, do
antedito Decreto, pendente, ainda, a autorização de abertura
da licitação.
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Nota-se, ainda, que as exigências quanto à
habilitação são autorizadas em lei e compatíveis com o
contrato a ser executado, conforme preceituam os arts. 27 a
31 da Lei de Licitações e o art. 40 do Decreto nº 10.024/2019;
que é objetivo o critério de julgamento adotado, conforme
disciplinam os arts. 44 e 45 da mesma Lei; havendo regular
previsão das fases do procedimento licitatório,
homenageando-se o art. 4º da referida Lei e que os anexos do
edital estão de acordo com as exigências legais (art. 40, § 2º,
Lei nº 8.666/93).

 
Da mesma forma, encontram-se dentro das

prescrições legais e regulamentares a ampla participação dos
interessados do ramo pertinente ao objeto licitado, na forma
da legislação de regência.

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

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

 

Item Questionário
Sim
Não
N/A

Evento

FORMALIDADES PRELIMINARES

1
O processo administrativo foi
devidamente autuado?
Ref. art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93

SIM  

2

A demanda por bens e/ou serviços de
TI está em harmonia com o
Planejamento Estratégico
Institucional (PEI) ou com o
Planejamento Estratégico de
Tecnologia da Informação e
Comunicação (PETIC) do TRE/AL,
alinhados com o Planejamento
Estratégico do Poder Judiciário?
Ref. caput do art. 6º, da Resolução nº
182/2013

SIM 0948259

3

A unidade demandante da
contratação para os fins do disposto
no caput do art. 7º e o seu § 1º,
ambos da Resolução nº 182/2013,
apresentou no 1º trimestre do ano
que antecede a contratação os
elementos suficientes para subsidiar a
proposta orçamentária e até o dia 30
de novembro do mesmo ano o Plano
de Contratações de Soluções de
Tecnologia da Informação e
Comunicação, na forma do Manual de
Contratações de TI do TRE/AL -
Etapas do Planejamento da
Contratação?
Resolução nº 182/2013:
Art. 7º O Plano de Contratações de
STIC do órgão deverá ser elaborado
no exercício anterior ao ano de
sua execução, pela Área de
Tecnologia da Informação e
Comunicação, em harmonia com o seu

SIM 0948259
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Plano Diretor de Tecnologia da
Informação e Comunicação (PDTIC),
de modo a incluir todas as
contratações necessárias ao
alcance dos objetivos
estabelecidos nos planejamentos
do órgão e de TIC.
§ 1º O Plano de Contratações de STIC
deverá ser submetido até o dia 30
(trinta) de novembro de cada ano
à autoridade competente do órgão
que deliberará sobre as ações e os
investimentos em Tecnologia da
Informação e Comunicação a serem
realizados.

4

Consta dos autos Estudos
Preliminares e Projeto Básico ou
Termo de Referência?
Ref. art. 8 da Resolução nº 182/2013

SIM
0948259
0949282
 

5

Se a contratação for de mão de
obra terceirizada, a Equipe de
Planejamento da Contratação
elaborou Plano de Trabalho, nos
termos do art. 9º da Resolução nº
182/2013, antes de fazer o Termo de
Referência?

N/A  

6

A unidade demandante e a Equipe de
Planejamento da Contratação estão
cientes de que não poderão ser objeto
de contratação de STIC:
     (1) mais de uma solução de TI em
um único contrato; e
     (2) gestão de processos de
Tecnologia da Informação e
Comunicação, incluindo segurança da
informação

SIM  

7

Na hipótese de a contratação se
destinar à aquisição de serviço de
Suporte Técnico aos processos de
planejamento e avaliação da
qualidade da Solução STIC, o
responsável indicado para
supervisionar o contrato é servidor
deste TRE?
Ref. § 1º do art. 10 da Resolução CNJ
nº 182/2013.

 N/A  

8

A unidade demandante e a Equipe de
Planejamento da Contratação estão
cientes de que a empresa contratada
para prover a STIC não poderá ser a
mesma que avalia, mensura ou
fiscaliza o objeto da contratação?
Ref. Parágrafo segundo do art. 10, da
Resolução CNJ nº 182/2013

SIM  

9
Foram observadas as vedações
constantes do art. 11 da Resolução
CNJ nº 182/2013?

SIM  

10
Os Estudos Preliminares contemplam
as etapas previstas no § 1º do art. 12
da Resolução CNJ nº 182/2013?

SIM 0948259

11

Consta dos autos o Documento de
Oficialização da Demanda,
contemplando os elementos
enunciados no § 5º do art. 12 da
Resolução CNJ nº 182/2013?

SIM 0941121

12
Foi instituída equipe de planejamento
da contratação, na forma dos §§ 5º, 6º
e 7º do art. 12 Resolução CNJ nº
182/2013?

SIM 0946179
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13
Houve a indicação do Gestor do
Contrato, Fiscal do Contrato ou
Equipe de Gestão?

NÃO Fase posterior

14

A equipe de planejamento foi quem
elaborou e assinou os Estudos
Preliminares e o TR ou PB?
Ref. § 1º do art. 13 da Resolução CNJ
nº 182/2013

SIM
0948259
0949282

15

O titular da área demandante aprovou
os termos da contratação?
Ref. § 1º do art. 13 da Resolução CNJ
nº 182/2013

SIM 0951006

16

A autoridade competente autorizou o
prosseguimento da contratação
pretendida?
Ref. § 1º do art. 13 da Resolução CNJ
nº 182/2013

SIM 0952895

17

A Equipe de Planejamento da
Contratação produziu justificativa
para a não elaboração da
documentação exigida em cada uma
das etapas dos Estudos Preliminares
da STIC (análise de viabilidade da
contratação, sustentação do contrato,
estratégia para a contratação e
análise de risco)?
Ref. § 3º, do art. 13, da Resolução nº
182/2013

N/A  

18
O documento Análise de Viabilidade
da Contratação contém os elementos
mínimos estabelecidos no art. 14, da
Resolução CNJ nº 182/2013?

SIM 0948259

19
O documento Sustentação do
Contrato contém os elementos
mínimos estabelecidos no art. 15, da
Resolução CNJ nº 182/2013?

SIM 0948259

20
O documento Estratégia para a
Contratação contém os elementos
mínimos estabelecidos no art. 16, da
Resolução CNJ nº 182/2013?

SIM 0948259

21
O documento Análise de Riscos
contém os elementos mínimos
estabelecidos no art. 17, da Resolução
CNJ nº 182/2013?

SIM 0948259

22
A Equipe de Planejamento da
Contratação elaborou o Termo de
Referência em consonância com os
Estudos Preliminares da STIC?

SIM 0949282

23
A Equipe de Planejamento da
Contratação observou o constante nos
§§ 1º, 2º e 3º, do art. 18, da Resolução
nº 182/2013, na elaboração do TR?

SIM 0949282

24
O Termo de Referência contém ainda
os elementos mínimos estabelecidos
na Resolução CNJ nº 182/2013?

SIM 0949282

25
O titular da área demandante aprovou
os Estudos Preliminares e o Termo de
Referência da Contratação?

SIM 0951006

PESQUISA DE PREÇOS

26

Antes da pesquisa de preços, consta a
aprovação motivada do Termo de
Referência pela autoridade
competente?
Ref. art. 14, II do Decreto nº
10.024/2019

SIM 0951006

Foi realizada a pesquisa de preços
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27

praticados pelo mercado do ramo do
objeto da licitação?
Ref. art. 3º, III, da Lei nº 10.520/02,
art. 3º, XI do Decreto nº 10.024/2019,
arts. 15, III e 43, IV da Lei nº
8.666/1993, art. 22, IN/SLTI 04/2014
e IN/SLTI 05/2014.

SIM 0954114

28

Tratando-se de serviço, existe
orçamento detalhado em planilhas
que expresse a composição de todos
os seus custos unitários baseado em
pesquisa de preços praticados no
mercado do ramo do objeto da
contratação (art. 7º, § 2º, II da Lei
8.666/1993 e art. 15, XII, “a”, da
IN/SLTI 02/2008), assim como a
respectiva pesquisa de preços
realizada (art. 43, IV da Lei nº
8.666/93, art. 15, XII, “b”, IN/SLTI
02/2008 e IN/SLTI 05/2014)?
Ref. Acórdão 2471/2008 – Plenário -
TCU

N/A  

29

Quando da utilização de método de
pesquisa diverso do disposto no § 2º
do art. 2º da IN/SLTI 05/2014, foi tal
situação justificada?
Ref. art. 2º, § 3º da IN/SLTI 05/2014

N/A  

30

No caso de pesquisa com menos de 3
preços/fornecedores, foi apresentada
justificativa?
Ref. art. 2º, § 5º da IN/SLTI 05/2014

N/A  

31

A Seção de Compras avaliou a
estimativa de preços e atestou a
compatibilidade do preço cotado com
aquele praticado no mercado ou
encaminhou a pesquisa para
manifestação da unidade demandante,
conforme o caso?

SIM 0954114

MINUTA DO EDITAL

32

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?

N/A  

33

Consta dos autos justificativa para o
afastamento da exclusividade prevista
para microempresas e empresas de
pequeno porte e Sociedade
Cooperativa?

SIM 0948259

34

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 0956986

35

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 0956986

36

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

N/A  

37

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 0956986

38

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  

39

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  

40

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

SIM 0956986

41
As exigências de habilitação jurídica
contidas na minuta do edital estão de
acordo com a legislação?

SIM 0956986

42
As exigências relativas à regularidade
fiscal e trabalhista contidas na minuta
do edital estão de acordo com a
legislação?

SIM 0956986

43
A forma de divulgação de licitação
está de acordo com o valor a ser
contratado?

SIM 0956986

44
A minuta do edital contempla a
avaliação quanto aos critérios de
habilitação econômico-financeira?

N/A  

45
A minuta de edital contém critério
objetivo para avaliar a exequibilidade
das propostas?

SIM 0956986

46
A minuta de edital se abstém de
definir de forma genérica penalidades
aplicáveis na fase de julgamento da
licitação?

SIM 0956986

47
A minuta do contrato estabelece
prazo razoável (não exíguo) para
início da prestação de serviços?

N/A  

48
A minuta do contrato/ata contém
descrição dos prazos e modo para
fornecimento de bens e/ou prestação
dos serviços?

SIM 0956986

49
A minuta do contrato/ata contém
descrição das obrigações atribuídas
ao TRE-AL e à fornecedora?

SIM 0956986

50
A minuta do contrato/ata contém
obrigação à fornecedora de manter as
condições de habilitação durante a
execução do contrato?

SIM 0956986

51
A minuta do contrato/ata contém
descrição das sanções administrativas
aplicáveis às fornecedoras que
incorrerem em inadimplemento?

SIM 0956986

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

SIM 0956986

53
A minuta do contrato estabelece,
quando for o caso, a segregação entre
o recebimento provisório e o
definitivo?

SIM 0956986

54
A minuta do contrato contém
requisitos de qualidade que viabilizem
a vinculação da remuneração com os
resultados?

N/A  

55
A minuta do contrato/ata contém
cláusula com previsão de reajuste
e/ou repactuação de preços?

NÃO Irreajustáveis

56

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

NÃO  

OUTROS ATOS INSTRUTÓRIOS

57

A SLC/COMAP verificou os
dispositivos legais que dispõem sobre
a margem de preferência?
Ref. Decretos nºs 7546/ 2011 e
8538/2015

SIM
0956987
0957011

58

A SLC/COMAP, em face do valor
estimado do objeto, verificou 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  

59
A SLC verificou a incidência das
exceções previstas no art. 10 do
Decreto nº 8.538/15, devidamente
justificada, a afastar a exclusividade?

N/A  

60

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

 Em curso

61

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. 13, III e 8º, V do Decreto
10.024/2019

 Próxima fase

62

Consta a publicação do aviso de
edital?
Ref. art. 4º, I e II, da Lei nº 10.520/02
e art. 20 do Decreto nº 10.024/2019

 Próxima fase

63

Consta a designação do pregoeiro e
equipe de apoio?
Ref. art. 3º, IV, §§1º e 2º da Lei nº
10.520/02, arts. 14, V,  16, I,  17, 18 e
8, VI, do Decreto nº 10.024/2019

 Próxima fase

64

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?

NÃO
Justificativa
constante no
Despacho
GSAD 0956728

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
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65

Os autos do processo contêm
documento indicativo da existência de
recursos orçamentários para suportar
a despesa?
Ref. art. 8º, IV, do Decreto nº
10.024/2019 e arts. 7º, § 2º, III, 14 e
38, caput, da Lei nº 8.666/93.

N/A  

66

Fora das hipóteses de registro de
preços, os autos do processo contêm
documento com estimativa do
impacto orçamentário financeiro da
despesa? Ref. art. 16, I, da Lei
Complementar nº 101/2000

N/A  

67

Os autos do processo contêm
declaração do ordenador da despesa?
Ref. art. 16, II, da Lei Complementar
nº 101/2000

N/A  

 
7. CONCLUSÃO
 
Sem embargo, convém retificar a redação do item

22.1., devendo constar "Será efetuado mediante ordem
bancária de crédito...".

 
Pelo exposto, atendida a recomendação suso

mencionada, esta Assessoria Jurídica aprova, em face de sua
regularidade jurídica, a minuta do edital 0956986, de PREGÃO
ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM,
objetivando o registro de preços para eventual aquisição de
equipamentos de processamento de dados - impressoras
multifuncionais, para viabilizar a atualização progressiva do
parque de impressoras utilizadas por este Regional, tudo de
acordo com requisição promovida pela Secretaria de
Tecnologia da Informação.

 
À Seção de Licitações e Contratos para

aperfeiçoamento da instrução.
 

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Assessora
Jurídica Substituta, em 11/10/2021, às 18:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0957709 e o código CRC C37CD210.

0006364-49.2021.6.02.8000 0957709v8
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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 outubro de 2021.
À SLC, para promover o ajuste da minuta, na forma

recomendada pela AJ-DG, doc. 0957709, e devolver os autos à
Diretoria-Geral, para autorizar a abertura da fase extrena do
certame.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 11/10/2021, 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
0958096 e o código CRC 032685D9.

0006364-49.2021.6.02.8000 0958096v1
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22002211 
  

MINUTA 
 
PROCESSO Nº: 0006364-49.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO  
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: XX de XXXX de 2021 
Horário Abertura: XX horas (HORÁRIO DE 
BRASÍLIA/DF). 
Local: www.comprasnet.gov.br 

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

 O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17/07/2002, pelo 
Decreto nº 7.892 de 23/01/2013, pelo Decreto nº 10.024/2019, pelo Decreto nº 8.538, de 
06/10/2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e com suas posteriores 
alterações, em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos) e demais normas pertinentes. Aplica-se ao presente 
torneio licitatório, ainda, a Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, o Decreto nº 
7.174/2010, o Decreto nº 8.184/2014, a Portaria nº 212, de 18/06/2001, da Presidência 
deste Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, edição de 19/06/2001, por meio da qual se 
adota o SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - nas licitações 
realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 
8.078, de 11/09/1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
 
1 - DO OBJETO. 
 

1.1. O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços para aquisição de  
impressoras multifuncionais, conforme especificações descritas no Anexo I deste edital. 

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

2.3.1. O direito de preferência de que trata este item poderá ser exercido pelo 
beneficiário do registro quando o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, após realizada 
a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que o registrado 
ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço registrado, 
igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação. 
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3 – DO PRAZO DE ENTREGA E DA GARANTIA 
 
3.1. O prazo máximo para entrega dos materiais é de 30 (trinta) dias corridos, 
contados do recebimento da ordem de serviço, nota de empenho ou documento 
equivalente. 
 
3.2         O prazo de garantia dos materiais será de, no mínimo, 36 (trinta e seis) meses. 
 
4 - DA PARTICIPAÇÃO. 
 
4.1.  Poderão participar deste pregão 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. 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; 
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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 serviços sejam prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

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

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

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

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

às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO. 
 

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

participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

5.2. 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 
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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 

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 do item ofertado; 

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação 
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constante no Anexo I; 

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

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

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

ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

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

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

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

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

data de sua apresentação. 

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

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

7.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte 

dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o 

devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a 

adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, 

inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da 

empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência 

de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

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

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

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

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

que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham 

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

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

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

registrado pelo sistema. 

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

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

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

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

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

fechado. 

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

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

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

qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

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

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

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

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

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

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

encerramento deste prazo. 

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; 
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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, conforme definido neste Edital e 

seus anexos. 

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

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

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

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

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

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

preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

8.22.1. no país; 

8.22.2. por empresas brasileiras; 

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

tecnologia no País; 

8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 

Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na 

legislação. 

8.23.  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. 
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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. O preço máximo unitário fixado para os materiais é de R$ 2.712,77 (dois mil, 
setecentos e doze reais e setenta e sete centavos), 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, vinte e quatro horas de 

antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

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

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

não aceitação da proposta. 

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

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. 
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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 

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, 
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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; 

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

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

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

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

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

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

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

contratual; 

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

relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

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

objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda 

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

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

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

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

inabilitação. 

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

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de 

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

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

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

10.10.2.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

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

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

patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

10.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

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

todas as demais exigências do edital. 

10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 

10.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 

regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 

(cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O 

prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração 

pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 
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10.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem 

anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções 

previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes 

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

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

trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização. 

10.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 

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

horário para a continuidade da mesma. 

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

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

desacordo com o estabelecido neste Edital. 

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

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

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

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

pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

10.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

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

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

remanescentes. 

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

licitante será declarado vencedor. 

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

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

deverá: 

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

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

rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

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

de pagamento; 

c) conter a descrição do item ofertado; 

d) conter o preço unitário e total do 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. 
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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 

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

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail slc@tre-
al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço discriminado no item 24.11 
deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

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

seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data 

de recebimento da impugnação. 

14.4.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 

certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 

enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da 

sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br. 

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, 

contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 

responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 
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14.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

14.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e 

deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 

vincularão os participantes e a administração. 

15 - 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. 
 
16.5. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas 
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade. 
 
16.6. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do 
prazo estabelecido no subitem 16.3.2, ensejará a aplicação das penalidades aludidas no 
item 16.12 deste edital, bem como às do Decreto nº 10.024/2019. 
 
16.7. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão 
interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de 
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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 
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 
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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; 
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 
 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação 
às novas condições de mercado; 
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade 
dos preços registrados na Ata; 
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e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata; 
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações; 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto 
ao interesse em fornecer o objeto do registro a outro(s) órgão(s) da Administração 
Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico (0958772)         SEI 0006364-49.2021.6.02.8000 / pg. 169



 

 

 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

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

c) Disponibilizar Central 
de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados técnicos, conforme perío
dos, horários e condições estabelecidas no Edital e em seus Anexos; 

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

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

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

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

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

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

j) Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obedeçam ri
gorosamente às normas e 
aos procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da Informação do TRE/AL; 

k) Responsabilizar-
se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades necessárias para
 prestar a garantia on-site. 

l)Prestar as informações e 
os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Administração, referentes a qu
alquer problema detectado ou ao andamento de atividades da garantia técnica. 

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

 
n)Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, 
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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 na Seção de Almoxarifado do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, situado à Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria, 
Maceió/AL, CEP 57046–000, telefone (82) 2122-7700, em seu respectivo horário de 
funcionamento, de segunda a quinta-feira, das 13h às 19h, e sexta-feira das 7h30 às 13h30. 
 
20.2. O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, que só 
será emitido se o equipamento estiver de acordo com as especificações técnicas. 

 
20.3.        Após a entrega, o equipamento será submetido à avaliação e homologação pelos 
responsáveis técnicos do Tribunal. 
 
20.4.        O exame para comprovação das características técnicas consistirá em avaliações 
e testes não-destrutivos, realizados em duas etapas: 
 
a) Primeira: inspeção visual dos equipamentos entregues; 

b) Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho,  em, no mínimo, 10% (dez 
por cento) e não menos do que 01 (um) dos equipamentos recebidos. O Tribunal poderá, a 
seu critério, executar os testes nos demais equipamentos, dentro de um critério de 
razoabilidade, podendo chegar a 100% dos quantitativos, mas dentro de um prazo máximo 
de 30 (trinta) dias corridos e contados de cada lote de equipamento.  

20.5.  As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos 
que acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e disponíveis 
no sítio do fabricante. 

 
20.6.  A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito 
funcionamento dos serviços e equipamentos e adequação às especificações técnicas, emitir 
e assinar o Termo de Recebimento Definitivo. 
 
20.7.        O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
20.8.         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 
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aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
20.9.           Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
20.10.      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. 
 
20.11.       O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, substituir 
o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na Seção 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, 
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. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos 
artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e ampla 
defesa, às seguintes penalidades: 
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a) advertência; 

a).1 A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento de 
obrigação contratual e terá que apresentar as devidas justificativas em um prazo de 
até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação; e 

a).2 Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem 
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será advertida; 

b) multa de: 

b).1 0,25% por dia, sobre o valor constante da Nota de Empenho ou instrumento 
contratual, no caso de atraso injustificado na entrega do bem, limitada a incidência a 
20 (vinte) dias corridos; 

b).1.1 No caso de atraso injustificado na entrega dos bens por prazo superior a 20 
(vinte) dias corridos, com a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de 
7,5% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento contratual; e 

b).1.2 No caso de atraso injustificado na entrega do bem por prazo superior a 20 
(vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração, será aplicada a 
penalidade 12% sobre o valor da Ordem de Fornecimento ou instrumento 
contratual, no caso de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o 
cancelamento do  registro de preços do Fornecedor; 

b).2 0,5% por dia, sobre o valor do equipamento, 
no caso de atraso injustificado na solução do chamado de garantia, limitada a incidênci
a 30 (trinta) dias corridos; 

b).2.1 
No caso de atraso injustificado na solução do chamado de garantia por prazo superi
or a 30 (trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente, a multa de 1% sobre o valor 
da Ordem de Fornecimento; e 

b).2.2 A multa por atraso relacionada ao item 
anterior será auferida por Ordem de Fornecimento e aplicada somente uma única ve

z a cada mês, independente da quantidade de equipamentos sem solução. 

b).3 10% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução 
parcial da obrigação assumida; 

b).4 20% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução total da 
obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro de preços do Fornecedor; 

b).5 10% sobre o valor global estimado da Ata de Ata de Registro de Preços, na 
hipótese de recusa em assinar a Ata ou o instrumento do contrato, ou retirar a Ordem 
de Fornecimento. 

c) impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF pelo 
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades legais; e 

d) 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, que será 
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concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes. 

21.4.1.    As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do subitem anterior poderão 
ser aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa. 

21.4.2.           O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será 
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado 
judicialmente; 

21.5.          Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do 
valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento administrativo. 

21.6           A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará à Contratada o contraditório e a ampla defesa, observando-
se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

21.7.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei 
nº 8.666/93. 

21.8.   Se a Contratada não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro de 
5 (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 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 

21.9.   O período de atraso será contado em dias corridos. 

21.10.  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. 

21.11.  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. 

 
21.12.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
21.13.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
22- DO PAGAMENTO 
 
22.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal 
devidamente atestada pela unidade competente. 
 
22.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
22.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
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22.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
22.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
22.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação 
da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
23 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
23.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2021, PTRES 
167674 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativa), Natureza da Despesa nº 449052 
(Equipamentos e Material Permanente. 
 
23.2.  As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das 
dotações orçamentárias respectivas. 
 
24 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 

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

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

observarão o horário de Brasília – DF. 

24.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou 

falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 

mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 

validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

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

24.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

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

Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

24.6.  Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
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propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

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

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

princípios da isonomia e do interesse público. 

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

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

 
24.9.  Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça 
a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do 
Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
24.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no 
TRE/AL. 
 
24.11.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu 
de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro Farol, CEP 
57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
24.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, do 
Decreto nº 10.024/2019 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
24.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações e 
Contratos, no endereço especificado no item 24.11, no caso de ser retirado em Maceió, ou 
ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
24.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 
ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços. 
 
24.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do Estado de 
Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não 
puderem ser solucionadas administrativamente. 
 

Maceió/AL, XX de XXXX de 2021. 
 
 

Ingrid Pereira de Lima Araujo 
                                        Chefe da Seção de Licitações e Contratos 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

  

01. Objeto 

Registro de Preço ou adesão à Ata de Registro de Preços para 
aquisição de até 50 (cinquenta) impressoras multifucionais, 
como medida de viabilização de atualização progressiva do 
parque de impressoras utilizadas por este Regional. 

02. Quantidade 50 (cinquenta) impressoras multifucionais.  

03. Resumo da Especificação do Objeto 

Há a necessidade de se buscar o 
detalhamento e atendê-lo (Item DETALHAMENTO DO OBJETO 
(Art. 18, § 3º, III)). 

Todavia, de forma resumida temos: 

 Impressora Multifuncional Laser; 

 Recursos mínimos: cópia, digitalização de documentos; 

 Interfaces: USB, Gibabit Ethernet 

 Driver compatível com Windows 10 

 Resolução de impressão: 1200 x 1200 (preto e branco) 

 Pápeis suportados mínimos: A4, A5, Carta, Ofício e 
envelopes 

 Ter bandeja multiuso; 

 Velocidade de impressão: 36 ppm 

 Resolução de digitalização: 1200 x 1200 dpi 
(monocromática); 

 Digitalização direto para USB 

 Formatos de digitalização: JPEG, JPG; PDF; PDF seguro; 
TIFF 

 Cartuchos: A impressora será fornecida com 1 (um) 
cartucho de toner de alto rendimento com capacidade 
para impressão de 10.000 (dez mil) páginas e 01 (um) 
outro sobressalente por impressora; 

 Garantia: 36 (trinta e seis) meses 

04. Valor Estimado 

Os custos totais projetados, por certo, serão 
objeto de levantamento por parte da SEIC, em momento 
oportuno. 
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05. Justificativa 

 A Seção de Infraestrutura de Equipamentos e Apoio ao 
Usuário (SAU)/COINF/STI tem relatado recorrentemente 
problemas de funiconamento nas impressoras 
multifuncionais deste Regional, considerando que, a 
quase totalidade das impresssoras multifuncionais, tem 
mais de 04 (quatro) anos, ou seja, estão albergadas pelo 
disposto da Resolução TRE/AL nº 16.145/2021 (0928896) 
quanto à política de descarte e desfazimento de 
equipamentos de Tecnologia da Informação, no âmbito da 
justiça eleitoral de Alagoas, impõe-se a necessidade de: 

 Prover atualização dos equipamentos para a 
manutenção de suas atividades. 

06. Prazo de Entrega 
O prazo máximo para o fornecimento  é de 30 (trinta) dias 
corridos após o recebimento da ordem de fornecimento, nota de 
empenho ou documento equivalente. 

07. Adjudicação (Por Item) 

08. Classificação Orçamentária (A cargo da COFIN). Sugerindo-se material permanente de TI. 

09. Local de Entrega 

Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 

Av. Menino Marcelo, 7200D, Serraria 

Maceió – AL CEP 57046-005 Tel.: (82) 3328-1947 

Horário: De segunda-feira a quinta-feira das 13 às 19h e sexta-
feira das 7h30min Às 13h30min. 

10. Unidade Fiscalizadora 
Fiscal Técnico: Chefe da Seção de Infraestrutura de 
Equipamentos e Apoio ao Usuário. 

11. Unidade Gestora 
Gestor do Contrato: Indicação a cargo da Secretaria de 
Administração: Por se tratar de  aquisição/contratação ordinária, 
nos moldes do Despacho GSAD 0945085 

12. Sanções Administrativas 

Vide 

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 
3º, III, a) 
Subitem Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11) 

13. Prazo de Pagamento 

Vide  

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 
3º, III, a) 
Subitem Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7) 

14. Estratégia de Recebimento 

Vide  

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 
3º, III, a) 
Subitem Recebimento do Objeto: 

15. Modalidade e Tipo de Licitação Vide 
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2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e 
Atendimento aos Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V) 

  

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I): 

Registro de Preço ou adesão à Ata de Registro de Preços para aquisição 
de impressoras multifucionais 

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I) 

Registro de Preço ou adesão à Ata de Registro de Preços para aquisição 
de impressoras multifucionais 

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II) 

 2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a ) 

A Seção de Infraestrutura de Equipamentos e Apoio ao Usuário (SAU)/COINF/STI tem 
relatado recorrentemente problemas de funiconamento nas impressoras multifuncionais 
deste Regional, considerando que, a quase totalidade das impresssoras multifuncionais, tem 
mais de 04 (quatro) anos, ou seja, estão albergadas pelo disposto da Resolução TRE/AL nº 
16.145/2021 (0928896) quanto à política de descarte e desfazimento de equipamentos de 
Tecnologia da Informação, no âmbito da justiça eleitoral de Alagoas, impõe-se a 
necessidade de: 

 Prover atualização dos equipamentos para a manutenção de suas atividades. 

A sugestão de uso de Registro de Preços, da forma como proposta, tem alicerce no Decreto 
nº 7.892/2013,  art. 3º,  incisos I, II e IV, assim ponderados: 

 Inciso I: a aquisição de impressoras pode ser frequente, considerando a migração 
progressiva, vez que não os serviços suportados não podem sofrer solução de 
continuidade; 

 Inciso II: a entrega deve ser sucessiva, de forma a minimizar impactos nos prazos de 
garantia dos equipamentos, considerando a dinâmica de deslocamentos para sua 
efetiva implantação e substituição aos equipamentos anteriores; 

 Inciso IV: não é possível, a priori, ter uma visão clara, da quantidade de 
equipamentos efetivamente necessários para substituir os atuais, quer seja pela 
defasagem tecnológica dos atualmente em uso, decorrente do tempo de aquisição; 
quer seja pela necessidade e absorção de novos serviços, tais como demanda 
crescente do SEI e do anunciado PJE, entre outros. 

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b) 

A contratação visa, além de promover ações no sentido de elaborar novo 
instrumento que mantenha um meio para disponibilizar as impressoras demandadas e: 

Garantir a infraestrutura física apropriadas às atividades administrativas 
e judiciais. 
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Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e 
administrativas. 

2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c) 

 Dotar a STI de capacidade de renovação do parque de impressoras multifucionais 
com desempenho adequado, com confiabilidade, com atualização tecnológica e com 
cobertura de garantia com custo minimizado. 

2.4 Alinhamento Estratégico (Art. 18, § 3º, II, d) 

1. Planejamento Estratégico Institucional (PEI): melhoria da infraestrutura e governança de 
tecnologia da informação; 

2. Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC): viabilizar serviços 
e soluções de TIC; 

3. Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC): manter parque 
tecnológico atualizado. 

2.5 Referência aos Estudos Preliminares (Art. 18, § 3º, II, e) 

Este Termo de Referência foi elaborado considerando o Documento de 
Oficialização de Demanda (DOD) encaminhado pela Secretaria de Tecnologia da 
Informação (STI) e os Estudos Preliminares constantes do Processo SEI nº 0006364-
49.2021.6.02.8000 

2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f) 

É pretendida a reposição do parque de impressoras. 

2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g) 

Verifica-se que os bens e serviços pretendidos poderão ser fornecidos por 
diferentes empresas no mercado de TIC. 

Considerando o Item 7 dos Estudos Preliminares, não se vislumbrou 
alternativa que não o presente Registro de Preços. 

  

2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h) 

Os bens e serviços a serem contratados possuem características comuns 
e usuais encontradas atualmente no mercado de TIC, cujos padrões de desempenho e de 
qualidade podem ser objetivamente definidos neste Termo de Referência. 

O objeto desta contratação tem como escopo a obtenção de produto 
específico em período determinado, portanto não se caracteriza como serviço de 
natureza continuada. 

2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i) 

Não haverá parcelamento, cada ordem de fornecimento derivado do 
Registro de Preços deverá ser realizada de maneira integral. 
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Adjudicação será por item. 

2.10 Vigência 

Será, na forma dos normativos vigentes, o tempo máximo do Registro de 
Preços. 

A vigência da ata será de 12 (doze) meses, contados a partir de sua 
assinatura. 

A utilização do sistema de Registro de Preços visa, primordialmente, a 
redução de número de licitações para o mesmo objeto, porquanto se concentra em um 
único procedimento a possibilidade de realizar diversas aquisições recorrentes e 
necessárias, via ordens de fornecimento, durante o lapso temporal de sua vigência, em 
face de os preços permanecerem à disposição da Administração. 

2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e Atendimento aos Requisitos 
(Art. 18, § 3º, II, j, IV e V) 

A aquisição pretendida deverá ser realizada por meio de licitação do tipo 
Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo entendimento superior 
contrário. 

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de fornecimento de 
equipamento, é pela contratação por licitação via pregão. Por conta de possibilidade de 
contingenciamento orçamentário, ou mesmo a necessidade de promover entregas 
parceladas de acordo com a necessidade e conveniência da Administração, indicamos a 
modalidade de registro de preços. 

O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta a contratação de bens e 
serviços de informática e automação pela administração pública federal, direta ou indireta, 
pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais organizações sob 
o controle direto ou indireto da União deve ser aplicado nesta aquisição por se tratar de 
bem de informática. 

A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a 
necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certificações emitidas por instituições 
públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 
Qualidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme regulamentação específica, a 
adequação à segurança para o usuário e instalações, compatibilidade eletromagnética e 
consumo de energia. 

Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a certificação para 
este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é voluntária, conforme Portaria Inmetro 
n.º 170 de 10/04/2012. 

(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf). 

2.12 Adequação do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k) 

Para utilização do objeto pretendido é necessário dispor de infraestrutura 
física para sua instalação, situação essa já existente no âmbito do TRE/AL, salvo o 
surgimento de demanda muito particular e além da previsibilidade. 

2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l) 
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1. CONFORMIDADE 

1. O fabricante deve possuir sistema de gestão ambiental com base na norma 
ISO 14001, devidamente comprovado através do respectivo certificado; 

2. Os equipamentos não deverão conter substâncias perigosas como mercúrio 
(Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil 
polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs) em concentração 
acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous 
Substances). A comprovação do disposto poderá ser feita mediante 
apresentação de certificação emitida por instituição pública oficial ou 
instituição credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o 
bem ofertado cumpre com as exigências do edital, conforme previsto nas 
recomendações contidas na IN 01-2010 SLTI; Epeat (Eletronic Product 
Environmental Assessment Tool), com certificado na categoria mínima Gold; 

2. COMPATIBILIDADE 

1. Windows 10 ou superior 

2.14 Obrigações do Contratante (Art. 18, § 3º, II, m) 

1. Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo; 

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

3. Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o presente t
ermo, toda a documentação referente ao mesmo; 

4. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à 
boa execução das obrigações contratuais; e 

5. Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o contr
aditório e ampla defesa. 

2.15 Obrigações da Contratada (Art. 18, § 3º, II, m) 

As obrigações abaixo são aplicáveis ao objeto a ser contratado. 

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

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

3. Disponibilizar Central 
de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados técnicos, conforme pe
ríodos, horários e condições estabelecidas no Edital e em seus Anexos; 

4. Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da 
Administração sobre mudanças nos dados para contato com a Central 
de Atendimento; 
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5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a 
ser solicitados pelo representante da Administração, referentes a qualquer 
problema detectado ou ao andamento de atividades da garantia; 

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

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

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

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

10.  Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obed
eçam rigorosamente às normas e 
aos procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da Informação do 
TRE/AL; 

11.  Responsabilizar-
se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades necessárias p
ara prestar a garantia on-site. 

12. Prestar as informações e 
os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Administração, referentes a 
qualquer problema detectado ou ao andamento de atividades da garantia técnica. 

DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III) 

3.1 Descrição do Objeto 

  

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS 

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 

 MONOCROMÁTICA: 

 Impressora multifuncional incorporada, em um único bloco, com recursos de cópia, 
fax, digitalização de documentos e de impressão por varredura a feixe laser ou 
barramento de LEDs e fusão de toner. 
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 Características Técnicas Gerais: 

o a. Tamanhos de Papel: A4 210 x 297 mm, A5 148 x 210 mm , A6 105 × 148 
mm, Carta 215 x 279 mm, Ofício 216 x 356 mm; 

o b. Deve aceitar papéis com peso de, no mínimo, 60 até 163 g/m² (sessenta 
até cento e sessenta e três gramas por metro quadrado) na bandeja 1 e de, no 
mínimo, 60 a 220 g/m² (sessenta a duzentos e vinte gramas por metro 
quadrado) na Bandeja multiuso ou superior; 

o c. Interface USB (Universal Serial Bus); 

o d. Fonte de alimentação com tensão de entrada de 110 V (cento e dez volts 
em corrente alternada) ou bi-volt automático, com tolerância de ±10% (mais 
ou menos dez por cento); 

o e. Acompanhada de manual com informações técnicas para a operação 
(Manual de Operação) e cabo de alimentação; 

o f. Drivers para Windows 7, Windows 8 e Windows 10. O sistema operacional 
Windows é o sistema padrão homologado e utilizado pelos softwares e 
aplicativos eleitorais do TRE-AL; 

o g. Painel de controle: tela LCD ou sensível ao toque; 

o h. Digitalização duplex; i. Impressão a partir de uma unidade USB e 
digitalização para USB; 

o j. Imprimir de smartphones, tablets e notebooks via rede sem fio; 

o k. Unidade fotorreceptora integrada ao toner. 

 Características da Impressora: 

o Tecnologia de impressão: Impressão por varredura a feixe laser e fusão de 
toner; 

o Cor de impressão: Monocromática; 

o Resolução de impressão: Preto e branco de 1200 x 1200 dpi (mil e duzentos 
por mil e duzentos dpi); 

o Velocidade de impressão: 40 ppm (quarenta páginas por minuto) em preto e 
branco em A4; 

o Ciclo de trabalho Maximo mensal: 80.000 (oitenta mil) páginas; 

o Capacidade da bandeja de alimentação: Bandeja de entrada: 250 (duzentas e 
cinquenta) folhas; 

o Alimentador Automático de Documentos: Capacidade de 50 (cinquenta) 
folhas; 

o Capacidade da bandeja de saída 150 (cento e cinquenta) folhas; 

o Impressão duplex: Frente e verso automático; 
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o Impressão em papel de tamanhos: Tamanhos de mídias mínimas suportadas: 
A4, A5, Carta, Oficio, envelopes; 

o Tamanho de mídias personalizado: Bandeja Multiuso: 3 x 5 a 8,5 x 14 pol.; 76 
x 127 a 216 x 356 mm; 

o Memória: 512 (quinhentos e doze) MB de RAM; 

o Conectividade: 1 USB 2.0 de alta velocidade; 1 rede Gigabit Ethernet 
10/100/1000 BaseTX; 1 802.11b/g/n sem fio; 

o Porta de linha telefônica; Linguagens: Compatível com as seguintes 
linguagens: PDF; PCL5 ou superior; 

o Cartuchos: A impressora será fornecida com 1 (um) cartucho de toner de alto 
rendimento com capacidade para impressão de 10.000 (dez mil) páginas e 01 
(um) cartucho de toner de alto rendimento com capacidade para impressão de 
10.000 (dez mil) páginas sobressalente; 

 Características da Copiadora: 

o Resolução: 600 x 600 ppi (seiscentos por seiscentos ppi) em texto em preto e 
branco; 

o Velocidade cópia: 40 cpm (quarenta cópias por minuto) em A4, preto; 

o Funções: Cópias múltiplas até 99 (noventa e nove) cópias; 

o Redução/ampliação de 25% a 400%. 

 Características da Digitalizadora: 

o Resolução óptica: 1200 x 1200 dpi (mil e duzentos por mil e duzentos ppi) 
monocromática, mesa; 

o Até 1200 x 1200 dpi (mil e duzentos por mil e duzentos ppi) cores. 

o Tipo de digitalização: Base plana com alimentador automático de documentos; 

o Velocidade de digitalização (normal, A4): 29 ppm (vinte e nove páginas por 
minuto) em preto e branco e de 20 ppm (vinte páginas por minuto) coloridas; 

o Funções: Digitalização para email, para pasta de rede, USB; 

o Formatos de arquivo: JPEG, JPG; PDF; PDF seguro; TIFF. 

 Características do Fax: 

o Memória: Até 400 páginas; 

o Velocidade de transmissão: Até 3 (três) segundos por página formato Carta; 

o Resolução: Até 300 x 300 dpi (trezentos por trezentos dpi); 

o Discagem rápida de fax, máximo de números: Até 100 números 

o   
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 Garantia: 36 (trinta e seis) meses do fabricante 

   

3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a) 

A execução do objeto pressupõe a existência dos seguintes papéis e 
responsabilidades (Art. 18, § 3º, III, a, 1): 

1. Patrocinador da Contratação: é o titular da área demandante, responsável por 
representar os interesses do órgão no contexto da Contratação, pela aprovação da 
necessidade e, por fim, pela negociação das ações necessárias para que os objetivos 
sejam alcançados; 

2. Gestor do Contrato (art. 3º, IV, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): servidor 
designado para coordenar e comandar o processo da fiscalização da execução 
contratual. Na forma do Art. 17 da mesma Resolução, o gestor do contrato 
responsabiliza-se pela condução da gestão e fiscalização do contrato, nos termos do 
Art. 67, da Lei nº 8.666/93. 

3. Fiscal do Contrato (art. 3º, VI, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): servidor 
designado para auxiliar o gestor do contrato quanto à fiscalização do objeto do 
contrato. Neste sentido, indicado pela respectiva autoridade competente para 
fiscalizar o Contrato quanto aos aspectos técnicos da solução. 

Dinâmica da Execução (Art. 18, § 3º, III, a, 2): 

1. Os equipamentos deverão ser entregues no Almoxarifado do TRE/AL, nos 
quantitativos indicados no pedido de fornecimento; 

2. A garantia dos equipamentos deve obedecer o detalhamento técnico feito e terá seu 
tempo contado por cada fornecimento individualmente; 

3. Entende-se como garantia aquela prestada pelo próprio fabricante ou por rede 
credenciada pelo fabricante do(s) referido(s) equipamento(s); 

4. O pagamento será realizado individualmente para cada nota fiscal apresentada, 
após emissão do aceite definitivo pela unidade competente do TRE/AL; 

5. Os equipamentos deverão ser novos, não recondicionados, de primeiro uso e não 
deverão conter marcas, amassados, arranhões ou outros problemas e, ainda, serem 
entregues em pleno estado de funcionamento; 

6. Os equipamentos deverão atender rigorosamente a todas as especificações técnicas 
contidas neste Termo de Referência e em seus Anexos; 

7. Os equipamentos deverão vir acompanhados de todos os acessórios necessários 
para o seu pleno estado de funcionamento, como cabos, drivers, mídias e outros, os 
quais só serão recebidos juntamente com os respectivos equipamentos. Este item se 
aplica tanto para a entrega dos equipamentos quanto para substituições durante o 
período de garantia; 

8. Ao TRE é reservado o direito de efetuar conexões dos equipamentos a outros, bem 
como adicionar demais acessórios compatíveis tecnicamente, sem que isso constitua 
motivo para a Contratada se desobrigar da garantia, desde que tal fato não implique 
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danos materiais ou técnicos aos equipamentos e acessórios, hipótese que deverá ser 
devidamente comprovada; 

9.  Ao TRE/AL é reservado o direito de efetuar diligência, a qualquer tempo, quanto aos 
documentos exigidos neste Termo de Referência e em seus Anexos. 

Recebimento do Objeto: 

1. O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, que só será 
emitido se os equipamentos estiverem de acordo com as especificações técnicas; 

2. Após a entrega, os equipamentos serão submetidos à avaliação e homologação pelos 
responsáveis técnicos do Tribunal; 

3.  O exame para comprovação das características técnicas consistirá em avaliações e 
testes não-destrutivos, por amostragem realizados em duas etapas: 

a. Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues; 

b. Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, no mínimo, 
10% (dez por cento) e não menos do que 01 (um) dos equipamentos 
recebidos. O Tribunal poderá, a seu critério, executar os testes nos demais 
equipamentos, dentro de um critério de razoabilidade, podendo chegar 
a 100% dos quantitativos, mas dentro de um prazo máximo de 30 (trinta) dias 
corridos e contados de cada lote de equipamentos. 

4. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos que 
acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e disponível 
no sítio do fabricante. 

5. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito funcionamento dos 
equipamentos e adequação às especificações técnicas, emitir e assinar o Termo de 
Recebimento Definitivo. 

Instrumentos Formais de Solicitação do(s) Bens e/ou Serviço(s) (Art. 18, § 
3º, III, a, 3): 

1. A Ordem de Fornecimento será o instrumento formal de solicitação dos bens 
pertencentes ao escopo desta contratação. 

Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7) 

1. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente do Fornecedor, por 
ordem bancária, no prazo disposto nos artigos 5º, § 3º, ou 40, XIV, “a”, da Lei n. 
8.666/93, conforme o caso, quando mantidas as mesmas condições iniciais 
de habilitação e cumpridos os seguintes  requisitos: 

a. Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da 
emissão (nota fiscaleletrônica, se for o caso), acompanhada da 
Certidão Negativa de Débito – CND, comprovando regularidade com o INSS; do 
Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade com o 
FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais 
e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal; e da 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela Justiça 
do Trabalho; e  da prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e 
Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e 
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b. Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor. 

2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de 
preços ou a atualização monetária. 

3. O pagamento ocorrerá num  prazo de 10 (dez) dias, após a atestação pela 
fiscalização e consequente ratificação pela gestão, nos termos da IN TRE-AL nº 
07/2021 e Resolução  TRE-al nº 15.787/2017. 

Direitos de Propriedade Intelectual (Art. 18, § 3º, III, a, 9): 

1. Esse requisito não se aplica ao contexto desta contratação, uma vez que o objeto se 
refere ao fornecimento de equipamentos, cujos direitos autorais do fabricante são 
resguardados por legislação nacional e internacional. 

Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11): 

1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos artigos 
86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e ampla 
defesa, às seguintes penalidades: 

a. Advertência: 

i. A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento 
de obrigação contratual e terá que apresentar as devidas justificativas 
em um prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da 
notificação; e 

ii. Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem 
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será 
advertida; 

b. Multa de: 

i. 0,25% por dia, sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no 
caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos, limitada a 
incidência a 20 (vinte) dias corridos; 

1. No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por
 prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com 
a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de 
7,5% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e 

2. No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por
 prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com a 
não aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade 12
% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de 
inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o 
cancelamento do registro de preços do Fornecedor; 

ii.  0,5% por dia, sobre o valor do equipamento, 
no caso de atraso injustificado na solução do chamado de garantia, limi
tada a incidência 30 (trinta) dias corridos; 
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1. No caso de atraso injustificado na solução do chamado de garant
ia por prazo superior a 30 (trinta) dias corridos, aplica-
se adicionalmente, a multa de 1% sobre o valor 
da Ordem de Fornecimento; e 

2. A multa por atraso relacionada ao item 
anterior será auferida por Ordem de Fornecimento e aplicada so
mente uma única vez a cada mês, independente da quantidade 
de equipamentos sem solução. 

iii. 10% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de 
inexecução parcial da obrigação assumida; 

iv. 20% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução 
total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro 
de preços do Fornecedor; 

v. 10% sobre o valor global estimado da Ata de Ata de Registro de Preços, 
na hipótese de recusa em assinar a Ata ou o instrumento do contrato, 
ou retirar a Ordem de Fornecimento. 

c. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF 
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades legais; 
e 

d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública. 

2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para 
entrega/solução do chamado de garantia dos equipamentos poderá resultar no 
cancelamento do registro de preços com a Contratada. 

3. As sanções previstas nos itens "1.a", “1.c” e “1.d” do item 1 poderão ser aplicadas, 
cumulativamente ou não, à pena de multa. 

4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado 
de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado judicialmente; 

5. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do valor 
presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento administrativo. 
. 
  

4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV) 

  

Garantia mínima de 36 (trintas e seis) meses. 

Estar comprovadamente ainda em produção. 

Conformidade com o presente Termo de Referência. 

5. Modelos (templates) propostos a serem utilizados na contratação (Art. 18, § 3º, III, V) 
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Proc. SEI Principal  nº XXXXXXXXX 

  

Pregão Eletrônico nº XX/YYYY – TRE/AL 

Ata de Registro de Preços TRE/AL nº XX/YYYY 

Fornecedor: AAAAAAAAAAA. - CNPJ  00.000.000/0000-00 

  

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº XXX/20YY – STI  

  

Solicito, com base na Ata de Registro de Preços relativa ao Pregão 
Eletrônico 
suprarreferido, celebrada entre este Tribunal e essa Empresa, o fornecimento abaixo disc
riminado: 

  

Item da 
Ata 

Descrição 
Qtd. 

Registrada 
Qtd. 

Solicitada 
Valor Unitário 

(R$) 
Valor Total 

(R$) 
Saldo da 

Ata 

              

              

TOTAL:   *** 

Recursos Orçamentários: As despesas decorrentes da prestação dos serviços pretendido ser
ão cobertas com recursos de MATERIAL PERMANENTE DE TI. 

Prazo de Entrega: No máximo de XX (XXXXXXX) dias corridos após o recebimento da autoriz
ação de fornecimento, nota de empenho ou instrumento formal e equivalente, conforme 
contrato. 

Valor Total: R$ XX.XXX,XX (XXXXXX reais e XXXXXXXa centavos). 

Gestor da Ata - Portaria TRE/AL nº XX/XXXX 

Maceió, 23 de setembro de 2021. 

 

DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO 
Coordenador 

 
NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR 

Chefe de Seção 
 

MÁRCIO ANDRÉ ROCHA DO NASCIMENTO 
Chefe de Seção Substituto 
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ANEXO II 
  

PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 
  
Dados da Empresa: 
Razão Social  
CNPJ  
Endereço  
CEP  
Fones:  
Fax  
E-mail  
Site internet  

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  

Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. Identidade  
Orgão Expedidor  
CPF  

Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  

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

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

 

Processo nº 0006364-49.2021.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº XX/2021 

 
 

MINUTA 
 

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

 
 

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

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

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
    
    

 
2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 
 
2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços será de 12 (doze) meses a 
partir da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União. 
 
3 – DO PRAZO DE ENTREGA. 
 
3.1. O prazo máximo para entrega dos materiais é de 30 (trinta) dias corridos, 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. 
QUANT. TOTAL 
REGISTRADA 

QUANT. MÍNIMA A 
SER ADQUIRIDA 

VALOR UNITÁRIO 
 (R$) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

c)Disponibilizar Central 
de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados técnicos, conforme perío
dos, horários e condições estabelecidas no Edital e em seus Anexos; 

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

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

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

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

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

i)  Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da Administração ou de 
terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto, respeitando 
todos os critérios estabelecidos, aplicáveis aos dados, informações, regras de 
negócios, documentos, entre outros pertinentes, sob pena de responsabilidade civil, 
penal e administrativa; 
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j) Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obedeçam ri
gorosamente às normas e 
aos procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da Informação do TRE/AL; 

k) Responsabilizar-
se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades necessárias para
 prestar a garantia on-site. 

l) Prestar as informações e 
os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Administração, referentes a qu
alquer problema detectado ou ao andamento de atividades da garantia técnica. 

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

 
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 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
6.1.  Os materiais deverão ser entregues na Seção de Almoxarifado do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, situado à Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria, 
Maceió/AL, CEP 57046–000, telefone (82) 2122-7700, em seu respectivo horário de 
funcionamento, de segunda a quinta-feira, das 13h às 19h, e sexta-feira das 7h30 às 13h30. 
 
6.2. O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, que só 
será emitido se o equipamento estiver de acordo com as especificações técnicas. 

 
6.3.        Após a entrega, o equipamento será submetido à avaliação e homologação pelos 
responsáveis técnicos do Tribunal. 
 
6.4.        O exame para comprovação das características técnicas consistirá em avaliações 
e testes não-destrutivos, realizados em duas etapas: 
 
a) Primeira: inspeção visual dos equipamentos entregues; 

b) Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho,  em, no mínimo, 10% (dez 
por cento) e não menos do que 01 (um) dos equipamentos recebidos. O Tribunal poderá, a 
seu critério, executar os testes nos demais equipamentos, dentro de um critério de 
razoabilidade, podendo chegar a 100% dos quantitativos, mas dentro de um prazo máximo 
de 30 (trinta) dias corridos e contados de cada lote de equipamento.  

6.5.  As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos 
que acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e disponíveis 
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no sítio do fabricante. 
 

6.6.  A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito 
funcionamento dos serviços e equipamentos e adequação às especificações técnicas, emitir 
e assinar o Termo de Recebimento Definitivo. 
 
6.7.        O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
6.8.         O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do 
objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de 
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
6.9.           Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
6.10.      O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 
 
6.11.       O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, substituir 
o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na Seção 7. 
 
7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
7.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no 
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante 
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 
 

a) não assinar  a ata de registro de preços; 
 

b) não entregar a documentação exigida no edital; 
 

c) apresentar documentação falsa; 
 

d) causar o atraso na execução do objeto; 
 

e) não mantiver a proposta; 
 

f) falhar na execução do contrato; 
 

g) fraudar a execução do contrato; 
 

 

h) comportar-se de modo inidôneo; 
 

i) declarar informações falsas; e 
 

j) cometer fraude fiscal. 
 
7.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às sanções 
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade 
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competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, 
sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das 
cabíveis cominações legais. 
 
7.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar 
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as 
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
7.4 . Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos 
artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e ampla 
defesa, às seguintes penalidades: 
 

a) advertência; 

a).1 A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento de 
obrigação contratual e terá que apresentar as devidas justificativas em um prazo de 
até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação; e 

a).2 Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem 
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será advertida; 

b) multa de: 

b).1 0,25% por dia, sobre o valor constante da Nota de Empenho ou instrumento 
contratual, no caso de atraso injustificado na entrega do bem, limitada a incidência a 
20 (vinte) dias corridos; 

b).1.1 No caso de atraso injustificado na entrega dos bens por prazo superior a 20 
(vinte) dias corridos, com a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de 
7,5% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento contratual; e 

b).1.2 No caso de atraso injustificado na entrega do bem por prazo superior a 20 
(vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração, será aplicada a 
penalidade 12% sobre o valor da Ordem de Fornecimento ou instrumento 
contratual, no caso de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o 
cancelamento do  registro de preços do Fornecedor; 

b).2 0,5% por dia, sobre o valor do equipamento, 
no caso de atraso injustificado na solução do chamado de garantia, limitada a incidênci
a 30 (trinta) dias corridos; 

b).2.1 
No caso de atraso injustificado na solução do chamado de garantia por prazo superi
or a 30 (trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente, a multa de 1% sobre o valor 
da Ordem de Fornecimento; e 

b).2.2 A multa por atraso relacionada ao item 
anterior será auferida por Ordem de Fornecimento e aplicada somente uma única ve

z a cada mês, independente da quantidade de equipamentos sem solução. 

b).3 10% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução 
parcial da obrigação assumida; 
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b).4 20% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução total da 
obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro de preços do Fornecedor; 

b).5 10% sobre o valor global estimado da Ata de Ata de Registro de Preços, na 
hipótese de recusa em assinar a Ata ou o instrumento do contrato, ou retirar a Ordem 
de Fornecimento. 

c) impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF pelo 
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades legais; e 

d) 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, que será 
concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes. 

7.4.1.    As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do subitem anterior poderão 
ser aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa. 

7.4.2.           O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será 
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado 
judicialmente; 

7.5.          Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do 
valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento administrativo. 

7.6           A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará à Contratada o contraditório e a ampla defesa, observando-
se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

7.7.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei 
nº 8.666/93. 

7.8.  Se a Contratada não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro de 5 
(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 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 

7.9.  O período de atraso será contado em dias corridos. 

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

7.11. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da 
publicação da decisão da aplicação da penalidade no diário eletrônico. 

 
7.12.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes contratantes, 
respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas reguladoras da 
matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o 
caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito 
Privado. 
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7.13.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
8- DO PAGAMENTO. 
 
8.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal 
devidamente atestada pela unidade competente. 
 
8.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
8.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
8.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
8.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
8.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação 
da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
9 - DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS. 
 
9.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro 
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, de 
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº 
9.488/2018. 
 
10 – DA PUBLICAÇÃO. 
 
10.1.       O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União. 
 
11 – DO FORO. 
 
11.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de 
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 
 

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

Maceió, XX de XXXX de 2021. 
 
Pelo TRE/AL: 
 
 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente 

 
 
Pela Empresa: 

Representante da empresa 
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DESPACHO

Maceió, 13 de outubro de 2021.
À AJ-DG,
Com minuta de edital alterada, conforme Parecer

constante no evento SEI 0957709.
Após, evoluir para autorização da fase externa.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 13/10/2021, 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
0958773 e o código CRC 5E975B17.
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PROCESSO : 0006364-49.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS E APOIO AO USUÁRIO
ASSUNTO : Análise. Minuta. Edital. Pregão Eletrônico. Registro de Preços.

 

Parecer nº 1251 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 
Atesto ciência acerca das alterações efetivadas pela

Seção de Licitações e Contratos, em atendimento às
recomendações constantes do Parecer 1242 (0957709).

 
Assim, em complemento ao antedito

pronunciamento, aprovo, em face de sua regularidade
jurídica a minuta retificada constante do evento SEI
nº 0958772, de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR
PREÇO POR ITEM, objetivando o registro de preços para
eventual aquisição de equipamentos de processamento de
dados - impressoras multifuncionais, para viabilizar a
atualização progressiva do parque de impressoras utilizadas
por este Regional, tudo de acordo com requisição promovida
pela Secretaria de Tecnologia da Informação.

 
À superior consideração do Senhor Diretor-Geral.
 

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Assessora
Jurídica Substituta, em 13/10/2021, às 16:59, 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
0958780 e o código CRC AFF4B28D.

0006364-49.2021.6.02.8000 0958780v2
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CONCLUSÃO

Maceió, 14 de outubro de 2021.
Senhor Presidente,
 
Tendo em vista a conclusão dos atos preliminares

essenciais à deflagração do procedimento licitatório
pretendido nestes autos, e especialmente o pronunciamento
exarado pela Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral nos
Pareceres AJ-DG nº 1242 (0957709) e 1251 (0958780),
aprovando a Minuta de Edital (0958772), submeto o feito à
superior consideração de Vossa Excelência, com vistas a
sugerir a abertura da fase externa para repetição do presente
certame, na modalidade  PREGÃO em sua forma
ELETRÔNICA,  do tipo MENOR PREÇO POR ITEM,
objetivando o registro de preços para eventual aquisição de
equipamentos de processamento de dados - impressoras
multifuncionais, para viabilizar a atualização progressiva do
parque de impressoras utilizadas por este Regional, tudo de
acordo com requisição promovida pela Secretaria de
Tecnologia da Informação.

 

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Diretor-
Geral em exercício, em 14/10/2021, às 13:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0959347 e o código CRC A1C349A6.
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PROCESSO : 0006364-49.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSUNTO : Autorização. Abertura. Pregão eletrônico. Aquisição. Equipamento de Processamento de Dados-Impressora Multifuncional.

 

Decisão nº 2423 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor Diretor-
Geral em exercício, inserta no evento SEI 0959347.

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 de processamento de dados - impressoras
multifuncionais, conforme requisição promovida pela Secretaria de
Tecnologia da Informação.

À SAD para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no evento
SEI 0958772, aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral
por meio dos Pareceres nºs 1242 (0957709) e 1251 (0958780), e
demais medidas cabíveis.

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
15/10/2021, às 11:42, 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
0959702 e o código CRC 0C822B81.
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DESPACHO

Maceió, 16 de outubro de 2021.
À SLC, para cumprimento da Decisão nº 2423, da

Presidência (doc. 0959702), com a urgência que o caso
requer.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 16/10/2021, 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
0960574 e o código CRC 29CC0718.
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  5588//22002211 
  

 
PROCESSO Nº: 0006364-49.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO  
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 08  de novembro de 2021 
Horário Abertura: 14 horas (HORÁRIO DE 
BRASÍLIA/DF). 
Local: www.comprasnet.gov.br 

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

 O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17/07/2002, pelo 
Decreto nº 7.892 de 23/01/2013, pelo Decreto nº 10.024/2019, pelo Decreto nº 8.538, de 
06/10/2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e com suas posteriores 
alterações, em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos) e demais normas pertinentes. Aplica-se ao presente 
torneio licitatório, ainda, a Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, o Decreto nº 
7.174/2010, o Decreto nº 8.184/2014, a Portaria nº 212, de 18/06/2001, da Presidência 
deste Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, edição de 19/06/2001, por meio da qual se 
adota o SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - nas licitações 
realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 
8.078, de 11/09/1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
 
1 - DO OBJETO. 
 

1.1. O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços para aquisição de  
impressoras multifuncionais, conforme especificações descritas no Anexo I deste edital. 

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

2.3.1. O direito de preferência de que trata este item poderá ser exercido pelo 
beneficiário do registro quando o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, após realizada 
a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que o registrado 
ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço registrado, 
igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação. 
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3 – DO PRAZO DE ENTREGA E DA GARANTIA 
 
3.1. O prazo máximo para entrega dos materiais é de 30 (trinta) dias corridos, 
contados do recebimento da ordem de serviço, nota de empenho ou documento 
equivalente. 
 
3.2         O prazo de garantia dos materiais será de, no mínimo, 36 (trinta e seis) meses. 
 
4 - DA PARTICIPAÇÃO. 
 
4.1.  Poderão participar deste pregão 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. 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; 
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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 serviços sejam prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

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

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

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

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

às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO. 
 

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

participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

5.2. 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 
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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 

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 do item ofertado; 

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação 
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constante no Anexo I; 

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

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

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

ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

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

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

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

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

data de sua apresentação. 

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

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

7.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte 

dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o 

devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a 

adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, 

inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da 

empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência 

de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

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

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

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

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

que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham 

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

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

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

registrado pelo sistema. 

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

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

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

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

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

fechado. 

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

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

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

qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

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

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

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

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

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

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

encerramento deste prazo. 

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; 
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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, conforme definido neste Edital e 

seus anexos. 

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

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

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

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

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

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

preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

8.22.1. no país; 

8.22.2. por empresas brasileiras; 

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

tecnologia no País; 

8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 

Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na 

legislação. 

8.23.  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. 
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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. O preço máximo unitário fixado para os materiais é de R$ 2.712,77 (dois mil, 
setecentos e doze reais e setenta e sete centavos), 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, vinte e quatro horas de 

antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

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

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

não aceitação da proposta. 

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

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. 
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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 

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, 
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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; 

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

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

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

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

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

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

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

contratual; 

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

relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

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

objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda 

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

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

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

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

inabilitação. 

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

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de 

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

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

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

10.10.2.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

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

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

patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

10.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

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

todas as demais exigências do edital. 

10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 

10.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 

regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 

(cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O 

prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração 

pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 
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10.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem 

anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções 

previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes 

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

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

trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização. 

10.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 

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

horário para a continuidade da mesma. 

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

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

desacordo com o estabelecido neste Edital. 

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

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

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

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

pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

10.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

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

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

remanescentes. 

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

licitante será declarado vencedor. 

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

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

deverá: 

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

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

rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

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

de pagamento; 

c) conter a descrição do item ofertado; 

d) conter o preço unitário e total do 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. 
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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 

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

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail slc@tre-
al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço discriminado no item 24.11 
deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

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

seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data 

de recebimento da impugnação. 

14.4.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 

certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 

enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da 

sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br. 

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, 

contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 

responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 
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14.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

14.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e 

deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 

vincularão os participantes e a administração. 

15 - 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. 
 
16.5. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas 
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade. 
 
16.6. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do 
prazo estabelecido no subitem 16.3.2, ensejará a aplicação das penalidades aludidas no 
item 16.12 deste edital, bem como às do Decreto nº 10.024/2019. 
 
16.7. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão 
interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de 
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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 
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 
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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; 
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 
 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação 
às novas condições de mercado; 
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade 
dos preços registrados na Ata; 
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e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata; 
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações; 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto 
ao interesse em fornecer o objeto do registro a outro(s) órgão(s) da Administração 
Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

a)Fornecer os equipamentos conforme especificações, quantidades, prazos e demais 
condições estabelecidas no Edital, na Ata de Registro de Preços, na Ordem de 
Fornecimento, na Proposta e no Contrato; 
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b) Fornecer a documentação necessária à instalação e à operação dos produtos 
(manuais, termos de garantia, etc.), completa, atualizada e em português do Brasil, 
caso exista, ou em inglês; 

c) Disponibilizar Central 
de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados técnicos, conforme perío
dos, horários e condições estabelecidas no Edital e em seus Anexos; 

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

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

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

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

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

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

j) Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obedeçam ri
gorosamente às normas e 
aos procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da Informação do TRE/AL; 

k) Responsabilizar-
se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades necessárias para
 prestar a garantia on-site. 

l)Prestar as informações e 
os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Administração, referentes a qu
alquer problema detectado ou ao andamento de atividades da garantia técnica. 

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

 
n)Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, 
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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 na Seção de Almoxarifado do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, situado à Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria, 
Maceió/AL, CEP 57046–000, telefone (82) 2122-7700, em seu respectivo horário de 
funcionamento, de segunda a quinta-feira, das 13h às 19h, e sexta-feira das 7h30 às 13h30. 
 
20.2. O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, que só 
será emitido se o equipamento estiver de acordo com as especificações técnicas. 

 
20.3.        Após a entrega, o equipamento será submetido à avaliação e homologação pelos 
responsáveis técnicos do Tribunal. 
 
20.4.        O exame para comprovação das características técnicas consistirá em avaliações 
e testes não-destrutivos, realizados em duas etapas: 
 
a) Primeira: inspeção visual dos equipamentos entregues; 

b) Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho,  em, no mínimo, 10% (dez 
por cento) e não menos do que 01 (um) dos equipamentos recebidos. O Tribunal poderá, a 
seu critério, executar os testes nos demais equipamentos, dentro de um critério de 
razoabilidade, podendo chegar a 100% dos quantitativos, mas dentro de um prazo máximo 
de 30 (trinta) dias corridos e contados de cada lote de equipamento.  

20.5.  As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos 
que acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e disponíveis 
no sítio do fabricante. 

 
20.6.  A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito 
funcionamento dos serviços e equipamentos e adequação às especificações técnicas, emitir 
e assinar o Termo de Recebimento Definitivo. 
 
20.7.        O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
20.8.         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 
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aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
20.9.           Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
20.10.      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. 
 
20.11.       O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, substituir 
o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na Seção 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, 
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. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos 
artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e ampla 
defesa, às seguintes penalidades: 
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a) advertência; 

a).1 A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento de 
obrigação contratual e terá que apresentar as devidas justificativas em um prazo de 
até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação; e 

a).2 Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem 
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será advertida; 

b) multa de: 

b).1 0,25% por dia, sobre o valor constante da Nota de Empenho ou instrumento 
contratual, no caso de atraso injustificado na entrega do bem, limitada a incidência a 
20 (vinte) dias corridos; 

b).1.1 No caso de atraso injustificado na entrega dos bens por prazo superior a 20 
(vinte) dias corridos, com a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de 
7,5% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento contratual; e 

b).1.2 No caso de atraso injustificado na entrega do bem por prazo superior a 20 
(vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração, será aplicada a 
penalidade 12% sobre o valor da Ordem de Fornecimento ou instrumento 
contratual, no caso de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o 
cancelamento do  registro de preços do Fornecedor; 

b).2 0,5% por dia, sobre o valor do equipamento, 
no caso de atraso injustificado na solução do chamado de garantia, limitada a incidênci
a 30 (trinta) dias corridos; 

b).2.1 
No caso de atraso injustificado na solução do chamado de garantia por prazo superi
or a 30 (trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente, a multa de 1% sobre o valor 
da Ordem de Fornecimento; e 

b).2.2 A multa por atraso relacionada ao item 
anterior será auferida por Ordem de Fornecimento e aplicada somente uma única ve

z a cada mês, independente da quantidade de equipamentos sem solução. 

b).3 10% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução 
parcial da obrigação assumida; 

b).4 20% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução total da 
obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro de preços do Fornecedor; 

b).5 10% sobre o valor global estimado da Ata de Ata de Registro de Preços, na 
hipótese de recusa em assinar a Ata ou o instrumento do contrato, ou retirar a Ordem 
de Fornecimento. 

c) impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF pelo 
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades legais; e 

d) 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, que será 
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concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes. 

21.4.1.    As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do subitem anterior poderão 
ser aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa. 

21.4.2.           O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será 
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado 
judicialmente; 

21.5.          Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do 
valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento administrativo. 

21.6           A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará à Contratada o contraditório e a ampla defesa, observando-
se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

21.7.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei 
nº 8.666/93. 

21.8.   Se a Contratada não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro de 
5 (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 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 

21.9.   O período de atraso será contado em dias corridos. 

21.10.  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. 

21.11.  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. 

 
21.12.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
21.13.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
22- DO PAGAMENTO 
 
22.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal 
devidamente atestada pela unidade competente. 
 
22.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
22.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
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22.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
22.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
22.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação 
da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
23 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
23.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2021, PTRES 
167674 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativa), Natureza da Despesa nº 449052 
(Equipamentos e Material Permanente. 
 
23.2.  As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das 
dotações orçamentárias respectivas. 
 
24 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 

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

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

observarão o horário de Brasília – DF. 

24.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou 

falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 

mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 

validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

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

24.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

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

Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

24.6.  Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
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propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

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

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

princípios da isonomia e do interesse público. 

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

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

 
24.9.  Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça 
a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do 
Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
24.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no 
TRE/AL. 
 
24.11.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu 
de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro Farol, CEP 
57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
24.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, do 
Decreto nº 10.024/2019 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
24.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações e 
Contratos, no endereço especificado no item 24.11, no caso de ser retirado em Maceió, ou 
ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
24.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 
ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços. 
 
24.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do Estado de 
Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não 
puderem ser solucionadas administrativamente. 
 

Maceió/AL, 18 de outubro de 2021. 
 
 

Ingrid Pereira de Lima Araujo 
                                        Chefe da Seção de Licitações e Contratos 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

  

01. Objeto 

Registro de Preço ou adesão à Ata de Registro de Preços para 
aquisição de até 50 (cinquenta) impressoras multifucionais, 
como medida de viabilização de atualização progressiva do 
parque de impressoras utilizadas por este Regional. 

02. Quantidade 50 (cinquenta) impressoras multifucionais.  

03. Resumo da Especificação do Objeto 

Há a necessidade de se buscar o 
detalhamento e atendê-lo (Item DETALHAMENTO DO OBJETO 
(Art. 18, § 3º, III)). 

Todavia, de forma resumida temos: 

 Impressora Multifuncional Laser; 

 Recursos mínimos: cópia, digitalização de documentos; 

 Interfaces: USB, Gibabit Ethernet 

 Driver compatível com Windows 10 

 Resolução de impressão: 1200 x 1200 (preto e branco) 

 Pápeis suportados mínimos: A4, A5, Carta, Ofício e 
envelopes 

 Ter bandeja multiuso; 

 Velocidade de impressão: 36 ppm 

 Resolução de digitalização: 1200 x 1200 dpi 
(monocromática); 

 Digitalização direto para USB 

 Formatos de digitalização: JPEG, JPG; PDF; PDF seguro; 
TIFF 

 Cartuchos: A impressora será fornecida com 1 (um) 
cartucho de toner de alto rendimento com capacidade 
para impressão de 10.000 (dez mil) páginas e 01 (um) 
outro sobressalente por impressora; 

 Garantia: 36 (trinta e seis) meses 

04. Valor Estimado 

Os custos totais projetados, por certo, serão 
objeto de levantamento por parte da SEIC, em momento 
oportuno. 
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05. Justificativa 

 A Seção de Infraestrutura de Equipamentos e Apoio ao 
Usuário (SAU)/COINF/STI tem relatado recorrentemente 
problemas de funiconamento nas impressoras 
multifuncionais deste Regional, considerando que, a 
quase totalidade das impresssoras multifuncionais, tem 
mais de 04 (quatro) anos, ou seja, estão albergadas pelo 
disposto da Resolução TRE/AL nº 16.145/2021 (0928896) 
quanto à política de descarte e desfazimento de 
equipamentos de Tecnologia da Informação, no âmbito da 
justiça eleitoral de Alagoas, impõe-se a necessidade de: 

 Prover atualização dos equipamentos para a 
manutenção de suas atividades. 

06. Prazo de Entrega 
O prazo máximo para o fornecimento  é de 30 (trinta) dias 
corridos após o recebimento da ordem de fornecimento, nota de 
empenho ou documento equivalente. 

07. Adjudicação (Por Item) 

08. Classificação Orçamentária (A cargo da COFIN). Sugerindo-se material permanente de TI. 

09. Local de Entrega 

Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 

Av. Menino Marcelo, 7200D, Serraria 

Maceió – AL CEP 57046-005 Tel.: (82) 3328-1947 

Horário: De segunda-feira a quinta-feira das 13 às 19h e sexta-
feira das 7h30min Às 13h30min. 

10. Unidade Fiscalizadora 
Fiscal Técnico: Chefe da Seção de Infraestrutura de 
Equipamentos e Apoio ao Usuário. 

11. Unidade Gestora 
Gestor do Contrato: Indicação a cargo da Secretaria de 
Administração: Por se tratar de  aquisição/contratação ordinária, 
nos moldes do Despacho GSAD 0945085 

12. Sanções Administrativas 

Vide 

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 
3º, III, a) 
Subitem Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11) 

13. Prazo de Pagamento 

Vide  

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 
3º, III, a) 
Subitem Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7) 

14. Estratégia de Recebimento 

Vide  

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 
3º, III, a) 
Subitem Recebimento do Objeto: 

15. Modalidade e Tipo de Licitação Vide 
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2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e 
Atendimento aos Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V) 

  

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I): 

Registro de Preço ou adesão à Ata de Registro de Preços para aquisição 
de impressoras multifucionais 

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I) 

Registro de Preço ou adesão à Ata de Registro de Preços para aquisição 
de impressoras multifucionais 

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II) 

 2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a ) 

A Seção de Infraestrutura de Equipamentos e Apoio ao Usuário (SAU)/COINF/STI tem 
relatado recorrentemente problemas de funiconamento nas impressoras multifuncionais 
deste Regional, considerando que, a quase totalidade das impresssoras multifuncionais, tem 
mais de 04 (quatro) anos, ou seja, estão albergadas pelo disposto da Resolução TRE/AL nº 
16.145/2021 (0928896) quanto à política de descarte e desfazimento de equipamentos de 
Tecnologia da Informação, no âmbito da justiça eleitoral de Alagoas, impõe-se a 
necessidade de: 

 Prover atualização dos equipamentos para a manutenção de suas atividades. 

A sugestão de uso de Registro de Preços, da forma como proposta, tem alicerce no Decreto 
nº 7.892/2013,  art. 3º,  incisos I, II e IV, assim ponderados: 

 Inciso I: a aquisição de impressoras pode ser frequente, considerando a migração 
progressiva, vez que não os serviços suportados não podem sofrer solução de 
continuidade; 

 Inciso II: a entrega deve ser sucessiva, de forma a minimizar impactos nos prazos de 
garantia dos equipamentos, considerando a dinâmica de deslocamentos para sua 
efetiva implantação e substituição aos equipamentos anteriores; 

 Inciso IV: não é possível, a priori, ter uma visão clara, da quantidade de 
equipamentos efetivamente necessários para substituir os atuais, quer seja pela 
defasagem tecnológica dos atualmente em uso, decorrente do tempo de aquisição; 
quer seja pela necessidade e absorção de novos serviços, tais como demanda 
crescente do SEI e do anunciado PJE, entre outros. 

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b) 

A contratação visa, além de promover ações no sentido de elaborar novo 
instrumento que mantenha um meio para disponibilizar as impressoras demandadas e: 

Garantir a infraestrutura física apropriadas às atividades administrativas 
e judiciais. 
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Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e 
administrativas. 

2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c) 

 Dotar a STI de capacidade de renovação do parque de impressoras multifucionais 
com desempenho adequado, com confiabilidade, com atualização tecnológica e com 
cobertura de garantia com custo minimizado. 

2.4 Alinhamento Estratégico (Art. 18, § 3º, II, d) 

1. Planejamento Estratégico Institucional (PEI): melhoria da infraestrutura e governança de 
tecnologia da informação; 

2. Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC): viabilizar serviços 
e soluções de TIC; 

3. Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC): manter parque 
tecnológico atualizado. 

2.5 Referência aos Estudos Preliminares (Art. 18, § 3º, II, e) 

Este Termo de Referência foi elaborado considerando o Documento de 
Oficialização de Demanda (DOD) encaminhado pela Secretaria de Tecnologia da 
Informação (STI) e os Estudos Preliminares constantes do Processo SEI nº 0006364-
49.2021.6.02.8000 

2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f) 

É pretendida a reposição do parque de impressoras. 

2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g) 

Verifica-se que os bens e serviços pretendidos poderão ser fornecidos por 
diferentes empresas no mercado de TIC. 

Considerando o Item 7 dos Estudos Preliminares, não se vislumbrou 
alternativa que não o presente Registro de Preços. 

  

2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h) 

Os bens e serviços a serem contratados possuem características comuns 
e usuais encontradas atualmente no mercado de TIC, cujos padrões de desempenho e de 
qualidade podem ser objetivamente definidos neste Termo de Referência. 

O objeto desta contratação tem como escopo a obtenção de produto 
específico em período determinado, portanto não se caracteriza como serviço de 
natureza continuada. 

2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i) 

Não haverá parcelamento, cada ordem de fornecimento derivado do 
Registro de Preços deverá ser realizada de maneira integral. 
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Adjudicação será por item. 

2.10 Vigência 

Será, na forma dos normativos vigentes, o tempo máximo do Registro de 
Preços. 

A vigência da ata será de 12 (doze) meses, contados a partir de sua 
assinatura. 

A utilização do sistema de Registro de Preços visa, primordialmente, a 
redução de número de licitações para o mesmo objeto, porquanto se concentra em um 
único procedimento a possibilidade de realizar diversas aquisições recorrentes e 
necessárias, via ordens de fornecimento, durante o lapso temporal de sua vigência, em 
face de os preços permanecerem à disposição da Administração. 

2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e Atendimento aos Requisitos 
(Art. 18, § 3º, II, j, IV e V) 

A aquisição pretendida deverá ser realizada por meio de licitação do tipo 
Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo entendimento superior 
contrário. 

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de fornecimento de 
equipamento, é pela contratação por licitação via pregão. Por conta de possibilidade de 
contingenciamento orçamentário, ou mesmo a necessidade de promover entregas 
parceladas de acordo com a necessidade e conveniência da Administração, indicamos a 
modalidade de registro de preços. 

O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta a contratação de bens e 
serviços de informática e automação pela administração pública federal, direta ou indireta, 
pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais organizações sob 
o controle direto ou indireto da União deve ser aplicado nesta aquisição por se tratar de 
bem de informática. 

A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a 
necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certificações emitidas por instituições 
públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 
Qualidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme regulamentação específica, a 
adequação à segurança para o usuário e instalações, compatibilidade eletromagnética e 
consumo de energia. 

Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a certificação para 
este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é voluntária, conforme Portaria Inmetro 
n.º 170 de 10/04/2012. 

(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf). 

2.12 Adequação do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k) 

Para utilização do objeto pretendido é necessário dispor de infraestrutura 
física para sua instalação, situação essa já existente no âmbito do TRE/AL, salvo o 
surgimento de demanda muito particular e além da previsibilidade. 

2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l) 
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1. CONFORMIDADE 

1. O fabricante deve possuir sistema de gestão ambiental com base na norma 
ISO 14001, devidamente comprovado através do respectivo certificado; 

2. Os equipamentos não deverão conter substâncias perigosas como mercúrio 
(Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil 
polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs) em concentração 
acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous 
Substances). A comprovação do disposto poderá ser feita mediante 
apresentação de certificação emitida por instituição pública oficial ou 
instituição credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o 
bem ofertado cumpre com as exigências do edital, conforme previsto nas 
recomendações contidas na IN 01-2010 SLTI; Epeat (Eletronic Product 
Environmental Assessment Tool), com certificado na categoria mínima Gold; 

2. COMPATIBILIDADE 

1. Windows 10 ou superior 

2.14 Obrigações do Contratante (Art. 18, § 3º, II, m) 

1. Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo; 

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

3. Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o presente t
ermo, toda a documentação referente ao mesmo; 

4. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à 
boa execução das obrigações contratuais; e 

5. Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o contr
aditório e ampla defesa. 

2.15 Obrigações da Contratada (Art. 18, § 3º, II, m) 

As obrigações abaixo são aplicáveis ao objeto a ser contratado. 

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

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

3. Disponibilizar Central 
de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados técnicos, conforme pe
ríodos, horários e condições estabelecidas no Edital e em seus Anexos; 

4. Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da 
Administração sobre mudanças nos dados para contato com a Central 
de Atendimento; 
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5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a 
ser solicitados pelo representante da Administração, referentes a qualquer 
problema detectado ou ao andamento de atividades da garantia; 

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

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

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

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

10.  Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obed
eçam rigorosamente às normas e 
aos procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da Informação do 
TRE/AL; 

11.  Responsabilizar-
se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades necessárias p
ara prestar a garantia on-site. 

12. Prestar as informações e 
os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Administração, referentes a 
qualquer problema detectado ou ao andamento de atividades da garantia técnica. 

DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III) 

3.1 Descrição do Objeto 

  

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS 

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 

 MONOCROMÁTICA: 

 Impressora multifuncional incorporada, em um único bloco, com recursos de cópia, 
fax, digitalização de documentos e de impressão por varredura a feixe laser ou 
barramento de LEDs e fusão de toner. 
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 Características Técnicas Gerais: 

o a. Tamanhos de Papel: A4 210 x 297 mm, A5 148 x 210 mm , A6 105 × 148 
mm, Carta 215 x 279 mm, Ofício 216 x 356 mm; 

o b. Deve aceitar papéis com peso de, no mínimo, 60 até 163 g/m² (sessenta 
até cento e sessenta e três gramas por metro quadrado) na bandeja 1 e de, no 
mínimo, 60 a 220 g/m² (sessenta a duzentos e vinte gramas por metro 
quadrado) na Bandeja multiuso ou superior; 

o c. Interface USB (Universal Serial Bus); 

o d. Fonte de alimentação com tensão de entrada de 110 V (cento e dez volts 
em corrente alternada) ou bi-volt automático, com tolerância de ±10% (mais 
ou menos dez por cento); 

o e. Acompanhada de manual com informações técnicas para a operação 
(Manual de Operação) e cabo de alimentação; 

o f. Drivers para Windows 7, Windows 8 e Windows 10. O sistema operacional 
Windows é o sistema padrão homologado e utilizado pelos softwares e 
aplicativos eleitorais do TRE-AL; 

o g. Painel de controle: tela LCD ou sensível ao toque; 

o h. Digitalização duplex; i. Impressão a partir de uma unidade USB e 
digitalização para USB; 

o j. Imprimir de smartphones, tablets e notebooks via rede sem fio; 

o k. Unidade fotorreceptora integrada ao toner. 

 Características da Impressora: 

o Tecnologia de impressão: Impressão por varredura a feixe laser e fusão de 
toner; 

o Cor de impressão: Monocromática; 

o Resolução de impressão: Preto e branco de 1200 x 1200 dpi (mil e duzentos 
por mil e duzentos dpi); 

o Velocidade de impressão: 40 ppm (quarenta páginas por minuto) em preto e 
branco em A4; 

o Ciclo de trabalho Maximo mensal: 80.000 (oitenta mil) páginas; 

o Capacidade da bandeja de alimentação: Bandeja de entrada: 250 (duzentas e 
cinquenta) folhas; 

o Alimentador Automático de Documentos: Capacidade de 50 (cinquenta) 
folhas; 

o Capacidade da bandeja de saída 150 (cento e cinquenta) folhas; 

o Impressão duplex: Frente e verso automático; 
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o Impressão em papel de tamanhos: Tamanhos de mídias mínimas suportadas: 
A4, A5, Carta, Oficio, envelopes; 

o Tamanho de mídias personalizado: Bandeja Multiuso: 3 x 5 a 8,5 x 14 pol.; 76 
x 127 a 216 x 356 mm; 

o Memória: 512 (quinhentos e doze) MB de RAM; 

o Conectividade: 1 USB 2.0 de alta velocidade; 1 rede Gigabit Ethernet 
10/100/1000 BaseTX; 1 802.11b/g/n sem fio; 

o Porta de linha telefônica; Linguagens: Compatível com as seguintes 
linguagens: PDF; PCL5 ou superior; 

o Cartuchos: A impressora será fornecida com 1 (um) cartucho de toner de alto 
rendimento com capacidade para impressão de 10.000 (dez mil) páginas e 01 
(um) cartucho de toner de alto rendimento com capacidade para impressão de 
10.000 (dez mil) páginas sobressalente; 

 Características da Copiadora: 

o Resolução: 600 x 600 ppi (seiscentos por seiscentos ppi) em texto em preto e 
branco; 

o Velocidade cópia: 40 cpm (quarenta cópias por minuto) em A4, preto; 

o Funções: Cópias múltiplas até 99 (noventa e nove) cópias; 

o Redução/ampliação de 25% a 400%. 

 Características da Digitalizadora: 

o Resolução óptica: 1200 x 1200 dpi (mil e duzentos por mil e duzentos ppi) 
monocromática, mesa; 

o Até 1200 x 1200 dpi (mil e duzentos por mil e duzentos ppi) cores. 

o Tipo de digitalização: Base plana com alimentador automático de documentos; 

o Velocidade de digitalização (normal, A4): 29 ppm (vinte e nove páginas por 
minuto) em preto e branco e de 20 ppm (vinte páginas por minuto) coloridas; 

o Funções: Digitalização para email, para pasta de rede, USB; 

o Formatos de arquivo: JPEG, JPG; PDF; PDF seguro; TIFF. 

 Características do Fax: 

o Memória: Até 400 páginas; 

o Velocidade de transmissão: Até 3 (três) segundos por página formato Carta; 

o Resolução: Até 300 x 300 dpi (trezentos por trezentos dpi); 

o Discagem rápida de fax, máximo de números: Até 100 números 

o   
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 Garantia: 36 (trinta e seis) meses do fabricante 

   

3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a) 

A execução do objeto pressupõe a existência dos seguintes papéis e 
responsabilidades (Art. 18, § 3º, III, a, 1): 

1. Patrocinador da Contratação: é o titular da área demandante, responsável por 
representar os interesses do órgão no contexto da Contratação, pela aprovação da 
necessidade e, por fim, pela negociação das ações necessárias para que os objetivos 
sejam alcançados; 

2. Gestor do Contrato (art. 3º, IV, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): servidor 
designado para coordenar e comandar o processo da fiscalização da execução 
contratual. Na forma do Art. 17 da mesma Resolução, o gestor do contrato 
responsabiliza-se pela condução da gestão e fiscalização do contrato, nos termos do 
Art. 67, da Lei nº 8.666/93. 

3. Fiscal do Contrato (art. 3º, VI, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): servidor 
designado para auxiliar o gestor do contrato quanto à fiscalização do objeto do 
contrato. Neste sentido, indicado pela respectiva autoridade competente para 
fiscalizar o Contrato quanto aos aspectos técnicos da solução. 

Dinâmica da Execução (Art. 18, § 3º, III, a, 2): 

1. Os equipamentos deverão ser entregues no Almoxarifado do TRE/AL, nos 
quantitativos indicados no pedido de fornecimento; 

2. A garantia dos equipamentos deve obedecer o detalhamento técnico feito e terá seu 
tempo contado por cada fornecimento individualmente; 

3. Entende-se como garantia aquela prestada pelo próprio fabricante ou por rede 
credenciada pelo fabricante do(s) referido(s) equipamento(s); 

4. O pagamento será realizado individualmente para cada nota fiscal apresentada, 
após emissão do aceite definitivo pela unidade competente do TRE/AL; 

5. Os equipamentos deverão ser novos, não recondicionados, de primeiro uso e não 
deverão conter marcas, amassados, arranhões ou outros problemas e, ainda, serem 
entregues em pleno estado de funcionamento; 

6. Os equipamentos deverão atender rigorosamente a todas as especificações técnicas 
contidas neste Termo de Referência e em seus Anexos; 

7. Os equipamentos deverão vir acompanhados de todos os acessórios necessários 
para o seu pleno estado de funcionamento, como cabos, drivers, mídias e outros, os 
quais só serão recebidos juntamente com os respectivos equipamentos. Este item se 
aplica tanto para a entrega dos equipamentos quanto para substituições durante o 
período de garantia; 

8. Ao TRE é reservado o direito de efetuar conexões dos equipamentos a outros, bem 
como adicionar demais acessórios compatíveis tecnicamente, sem que isso constitua 
motivo para a Contratada se desobrigar da garantia, desde que tal fato não implique 
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danos materiais ou técnicos aos equipamentos e acessórios, hipótese que deverá ser 
devidamente comprovada; 

9.  Ao TRE/AL é reservado o direito de efetuar diligência, a qualquer tempo, quanto aos 
documentos exigidos neste Termo de Referência e em seus Anexos. 

Recebimento do Objeto: 

1. O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, que só será 
emitido se os equipamentos estiverem de acordo com as especificações técnicas; 

2. Após a entrega, os equipamentos serão submetidos à avaliação e homologação pelos 
responsáveis técnicos do Tribunal; 

3.  O exame para comprovação das características técnicas consistirá em avaliações e 
testes não-destrutivos, por amostragem realizados em duas etapas: 

a. Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues; 

b. Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, no mínimo, 
10% (dez por cento) e não menos do que 01 (um) dos equipamentos 
recebidos. O Tribunal poderá, a seu critério, executar os testes nos demais 
equipamentos, dentro de um critério de razoabilidade, podendo chegar 
a 100% dos quantitativos, mas dentro de um prazo máximo de 30 (trinta) dias 
corridos e contados de cada lote de equipamentos. 

4. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos que 
acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e disponível 
no sítio do fabricante. 

5. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito funcionamento dos 
equipamentos e adequação às especificações técnicas, emitir e assinar o Termo de 
Recebimento Definitivo. 

Instrumentos Formais de Solicitação do(s) Bens e/ou Serviço(s) (Art. 18, § 
3º, III, a, 3): 

1. A Ordem de Fornecimento será o instrumento formal de solicitação dos bens 
pertencentes ao escopo desta contratação. 

Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7) 

1. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente do Fornecedor, por 
ordem bancária, no prazo disposto nos artigos 5º, § 3º, ou 40, XIV, “a”, da Lei n. 
8.666/93, conforme o caso, quando mantidas as mesmas condições iniciais 
de habilitação e cumpridos os seguintes  requisitos: 

a. Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da 
emissão (nota fiscaleletrônica, se for o caso), acompanhada da 
Certidão Negativa de Débito – CND, comprovando regularidade com o INSS; do 
Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade com o 
FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais 
e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal; e da 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela Justiça 
do Trabalho; e  da prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e 
Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e 
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b. Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor. 

2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de 
preços ou a atualização monetária. 

3. O pagamento ocorrerá num  prazo de 10 (dez) dias, após a atestação pela 
fiscalização e consequente ratificação pela gestão, nos termos da IN TRE-AL nº 
07/2021 e Resolução  TRE-al nº 15.787/2017. 

Direitos de Propriedade Intelectual (Art. 18, § 3º, III, a, 9): 

1. Esse requisito não se aplica ao contexto desta contratação, uma vez que o objeto se 
refere ao fornecimento de equipamentos, cujos direitos autorais do fabricante são 
resguardados por legislação nacional e internacional. 

Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11): 

1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos artigos 
86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e ampla 
defesa, às seguintes penalidades: 

a. Advertência: 

i. A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento 
de obrigação contratual e terá que apresentar as devidas justificativas 
em um prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da 
notificação; e 

ii. Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem 
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será 
advertida; 

b. Multa de: 

i. 0,25% por dia, sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no 
caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos, limitada a 
incidência a 20 (vinte) dias corridos; 

1. No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por
 prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com 
a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de 
7,5% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e 

2. No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por
 prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com a 
não aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade 12
% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de 
inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o 
cancelamento do registro de preços do Fornecedor; 

ii.  0,5% por dia, sobre o valor do equipamento, 
no caso de atraso injustificado na solução do chamado de garantia, limi
tada a incidência 30 (trinta) dias corridos; 
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1. No caso de atraso injustificado na solução do chamado de garant
ia por prazo superior a 30 (trinta) dias corridos, aplica-
se adicionalmente, a multa de 1% sobre o valor 
da Ordem de Fornecimento; e 

2. A multa por atraso relacionada ao item 
anterior será auferida por Ordem de Fornecimento e aplicada so
mente uma única vez a cada mês, independente da quantidade 
de equipamentos sem solução. 

iii. 10% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de 
inexecução parcial da obrigação assumida; 

iv. 20% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução 
total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro 
de preços do Fornecedor; 

v. 10% sobre o valor global estimado da Ata de Ata de Registro de Preços, 
na hipótese de recusa em assinar a Ata ou o instrumento do contrato, 
ou retirar a Ordem de Fornecimento. 

c. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF 
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades legais; 
e 

d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública. 

2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para 
entrega/solução do chamado de garantia dos equipamentos poderá resultar no 
cancelamento do registro de preços com a Contratada. 

3. As sanções previstas nos itens "1.a", “1.c” e “1.d” do item 1 poderão ser aplicadas, 
cumulativamente ou não, à pena de multa. 

4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado 
de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado judicialmente; 

5. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do valor 
presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento administrativo. 
. 
  

4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV) 

  

Garantia mínima de 36 (trintas e seis) meses. 

Estar comprovadamente ainda em produção. 

Conformidade com o presente Termo de Referência. 

5. Modelos (templates) propostos a serem utilizados na contratação (Art. 18, § 3º, III, V) 
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Proc. SEI Principal  nº XXXXXXXXX 

  

Pregão Eletrônico nº 58/2021 – TRE/AL 

Ata de Registro de Preços TRE/AL nº XX/YYYY 

Fornecedor: AAAAAAAAAAA. - CNPJ  00.000.000/0000-00 

  

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº XXX/20YY – STI  

  

Solicito, com base na Ata de Registro de Preços relativa ao Pregão 
Eletrônico 
suprarreferido, celebrada entre este Tribunal e essa Empresa, o fornecimento abaixo disc
riminado: 

  

Item da 
Ata 

Descrição 
Qtd. 

Registrada 
Qtd. 

Solicitada 
Valor Unitário 

(R$) 
Valor Total 

(R$) 
Saldo da 

Ata 

              

              

TOTAL:   *** 

Recursos Orçamentários: As despesas decorrentes da prestação dos serviços pretendido ser
ão cobertas com recursos de MATERIAL PERMANENTE DE TI. 

Prazo de Entrega: No máximo de XX (XXXXXXX) dias corridos após o recebimento da autoriz
ação de fornecimento, nota de empenho ou instrumento formal e equivalente, conforme 
contrato. 

Valor Total: R$ XX.XXX,XX (XXXXXX reais e XXXXXXXa centavos). 

Gestor da Ata - Portaria TRE/AL nº XX/XXXX 

Maceió, 23 de setembro de 2021. 

 

DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO 
Coordenador 

 
NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR 

Chefe de Seção 
 

MÁRCIO ANDRÉ ROCHA DO NASCIMENTO 
Chefe de Seção Substituto 
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ANEXO II 
  

PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 
  
Dados da Empresa: 
Razão Social  
CNPJ  
Endereço  
CEP  
Fones:  
Fax  
E-mail  
Site internet  

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  

Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. Identidade  
Orgão Expedidor  
CPF  

Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  

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

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

 

Processo nº 0006364-49.2021.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 58/2021 

 
 

MINUTA 
 

Aos ---- dias do mês ----------- de 2021, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, 
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – 
Farol, CEP: 57051-090, Maceió/AL, neste ato representado por seu Presidente,  
Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira 
de Identidade nº 215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e 
domiciliado nesta Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela empresa 
................................., (INFORMAR SE É MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE) 
CNPJ …....................., sediada em …..................., representada 
por..........................................., para aquisição dos materiais abaixo relacionados, conforme 
condições descritas nos Anexos I do Pregão Eletrônico nº 58/2021, nos termos da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993 e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, em consonância 
com o que faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos), do Decreto nº 10. 024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7.892, 
de 23 de janeiro de 2013, e alterações, e demais normas legais aplicáveis. 

 
 

1 – DO OBJETO. 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na 
forma do Edital de Pregão Eletrônico nº 58/2021: 

 
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 58/2021: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
    
    

 
2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 
 
2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços será de 12 (doze) meses a 
partir da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União. 
 
3 – DO PRAZO DE ENTREGA. 
 
3.1. O prazo máximo para entrega dos materiais é de 30 (trinta) dias corridos, 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. 
QUANT. TOTAL 
REGISTRADA 

QUANT. MÍNIMA A 
SER ADQUIRIDA 

VALOR UNITÁRIO 
 (R$) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

c)Disponibilizar Central 
de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados técnicos, conforme perío
dos, horários e condições estabelecidas no Edital e em seus Anexos; 

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

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

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

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

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

i)  Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da Administração ou de 
terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto, respeitando 
todos os critérios estabelecidos, aplicáveis aos dados, informações, regras de 
negócios, documentos, entre outros pertinentes, sob pena de responsabilidade civil, 
penal e administrativa; 
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j) Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obedeçam ri
gorosamente às normas e 
aos procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da Informação do TRE/AL; 

k) Responsabilizar-
se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades necessárias para
 prestar a garantia on-site. 

l) Prestar as informações e 
os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Administração, referentes a qu
alquer problema detectado ou ao andamento de atividades da garantia técnica. 

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

 
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 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
6.1.  Os materiais deverão ser entregues na Seção de Almoxarifado do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, situado à Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria, 
Maceió/AL, CEP 57046–000, telefone (82) 2122-7700, em seu respectivo horário de 
funcionamento, de segunda a quinta-feira, das 13h às 19h, e sexta-feira das 7h30 às 13h30. 
 
6.2. O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, que só 
será emitido se o equipamento estiver de acordo com as especificações técnicas. 

 
6.3.        Após a entrega, o equipamento será submetido à avaliação e homologação pelos 
responsáveis técnicos do Tribunal. 
 
6.4.        O exame para comprovação das características técnicas consistirá em avaliações 
e testes não-destrutivos, realizados em duas etapas: 
 
a) Primeira: inspeção visual dos equipamentos entregues; 

b) Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho,  em, no mínimo, 10% (dez 
por cento) e não menos do que 01 (um) dos equipamentos recebidos. O Tribunal poderá, a 
seu critério, executar os testes nos demais equipamentos, dentro de um critério de 
razoabilidade, podendo chegar a 100% dos quantitativos, mas dentro de um prazo máximo 
de 30 (trinta) dias corridos e contados de cada lote de equipamento.  

6.5.  As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos 
que acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e disponíveis 
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no sítio do fabricante. 
 

6.6.  A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito 
funcionamento dos serviços e equipamentos e adequação às especificações técnicas, emitir 
e assinar o Termo de Recebimento Definitivo. 
 
6.7.        O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
6.8.         O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do 
objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de 
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
6.9.           Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
6.10.      O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 
 
6.11.       O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, substituir 
o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na Seção 7. 
 
7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
7.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no 
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante 
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 
 

a) não assinar  a ata de registro de preços; 
 

b) não entregar a documentação exigida no edital; 
 

c) apresentar documentação falsa; 
 

d) causar o atraso na execução do objeto; 
 

e) não mantiver a proposta; 
 

f) falhar na execução do contrato; 
 

g) fraudar a execução do contrato; 
 

 

h) comportar-se de modo inidôneo; 
 

i) declarar informações falsas; e 
 

j) cometer fraude fiscal. 
 
7.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às sanções 
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade 
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competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, 
sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das 
cabíveis cominações legais. 
 
7.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar 
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as 
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
7.4 . Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos 
artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e ampla 
defesa, às seguintes penalidades: 
 

a) advertência; 

a).1 A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento de 
obrigação contratual e terá que apresentar as devidas justificativas em um prazo de 
até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação; e 

a).2 Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem 
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será advertida; 

b) multa de: 

b).1 0,25% por dia, sobre o valor constante da Nota de Empenho ou instrumento 
contratual, no caso de atraso injustificado na entrega do bem, limitada a incidência a 
20 (vinte) dias corridos; 

b).1.1 No caso de atraso injustificado na entrega dos bens por prazo superior a 20 
(vinte) dias corridos, com a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de 
7,5% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento contratual; e 

b).1.2 No caso de atraso injustificado na entrega do bem por prazo superior a 20 
(vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração, será aplicada a 
penalidade 12% sobre o valor da Ordem de Fornecimento ou instrumento 
contratual, no caso de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o 
cancelamento do  registro de preços do Fornecedor; 

b).2 0,5% por dia, sobre o valor do equipamento, 
no caso de atraso injustificado na solução do chamado de garantia, limitada a incidênci
a 30 (trinta) dias corridos; 

b).2.1 
No caso de atraso injustificado na solução do chamado de garantia por prazo superi
or a 30 (trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente, a multa de 1% sobre o valor 
da Ordem de Fornecimento; e 

b).2.2 A multa por atraso relacionada ao item 
anterior será auferida por Ordem de Fornecimento e aplicada somente uma única ve

z a cada mês, independente da quantidade de equipamentos sem solução. 

b).3 10% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução 
parcial da obrigação assumida; 
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b).4 20% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução total da 
obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro de preços do Fornecedor; 

b).5 10% sobre o valor global estimado da Ata de Ata de Registro de Preços, na 
hipótese de recusa em assinar a Ata ou o instrumento do contrato, ou retirar a Ordem 
de Fornecimento. 

c) impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF pelo 
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades legais; e 

d) 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, que será 
concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes. 

7.4.1.    As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do subitem anterior poderão 
ser aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa. 

7.4.2.           O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será 
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado 
judicialmente; 

7.5.          Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do 
valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento administrativo. 

7.6           A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará à Contratada o contraditório e a ampla defesa, observando-
se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

7.7.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei 
nº 8.666/93. 

7.8.  Se a Contratada não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro de 5 
(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 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 

7.9.  O período de atraso será contado em dias corridos. 

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

7.11. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da 
publicação da decisão da aplicação da penalidade no diário eletrônico. 

 
7.12.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes contratantes, 
respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas reguladoras da 
matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o 
caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito 
Privado. 
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7.13.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
8- DO PAGAMENTO. 
 
8.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal 
devidamente atestada pela unidade competente. 
 
8.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
8.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
8.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
8.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
8.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação 
da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
9 - DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS. 
 
9.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro 
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, de 
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº 
9.488/2018. 
 
10 – DA PUBLICAÇÃO. 
 
10.1.       O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União. 
 
11 – DO FORO. 
 
11.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de 
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 
 

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

Maceió, XX de XXXX de 2021. 
 
Pelo TRE/AL: 
 
 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente 

 
 
Pela Empresa: 

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

 

DESPACHO

Maceió, 18 de outubro de 2021.
À SLC,
 
Em complemento ao Despacho SEIC - 0956343,

informo o CATMAT 462842 para o objeto demandado.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 18/10/2021, às 18:14, 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
0961389 e o código CRC 518797CD.

0006364-49.2021.6.02.8000 0961389v1
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Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação/Dispensa
EletrônicaEventos
Sub-
rogaçãoApoio


Este Aviso de Licitação será Publicado no D.O.U. na data de 21/10/2021 e Divulgado no Portal de Compras (www.gov.br/compras)
nesta mesma data.

Resumo do Aviso de Licitação

Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa
Pregão 00058/2021 Eletrônico Registro de Preço (SRP) Aberto/Fechado
Nº da IRP

00027/2021

Nº do Processo Tipo de Licitação Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGD
0006364-49.2021 Menor Preço Não Não  

Validade da Ata SRP   Quantidade de Itens  

12  mes(es) Equalização de ICMS Internacional 1  

Objeto

Primeira Data da Publicação/Divulgação Segunda Data da Publicação Terceira Data da Publicação
21/10/2021

Data da Disponibilidade do Edital Data/Hora da Abertura da Licitação

A partir de  21/10/2021  às 08:00 Em 08/11/2021  às 14:00

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional

Nº Unidade Gestora Unidade Gestora
70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Gestão Empenho

   NE   

Disponibilizar para Publicação/Divulgação

Aviso de Licitação

Registro de Preços para aquisição de impressoras multifuncionais, conforme especificações descritas no Anexo I do 
edital.  

07001 2021 999999
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Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação/Dispensa
EletrônicaEventos
Sub-
rogaçãoApoio


Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa
Pregão 00058/2021 Eletrônico Registro de Preço (SRP) Aberto/Fechado
Nº da IRP

00027/2021

Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGD
Não Não
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
1 Material 462842 - Impressora multifuncional
Unidade de Fornecimento
Unidade
Descrição Detalhada

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Tipo de Objeto do Item Critério de Julgamento Critério de Valor Valor Unitário (R$)
50 Bens Comuns Menor Preço 2.712,7700

Valor Sigiloso?  Sim  Não

Tipo de Benefício Grupo

Sem Benefício  Não Agrupado

  

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010
 
Intervalo Mínimo entre Lances  

 

Permitir Adesões  Sim  Não
Quantidade Máxima para Adesões

100

Locais de Entrega

UASG Tipo Município/UF de Entrega Quantidade
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS Gerenciadora 27855 - Maceió/AL 50

Item Anterior Ir para o Item: 1  Ir Próximo Item

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações

Impressora Multifuncional Conectividade: Usb 2.0 E Ethernet Gigabit Com Rj-45, Tipo Papel: A4, Carta, Ofício, 
Características Adicionais: Monocromática, Duplex Automático, Tensão Alimentação: Bivolt, Resolução Impressão: 1200 X 
1200, Velocidade Impressão Preto E Branco: 40, Tipo Impressão: Laser, Capacidade Memória: 512,

Valor Máximo Aceitá
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por Alex Henrique Monte Nunes — última modificação 21/10/2021
15h47

Pregões 2021
Licitação Em Andamento

  

Número 03/2021
SEI 0002502-70.2021.6.02.8000

Data: 20/05/2021 às 14:00:00 

Objeto: Contrataçãodepessoa 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
neste edital e seus anexos.

 

• Valor total  estimado: R$ 104.510,00.
• Documentos:

• Edital
• Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 04/2021
SEI 0000063-86.2021.6.02.8000

Data: 25/05/2021 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, de acordo com as especificações e condições assentadas neste
edital e seus anexos.

 

• Valor total  estimado: R$ 100.348,00.
• Documentos:

• Edital
• Publicação do Aviso de Licitação no DOU
• Pedido de Esclarecimento
• Resposta ao Pedido de Esclarecimento
• Impugnação
• Resposta do Pregoeiro à Impugnação
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https://adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/author/018392801767
https://adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/author/018392801767
https://adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/transparencia-e-prestacao-de-contas/contratacoes/licitacoes/pregoes/pregoes-2021/view#ancora-1
https://adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/transparencia-e-prestacao-de-contas/contratacoes/licitacoes/pregoes/pregoes-2021/view#ancora-1
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_032021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_032021_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=07/05/2021&jornal=530&pagina=124
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=07/05/2021&jornal=530&pagina=124
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_042021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_042021_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=12/05/2021&jornal=530&pagina=123
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=12/05/2021&jornal=530&pagina=123
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_042021_esclarecimento.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_042021_esclarecimento.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_042021_resposta.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_042021_resposta.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_042021_impugnacao.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_042021_impugnacao.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_042021_respostaimp.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_042021_respostaimp.pdf


• Decisão Presidente Impugnação

 

Número 10/2021
SEI 0003330-66.2021.6.02.8000

Data: 15/06/2021 às 14:00:00 

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 especificações e condições assentadas
neste edital e seus anexos.

• Valor total  estimado: R$ 6.993,25.
• Documentos:

• Edital
• Anexo I-B (Modelo dos Envelopes)
• Publicação do Aviso de Licitação no DOU
• Edital retificado 

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.
• Documentos:

• Edital
• Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 13/2021
SEI 0002697-55.2021.6.02.8000

Data: 21/06/2021 às 14:00:00 

Objeto:  Contratação de empresa para prestação de serviços de
limpeza, higienização, desinfecção e conservação de bens
móveis e imóveis, serviços de jardinagem, lavagem de calçadas
externas e demais áreas sob responsabilidade do TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, conforme especificações e
quantitativos estabelecidos no edital e seus anexos. 

• Valor total  estimado: R$ 671.887,40.
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https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_042021_decisaoimp.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_042021_decisaoimp.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_102021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_102021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_102021_modelosdosenvelopes.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_102021_modelosdosenvelopes.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02/06/2021&jornal=530&pagina=153
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02/06/2021&jornal=530&pagina=153
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_102021_retificacaoedital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_102021_retificacaoedital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_112021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_112021_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02/06/2021&jornal=530&pagina=153
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02/06/2021&jornal=530&pagina=153


• Documentos:

• Edital
• Publicação do Aviso de Licitação no DOU
• Planilhas (editável)
• Laudos de Insalubridade
• Plano de Retomada  Gradual do Trabalho

Presencial em Tempos de Covid-19

 

Número 14/2021
SEI 0000642-34.2021.6.02.8000

Data: 23/06/2021 às 14:00:00 

Objeto: Registro de Preços de material permanente – cafeteiras,
conforme as especificações deste Edital e seus anexos.

• Valor total  estimado: R$ 5.288,00.
• Documentos:

• Edital
• Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 15/2021
SEI 0012315-58.2020.6.02.8000

Data: 25/06/2021 às 09:00:00 

Objeto:  Contratação  dos  serviços  de  fornecimento  de  água
potável  em  caminhão  pipa,  por  demanda,  conforme
especificações e condições previstas no edital e seus anexos.

• Valor total  estimado: R$ 9.000,00.
• Documentos:

• Edital
• Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 18/2021
SEI 0002806-69.2021.6.02.8000

Data: 30/06/2021 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.
• Documentos:
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https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_132021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_132021_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=08/06/2021&jornal=530&pagina=267&totalArquivos=435
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=08/06/2021&jornal=530&pagina=267&totalArquivos=435
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_132021_planilhas.ods
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_132021_planilhas.ods
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_132021_laudos.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_132021_laudos.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_132021_plano.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_132021_plano.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_132021_plano.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_132021_plano.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_142021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_142021_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09/06/2021&jornal=530&pagina=125
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09/06/2021&jornal=530&pagina=125
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_152021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_152021_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11/06/2021&jornal=530&pagina=127
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11/06/2021&jornal=530&pagina=127


• Edital
• Publicação do Aviso de Licitação no DOU
• Publicação do Aviso de Suspensão no DOU
• Publicação do Aviso de Revogação no DOU

 

ATENÇÃO: FOI DIVULGADO O EDITAL Nº 21/2021 QUE TERÁ O
MESMO OBJETO DESTA LICITAÇÃO QUE FOI REVOGADA.

Número 19/2021
SEI 0002502-70.2021.6.02.8000

Data: 08/07/2021 às 14:00:00 

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:

• Edital
• Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 22/2021
SEI 0012315-58.2020.6.02.8000

Data: 19/07/2021 às 14:00:00 

Objeto: Contratação dos serviços de fornecimento de água
potável em caminhão pipa, por demanda, conforme
especificações e condições previstas no edital e seus anexos.

• Valor total  estimado: R$ 9.000,00
• Documentos:

• Edital
• Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 24/2021
SEI 0002181-35.2021.6.02.8000

Data: 23/07/2021 às 09:00:00 

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 Palmeira dos Índios – 10ª Zona
Eleitoral, com fornecimento de material e mão de
obra, conforme as especificações do Edital e seus anexos.

• Valor total  estimado: R$ 164.927,21
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https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_182021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_182021_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=15/06/2021&jornal=530&pagina=152
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=15/06/2021&jornal=530&pagina=152
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=30/06/2021&jornal=530&pagina=157&totalArquivos=294
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=30/06/2021&jornal=530&pagina=157&totalArquivos=294
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=01/07/2021&jornal=530&pagina=154&totalArquivos=297
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=01/07/2021&jornal=530&pagina=154&totalArquivos=297
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_192021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_192021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_192021_publicacao.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_192021_publicacao.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_222021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_222021_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02/07/2021&jornal=530&pagina=135
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02/07/2021&jornal=530&pagina=135


• Documentos:

• Edital
• Publicação do Aviso de Licitação no DOU
• Memorial Descritivo
• Planta Baixa Térreo
• Planta Baixa Superior
• Detalhamento Esquadria Atual
• Detalhamento Esquadria Proposta
• 

 
 

Número 29/2021
SEI 0000642-34.2021.6.02.8000

Data: 06/08/2021 às 09:00:00 

Objeto: Registro de Preços de material permanente – cafeteiras,
conforme as especificações do Edital e seus anexos.

• Valor total  estimado: R$ 7.148,00
• Documentos:

• Edital
• Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

 
Número 32/2021
SEI 0005162-37.2021.6.02.8000

Data: 18/08/2021 às 14:00:00 

Objeto: Aquisição de material de consumo – bótons de lapela,
conforme especificações descritas nos Anexos do Edital.

• Valor total  estimado: R$ 3.255,00
• Documentos:

• Edital
• Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

 

Número 35/2021
SEI 0004449-62.2021.6.02.8000

Data: 23/08/2021 às 14:00:00 

Objeto: Registro de Preços de material de consumo – gêneros
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https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_242021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_242021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_242021_publicacao.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_242021_publicacao.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_242021_memorial.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_242021_memorial.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_242021_plantabaixa.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_242021_plantabaixa.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_242021_plantabaixasuperior.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_242021_plantabaixasuperior.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_242021_detatual.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_242021_detatual.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_242021_detatual.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_242021_detatual.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_292021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_292021_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=26/07/2021&jornal=530&pagina=158
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=26/07/2021&jornal=530&pagina=158
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_322021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_322021_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=04/08/2021&jornal=530&pagina=137
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=04/08/2021&jornal=530&pagina=137


alimentícios, para atender às Unidades da Justiça Eleitoral em
Alagoas, na manutenção de suas atividades no exercício de
2021/2022, conforme especificações descritas neste edital e
seus anexos.

• Valor total  estimado: R$ 63.349,00
• Documentos:

• Edital
• Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

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
• Documentos:

• Edital
• Publicação do Aviso de Licitação no DOU
• Decisão Presidência
• Aviso de Reabertura do Certame

 

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
• Documentos:

• Edital
• Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 42/2021
SEI 0003415-52.2021.6.02.8000

Data: 27/09/2021 às 14:00:00 

Objeto:  Aquisição de material  permanente – guarda-volumes,
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https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_352021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_352021_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06/08/2021&jornal=530&pagina=161
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06/08/2021&jornal=530&pagina=161
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_382021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_382021_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23/08/2021&jornal=530&pagina=149
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23/08/2021&jornal=530&pagina=149
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_382021_decisaopresidencia.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_382021_decisaopresidencia.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_382021_avisodereabertura.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_382021_avisodereabertura.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_412021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_412021_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10/09/2021&jornal=530&pagina=198
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10/09/2021&jornal=530&pagina=198


conforme especificações e condições assentadas nos ANEXO I e
I-A do edital.

• Valor total  estimado: R$ 1.358,60
• Documentos:

• Edital
• Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 43/2021
SEI 0001098-81.2021.6.02.8000

Data: 28/09/2021 às 14:00:00 

Objeto:  Registro  de  Preços  para  eventual  aquisição  de
Transceivers compatíveis com a solução firewall Sonicwall NSA
6600,  em  uso  no  Prédio  Sede  do  TRE/AL,  conforme
especificações descritas no Anexo I do edital.

• Valor total  estimado: R$ 5.109,92
• Documentos:

• Edital
• Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

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
• Documentos:

• Edital
• Publicação do Aviso de Licitação no DOU

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
• Documentos:
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https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_422021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_422021_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=13/09/2021&jornal=530&pagina=161
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=13/09/2021&jornal=530&pagina=161
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_432021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_432021_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/09/2021&jornal=530&pagina=154jsp?data=13/09/2021&jornal=530&pagina=161
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/09/2021&jornal=530&pagina=154jsp?data=13/09/2021&jornal=530&pagina=161
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_452021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_452021_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24/09/2021&jornal=530&pagina=179
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24/09/2021&jornal=530&pagina=179


• Edital
• Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

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
• Documentos:

• Edital
• Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 49/2021
SEI 0001950-08.2021.6.02.8000

Data: 15/10/2021 às 09:00:00 

Objeto: 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,  visando  o  atendimento  da  demanda  de
manutenção  dos  condicionadores  de  ar,  de  acordo  com  as
especificações e condições assentadas no edital e seus anexos.

• Valor total  estimado: R$ 144.209,03
• Documentos:

• Edital
• Anexo I-A
• Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

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
• Documentos:

• Edital
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https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_472021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_472021_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=27/09/2021&jornal=530&pagina=380
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=27/09/2021&jornal=530&pagina=380
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_482021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_482021_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29/09/2021&jornal=530&pagina=144
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29/09/2021&jornal=530&pagina=144
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_492021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_492021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_492021_anexo.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_492021_anexo.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29/09/2021&jornal=530&pagina=144
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29/09/2021&jornal=530&pagina=144
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_502021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_502021_edital.pdf


• Anexo I-A
• Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 51/2021
SEI 0004449-62.2021.6.02.8000

Data: 19/10/2021 às 14:00:00 

Objeto:  Aquisição  de  material  de  consumo  –  gêneros
alimentícios para atender às Unidades da Justiça Eleitoral em
Alagoas, para manutenção de suas atividades no exercício de
2021, conforme especificado no ANEXO I-A.

• Valor total estimado: R$ 21.296,60
• Documentos:

• Edital
• Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 52/2021
SEI 0005555-59.2021.6.02.8000

Data: 20/10/2021 às 14:00:00 

Objeto: Registro de Preços para aquisição de baterias para os
nobreaks de grande porte do TRE-AL, instalados nos Data
Centers e em cartórios eleitorais, conforme especificações
descritas no Anexo I do edital.

• Valor total estimado: R$ 113.439,20
• Documentos:

• Edital
• Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

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.
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https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_502021_anexo.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_502021_anexo.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=30/09/2021&jornal=530&pagina=174
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=30/09/2021&jornal=530&pagina=174
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_512021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_512021_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=01/10/2021&jornal=530&pagina=165
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=01/10/2021&jornal=530&pagina=165
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_522021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_522021_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=04/10/2021&jornal=530&pagina=180
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=04/10/2021&jornal=530&pagina=180


• Valor total estimado: R$ 351.808,63
• Documentos:

• Edital
• Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 54/2021
SEI 0006658-04.2021.6.02.8000

Data: 03/11/2021 às 14:00:00  (NOVA DATA)

Objeto: Aquisição de material permanente – condicionadores
de ar, conforme especificações e condições assentadas nos
ANEXOS I e I-A do edital.

• Valor total estimado: R$ 210.713,27
• Documentos:

• Edital (NOVO)
• Publicação do Aviso de Licitação no DOU
• Publicação do Aviso de Alteração no DOU

Número 55/2021
SEI 0003741-12.2021.6.02.8000

Data: 04/11/2021 às 14:30:00 (NOVA DATA)

Objeto: Registro de Preços de material permanente – armários
altos e baixos, com a participação da Escola de Formação
complementar do Exército - Salvador/BA (EsFCEx/CSM),
conforme o edital e seus anexos.

• Valor total estimado: R$ 55.499,90
• Documentos:

• Edital (NOVO)
• Publicação do Aviso de Licitação no DOU
• Publicação do Aviso de Alteração no DOU

Número 56/2021
SEI 0005416-10.2021.6.02.8000

Data: 03/11/2021 às 14:00:00

Objeto: Aquisição de equipamentos para monitoramento da
temperatura e umidade de ambiente dos data centers,
conforme especificações descritas no Anexo I do Edital.

• Valor total estimado: R$ 23.997,55
• Documentos:

• Edital
• Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 57/2021
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https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_532021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_532021_edital.pdf
https://file///O:/SAD/COMAP/SLC/SLC%202021/PUBLICA%C3%87%C3%95ES%20-%20DOU/Publica%C3%A7%C3%A3o%2007-10.pdf
https://file///O:/SAD/COMAP/SLC/SLC%202021/PUBLICA%C3%87%C3%95ES%20-%20DOU/Publica%C3%A7%C3%A3o%2007-10.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_542021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_542021_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=13/10/2021&jornal=530&pagina=170&totalArquivos=345
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=13/10/2021&jornal=530&pagina=170&totalArquivos=345
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18/10/2021&jornal=530&pagina=154&totalArquivos=309
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18/10/2021&jornal=530&pagina=154&totalArquivos=309
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_552021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_552021_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/10/2021&jornal=530&pagina=213&totalArquivos=391
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/10/2021&jornal=530&pagina=213&totalArquivos=391
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18/10/2021&jornal=530&pagina=154&totalArquivos=309
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18/10/2021&jornal=530&pagina=154&totalArquivos=309
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_562021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_562021_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=15/10/2021&jornal=530&pagina=194
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=15/10/2021&jornal=530&pagina=194


SEI 0004877-44.2021.6.02.8000

Data: 04/11/2021 às 14:00:00

Objeto: Aquisição de appliance física redundante para
solução de VPN baseada em Sonicwall SMA 410, em uso por
este Tribunal, conforme especificações descritas no Anexo I do
Edital.

• Valor total estimado: R$ 46.187,84
• Documentos:

• Edital
• Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 58/2021
SEI 0006364-49.2021.6.02.8000

Data: 08/11/2021 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços para aquisição de  impressoras
multifuncionais, conforme especificações descritas no Anexo I
do edital.

• Valor total estimado: R$ 135.638,50
• Documentos:

• Edital
• Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Tags

#Pregão #Pregão eletrônico

Gerenciar portlets

Gestor responsável

Coordenadoria de Material e Patrimônio +
 Mapa do

site
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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.
À PREG,
Para realização do certame.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador, em 21/10/2021, às 15:49, 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
0963447 e o código CRC DFBEF74E.
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PROPOSTA COMERCIAL 
À 
 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS  
 
  

 
PREGÃO ELETRÔNIICO Nº 58//2021 

 
 

STANTE COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS 
CNPJ: 21.598.624/0001-22 
Endereço: Rua Desembargador Almeida Guimarães, 175, Pajuçara, Maceio/AL 
CEP: 57030-160 
Responsável Legal: Socio Administrador - Adriano Flavio Ambrosio Ferreira, Brasileiro, solteiro, 
Rg. 1208545 SSP/AL, CPF. 008.124.874-19, residente e domiciliado na Rua Dr. Antônio Cansanção, 
950, apto. 307, 57035-190, Ponta verde, Maceió/AL. 
Telefone: 82-98155-3107 / 82 – 3028-2597 
E-Mail : stanteservicos@gmail.com 

 

As planilhas de quantitativos e custos conterão as descrições dos produtos que 
compõem a solução proposta, incluindo as respectivas quantidades, unidades, preços 
unitários e totais gerais, expressos em reais (R$). 

 
ITEM DESCRIÇÃO Unidade Quantidade Preço Médio unitário / 

Preço Médio Total 

 

01 hp Laser mfp 135w Impressora 
multifuntional 

unidade 50 R$ 
2.400,00 

R$ 
120.000,00 

 
GARANTIA: Garantia de 36 meses on site. 
PRAZO DE ENTREGA E EXECUÇÃO: 30 dias , a contar da data da ordem de fornecimento 
acompanhada da competente nota de empenho, de acordo com as necessidades da Administração. 
VALIDADE DA PROPOSTA: O Prazo de Validade desta Proposta é de 60 (sessenta) dias 
corridos, contados a partir da data da abertura deste Certame. 
PRAZO DE PAGAMENTO: A licitante DECLARA que acatará o pagamento 
da Administração conforme definido na minuta contratual, no termo de referencia 
e no Edital. 
CONTA BANCÁRIA: Banco DO BRASIL -001, Agência 0013-2, Conta Corrente 147621-1 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADRIANO 
FLAVIO 
AMBROSIO 
FERREIRA:00812
487419

Assinado de forma digital por 
ADRIANO FLAVIO AMBROSIO 
FERREIRA:00812487419 
Dados: 2021.11.08 14:39:55 -03'00'
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Declaro: 
1) que estão incluídas nesta proposta comercial, as despesas com todos os impostos, 
taxas, encargos sociais, encargos fiscais, desembaraço aduaneiro, encargos 
previdenciários e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o 
objeto da licitação. 
2) que estou de acordo com todas as normas e condições deste Edital e seus anexos. 

 
Maceió, 08 de  Novembro  de 2021 

ADRIANO FLAVIO 
AMBROSIO 
FERREIRA:008124
87419

Assinado de forma 
digital por ADRIANO 
FLAVIO AMBROSIO 
FERREIRA:00812487419 
Dados: 2021.11.08 
14:40:11 -03'00'
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Especificações 

Mais informações 

SKU 

Sku 4ZB83A 

IMPRIMIR 

Velocidade de impressão, preto 21 - 30 

Cor Preto e branco 

Velocidade de impressão, cor <=10 

CATEGORIA 

Tipo de produto Impresoras Láser 

Familia LaserJet 

USO 

Segmento Small Office 

RECURSOS 

Funções Multifunction / All-in-One 

CONECTIVIDADE E COMUNICAÇÕES 

Conectividade, opcional Nenhum/nenhuma 

Conectividade, padrão USB 2.0 de alta velocidade, 802.11g/b sem fio 

Capacidades de rede  Não 

Capacidade sem fios Sim, Wi-Fi 802.11 b/g/n incorporada 

Capacidade de impressão móvel HP Smart App; Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; Aplicativos móveis; Certificação Mopria™; Im
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Protocolos de rede, admitidos 
Através da solução de rede incorporada: TCP/IP, IPv4, IPv6; impressão: Modo direto de porta TCP

Configuração de IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (Link sem monitoramento de estado local e via roteador, com monitorament

MANUSEIO DE MÍDIA DE IMPRESSÃO 

Manuseio de impressões 

acabada 

Folha solta 

Capacidade de entrada de 

envelope 

Até 10 envelopes 

Capacidade de saída Até 100 folhas 

Capacidade máxima de saída 

(folhas) 

Até 100 folhas 

Tipo de suportes e capacidade, 

bandeja 1 

Folhas (75 g/m²): 150; Envelopes: 10 

Manuseio de entrada de papel, 

padrão 

Bandeja de entrada para 150 folhas 

Capacidade de entrada Até 150 folhas 

Manuseio de saída de papel, 

padrão 

Escaninho de saída para 100 folhas 

Capacidade standard de saída 

(envelopes) 

Até 10 envelopes 

Capacidade máxima de entrada 

(folhas) 

Até 150 folhas 

ESPECIFICAÇÕES DA EXIBIÇÃO 

Monitor LCD de 2 linhas (16 caracteres por linha) 

Área da tela (métrica) 65,5 x 14,8 cm 

Área do visor (imperial) 2.57 x 0.58 in 
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CARTUCHOS E CABEÇOTES DE IMPRESSÃO 

Tecnologia Laser 

Número de cartuchos de 

impressão 

1 (preto) 

Cartuchos substitutos Cartucho de toner laser HP 105A preto original (~1000 páginas) 

VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 

Velocidade de impressão em 

preto (normal, carta) 

Até 21 ppm 

Velocidade de impressão em 

preto (normal, A4) 

Até 20 ppm 

velocidade de impressão Velocidade de impressão até 21 ppm (preto) 

VELOCIDADE DE CÓPIA 

Velocidade de cópia (preto, 

qualidade normal, A4) 

Até 20 cpm 

Velocidade de cópia preto 

(normal, carta) 

Até 21 cpm 

BATERIA E ENERGIA 

Alimentação Tensão de entrada de 110 volts: 110 a 127 VCA, 50/60 Hz 

Consumo de energia Impressão ativa: 300 watts, Pronta: 38 watts, Suspensão: 1,9 watt, Desligamento manual: 0,2 watt, desligamento automático/lig

Tipo de fonte de alimentação Fonte de alimentação interna (integrada) 

ESPECIFICAÇÕES DO REMETENTE DIGITAL 

Características padrão 

transmissão digital 

Digitalizar para WSD; WSD Scan; PC Scan 
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TEMPO DE IMPRESSÃO 

Saída da primeira página em 

preto (letter, pronta) 

Em até 8,3 segundos 

Saída da primeira página em 

preto (A4, pronta) 

Em até 8,3 segundos 

Saída da primeira página em 

preto (letter, suspensão) 

Até 18 segundos (15 minutos) 

Saída da primeira página em 

preto (A4, modo de suspensão) 

Até 18 segundos (15 minutos) 

ESPECIFICAÇÕES DA IMPRESSORA 

Ciclo de trabalho (mensal, 

carta) 

Até 10000 páginas 

Nota sobre Ciclo de trabalho O ciclo de trabalho é definido como o número máximo de páginas por mês de saída de imagens.

Funções Impressão, cópia, digitalização 

Idiomas de impressão SPL 

Bandejas para papel, máximo 1 

Ciclo de trabalho (mensal, A4) Até 10000 páginas 

Bandejas para papel, padrão 1 

Volume mensal de páginas 

recomendado 

100 a 2.000 

Tecnologia de impressão Laser 

Impressão frente e verso Manual (fornecido suporte de driver) 

Tempo de aquecimento 32 s 
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Sensor automático de papel  Não 

Gestão da impressora Nenhum/nenhuma 

Cores de Impressão Não 

Usuário de destino e volume de 

impressão 

Para equipes até 5 usuários; Imprime até 2.000 páginas/mês 

CERTIFICAÇÃO E CONFORMIDADE 

Com certificação ENERGY 

STAR® 

 Não 

Compatibilidade 

electromagnética 

EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN55024: 2010, EN 55032: 2012/AC: 2013, CFR 47 Parte 15, Subparte B I ANSI C63.4

CISPR22: 2008, CISPR32: 2012, CNS 13438 (outras aprovações da EMC conforme exigido pelos países i

Segurança 

IEC 60950-1: 2005 +A1: 2009 +A2 2013 (Internacional); EN 60950-1: 2006 +A11: 2009 +A1: 2010+A12: 2011 +A2: 2013 (UE); IEC/EN 60825

2010; Diretiva de baixa tensão 2006/95/EC com o símbolo CE (Europa); Certificado GS (Alemanha, Europa); Listado para UL/cUL e UC CoC (EUA/Canadá); CAN/CSA C22.2 n

Conformidade com os padrões de segurança de Laser CFR 21 1002.10 e 1002.11, exceto para desvios confor

segurança conforme exigido pelos países individualmente 

Meio Ambiente Sem mercúrio 

Certificações e conformidades Lista UL; CSA (Canadá); Marcação CE; Nemko; Fimko; Demko; SEMKO; Leste europeu 

Emissões FCC Classe A Emissões FCC Classe A - para uso em ambientes comerciais, não em ambientes residenciais 

GEOGRÁFICO 

País de origem Feito na China 

MEIO AMBIENTE 

Intervalo de umidade para 

funcionamento 

10 a 80% de UR (sem condensação) 

Amplitude Térmica de 

Armazenamento 

-20 a 40° C 
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Gama de temperaturas de 

funcionamento 

10 a 30°C 

Emissões de potência acústica 6,5 B(A) (imprimindo a 20 ppm) 

Gama de temperaturas de 

funcionamento recomendada 

15 a 27 °C 

GARANTIA 

Garantia Um ano de garantia limitada de hardware; Para mais informações, consulte https://support.hp.com

DIMENSÕES 

Dimensões mínimas (L x P x A) 406 x 359,6 x 253 mm 

Dimensões com embalagem 482 x 447 x 361 mm 

Dimensões máximas (L x P x A) 406 x 424 x 253 mm 

Tipo de dimensões (medida) As dimensões variam de acordo com a configuração 

Dimensões mínimas (largura x 

profundidade x altura) 

15,98 x 14,16 x 9,96 polegadas 

Dimensões da embalagem (L x P 

x A) 

18,9 x 17,6 x 14,2 pol. 

PESOS 

Peso 7,46 kg 

Peso com embagem 9,94 kg 

Nota de peso (métrico) O peso varia com a configuração 

Peso com embagem 21,9 lb 

ESPECIFICAÇÕES DE FAX 
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Envio/recepção de faxes  Não 

COMPONENTES DO SISTEMA 

Painel de controle 
LCD com 2 linhas; 12 botões (Liga/desliga, Cancelar, Iniciar, Navegação (Menu, OK, Voltar, Esquerda, Direita), ID_Copy, Contr

Status, Sem fio) 

PROCESSADOR 

Velocidade do processador 600 MHz 

RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO 

Resolução de digitalização, 

hardware 

Até 4800 x 4800 dpi 

Resolução melhorada de 

digitalização 

Até 4800 x 4800 dpi 

Resolução de digitalização, 

óptica 

Até 600 x 600 dpi 

MEMÓRIA 

Memória, padrão 128 MB 

Memória, máximo 128 MB 

MÍDIA DE IMPRESSÃO SUPORTADA 

Tamanhos de mídia suportados A4; A5; A5(LEF); B5 (JIS); Ofício; Envelope (DL,C5) 

Tamanho do suporte físico, 

bandeja 1 

A4; A5; A5(LEF); B5 (JIS); Ofício; Envelope (DL,C5) 

Peso de mídia, admitido 60 a 163 g/m² 

Tipos de mídias Simples, grosso, fino, algodão, colorido, pré-impresso, reciclado, etiquetas, papel cartão, sulfite, arquivo, envelope

Gramatura da mídia (bandeja 1) 60 a 163 g/m² 
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Gramaturas de mídia, ADF 

suportado 

60 a 105 g/m² 

Tamanhos de mídia, 

personalizados 

76 x 127 a 216 x 356 mm 

Tamanhos de mídia suportados, 

chave 

4 x 6 pol.; Carta; Ofício (Legal); Envelopes 

Tamanhos de mídia suportados, 

chave 

10 x 15 cm; A4; Envelopes 

Peso de mídia, admitido 7,2 a 19,5 kg 

Tamanhos de mídia suportados, 

principais 

Carta; Ofício (legal); Executivo; Ofício; Ofício 8,5 x 13 pol. Envelope (nº 10, Monarch); 4 x 6 pol.

Tamanhos de mídia, 

personalizados 

3 x 5 a 8,5 x 14 pol. 

REQUISITOS DO SISTEMA 

Requisitos mínimos do sistema 

para Macintosh 

Mac: Apple®OS X EI Capitan (v10.11) macOS Sierra (v10.12) macOS High Sierra, (v10.13); HD de 1,5 GB; Necessário acesso à Internet; USB

Requisitos mínimos do sistema Computador: Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32 bits ou 64 bits, 2 GB de espaço disponível em disco rígido, unidade de CD

RESOLUÇÃO DO FAX 

Resolução (escala de cinzas de 

foto em preto) 

300 x 300 dpi (sem meios-tons) 

SOFTWARE E APLICATIVOS 

Atualizações de drivers Os sistemas operacionais compatíveis e controladores de impressão mais recentes estão disponíveis em http://www.hp.com/go/sup

Software para download Driver de impressão V3 com o instalador; Driver TWAIN/WIA; Digitalização de MFP HP; Programa OCR; Rede

Compatível com Mac Sim 
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Software incluído Instalador comum, Controlador de impressão V3 com Lite SM, Controlador TWAIN/WIA, Digitalização de MFP HP, programa OCR

SISTEMAS OPERACIONAIS SUPORTADOS 

Sistemas operacionais 

compatíveis 

Windows®: 7 (32/64 bit), 2008 Server R2, 8 (32/64 bit), 8.1 (32/64 bit), 10 (32/64 bit), 2012 Server, 2016 Server, macOS v10.

Capitan 

Sistemas operacionais de rede 

compatíveis 

Windows®: 7 (32/64 bit), 2008 Server R2, 8 (32/64 bit), 8.1 (32/64 bit), 10 (32/64 bit), 2012 Server, 2016 Server, macOS v10.

Capitan 

Sistema Operacionais (tipo de 

compatibilidade) 

Windows 7 ou superior 

RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 

Qualidade de impressão preto 

(normal) 

Até 600 x 600 dpi 

Qualidade de impressão preto 

(ótima) 

Até 1.200 x 1.200 dpi 

ESPECIFICAÇÕES DE RACK E ALIMENTAÇÃO 

Número de consumo típico 

elétrico (TEC) 

0,876 kWh/semana (BA), 0,924 kWh/semana (ES) 

Número de usuários 1-5 Usuários 

ÁREA DE IMPRESSÃO 

Área máxima de impressão 216 x 356 mm 

Margem direita (A4) 5 mm 

Margem superior (A4) 5 mm 

Margem inferior (A4) 5 mm 

Margem esquerda (A4) 5 mm 
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RECURSOS AVANÇADOS 

Funções avançadas do scanner Digitalizar para WSD (apenas suporte à rede); Digitalização de livro; Costura de pôster para digitalização múltipla; Conversã

Funcionalidades de software 

inteligente de copiadora 

Ajuste automático para o plano de fundo; Layout estendido (2 por página, 4 por página, Cópia de identidade); ajustes de contr

papel para outro (carta > A4, ajuste automático); 

Funcionalidades de software 

inteligente de impressora 

Frente e verso manual e impressão de livretos, Impressão N-up, Ignorar páginas em branco, impressão de pôster, marcas d'água

Tecnologia com recursos para 

economia de energia 

Tecnologia HP Auto-Off; Economia de energia 

ESPECIFICAÇÕES DO SCANNER 

Formatos dos arquivos 

digitalizados 

O software de digitalização para Windows aceita os formatos de arquivo: PDF, JPG, TIFF, PNG, BMP

Digitalização em cores Sim 

Capacidade do alimentador 

automático de documentos 

Padrão, 40 folhas 

Tipo de scanner Base plana 

Tamanho da digitalização, 

máximo 

216 x 297 mm 

Níveis de escala de cinza 256 

Modos de entrada de 

digitalização 

Cópia no painel frontal, software de digitalização para MFP HP, aplicativo do usuário via TWAIN ou WIA

Tamanho da digitalização no 

ADF (mínimo) 

145 x 145 mm 

Profundidade de bits 8 bits (monocromática) 32 bits (cor) 

Versão Twain Versão 1,9 
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Tecnologia de digitalização Sensor de imagem por contato (contact image sensors - CIS) 

Tamanho da digitalização, 

máximo 

8.5 x 11.7 pol. 

Nota sobre volume mensal 

recomendado de páginas 

digitalizadas 

A HP recomenda que a quantidade de páginas digitalizadas por mês esteja dentro do intervalo especificado para um desempenho ideal do dispositivo

ESPECIFICAÇÕES DA COPIADORA 

Cópias, no máximo Até 99 cópias 

Configurações de redução / 

ampliação de cópia 

25 até 400% 

Definições de copiadora Cópias; Tam. original; Reduzir/ampliar; Intens. da imp.; Tipo original; Intercalação; 2 p/ pág.; 4 p/ pág.; Cópia de ID; Ajus

GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA 

Gestão de segurança Servidor da Web integrado em rede protegido por senha; ativar/desativar portas de rede; Alteração de senha de comunidade SNMPv1; SNMPV2&V3; I

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

Isenção de responsabilidade de 

descrição do produto 

Impressora habilitada para segurança dinâmica. Somente para uso com cartuchos que utilizam um chip original HP. Os cartuchos com chips que não são 

funcionam hoje podem não funcionar no futuro. 

More at:http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 08 de novembro de 2021.
Senhor Coordenador,
 
Solicito a análise técnica da proposta apresentada

pela empresa STANTE COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS
(0970392).

 
Informo que a sessão eletrônica encontra-se em

andamento.
 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 08/11/2021, 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
0970393 e o código CRC 8C648E91.

0006364-49.2021.6.02.8000 0970393v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 08 de novembro de 2021.
Senhor Pregoeiro,
 
Em atenção ao Despacho PREG 0970393,

realizamos a análise técnica da proposta apresentada pela
STANTE, doc. 0970392, identificamos inicialmente as
seguintes inconfomidades:

Memória RAM da impressora de 128MB, sendo exigido pelo menos
512MB;
Sem suporte para o tamanho de papel A6;
Velocidade de impressão de 21 ppm, sendo exigido  pelo
menos 40 ppm para impressão em preto e branco e folha
tamanho A4;
Bandeja com suporte para 150 folhas, sendo exigido pelo menos a
capacidade de 250 folhas.

 
Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES,
Coordenador Substituto, em 08/11/2021, às 17:20, 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
0970574 e o código CRC B707AC23.

0006364-49.2021.6.02.8000 0970574v1
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Pregão Eletrônico

70011 .582021 .21992 .4813 .36604735

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00058/2021 (SRP)

 
Às 14:00 horas do dia 08 de novembro 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 0006364-49.2021, para
realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00058/2021. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Registro de Preços para
aquisição de impressoras multifuncionais, conforme especificações descritas no Anexo I do edital.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública
em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para
classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: Impressora multifuncional
Descrição Complementar: Impressora Multifuncional Conectividade: Usb 2.0 E Ethernet Gigabit Com Rj-45, Tipo Papel: A4, Carta,
Ofício, Características Adicionais: Monocromática, Duplex Automático, Tensão Alimentação: Bivolt, Resolução Impressão: 1200 X
1200, Velocidade Impressão Preto E Branco: 40, Tipo Impressão: Laser, Capacidade Memória: 512,
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 50 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 2.712,7700 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Histórico
Item: 1 - Impressora multifuncional

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

Declaração
PPB/TP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
24.180.611/0001-27 MIX PAPELARIA

EIRELI
Sim Sim PPB + TP 50 R$ 2.785,0000 R$ 139.250,0000 05/11/2021

16:57:32
Marca: BROTHER 
Fabricante: BROTHER 
Modelo / Versão: DO EDITAL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Impressora Multifuncional Laser; Recursos mínimos: cópia, digitalização de
documentos; Interfaces: USB, Gibabit Ethernet Driver compatível com Windows 10 Resolução de impressão: 1200 x 1200 (preto e
branco) Pápeis suportados mínimos: A4, A5, Carta, Ofício e envelopes Ter bandeja multiuso; Velocidade de impressão: 36 ppm
Resolução de digitalização: 1200 x 1200 dpi (monocromática);Digitalização direto para USB Formatos de digitalização: JPEG, JPG;
PDF; PDF seguro; TIFF Cartuchos: A impressora será fornecida com 1 (um) cartucho de toner de alto rendimento com capacidade
para impressão de 10.000 (dez mil) páginas e 01 (um) outro sobressalente por impressora;Garantia: 36 (trinta e seis) meses 
Porte da empresa: ME/EPP

05.569.913/0001-47 ENEAS JOSE
ASSIS VELOZO
REZENDE

Sim Sim Nenhuma 50 R$ 3.200,0000 R$ 160.000,0000 08/11/2021
10:24:23

Marca: hp 
Fabricante: hp 
Modelo / Versão: M428FDW 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Funções / Multitarefa suportada Impressão, cópia, digitalização, fax, e-mail
Velocidade de impressão A4: Até 38 ppm; Carta: Até 40 ppm Preto; 8 Saída da primeira página: Em até 6,3 segundos Preto; 10
Duplex Print Speed A4: Até 31 ipm Resolução de impressão Preto (Melhor): HP FastRes1200 (aprimorado até 4800 x 600 dpi)
Tecnologia de impressão Laser Tecnologias de resolução de impressão HP FastRes1200, HP ProRes1200, 600dpi Número dos
cartuchos de impressão 1 (preto) Idiomas padrão de impressora HP PCL 6, HP PCL 5c, emulação HP postscript nível 3, PDF, URF,
Office nativo, PWG Raster Funcionalidades de Software Inteligente de Impressora Apple AirPrint ™, certificado Mopria, Google
Cloud Print 2.0, HP ePrint e Impressão Wi-Fi Direct, ROAM ativado para facilitar a impressão, tecnologia HP Auto-On/Auto-Off,
painel de controle de tela sensível ao toque intuitiva de 2,7", Digitalize/Imprima a partir da nuvem usando aplicativos no painel de
controle, Armazenamento de trabalho com impressão por PIN, Imprimir do USB, Impressão N-up, intercalação Gestão da
Impressora Assistente de impressora HP, Utilitário HP (Mac), caixa de ferramentas do dispositivo HP, software HP Web JetAdmin,
gerenciador de segurança HP JetAdvantage, agente de proxy HP SNMP, agente de proxy HP WS Pro, kit de recursos do
administrador de impressora para driver de impressão universal HP (utilitário de configuração de driver – utilitário de implantação
de driver – administrador de impressão gerenciado) Tipo de digitalização / Tecnologia Base plana, alimentador automático de
documentos / Sensor de imagem por contato (contact image sensors - CIS) resolução da digitalização Hardware: Até 1200 x 1200
dpi; Ótica: Até 1200 x 1200 dpi Formatos dos arquivos digitalizados PDF, JPG, TIFF Modos de Entrada para Digitalização Botões de
digitalização, cópia, e-mail ou de arquivos no painel frontal; Software HP Scan; e aplicativo de usuário via TWAIN ou WIA Tamanho
da digitalização Alimentador automático de documentos: 216 x 356 mm; 8.5 x 14 pol. Máximo; 102 x 152 mm, 4 x 6 in Mínimos;
Base plana: 216 x 297 mm; 8.5 x 11.7 pol. Velocidade de Digitalização Até 29 ppm/46 ipm (preto e branco), até 20 ppm/34 ipm
(cores)14; duplex: Até 46 ipm (preto e branco), até 34 ipm (cores) Funções avançadas do scanner Digitalização de face única em
frente e verso ADF, Digitalização em nuvem (Google Drive e DropBox) Digitalização para e-mail com pesquisa de endereço de e-
mail LDAP, Digitalizar para pasta de rede, Digitalizar para USB, Digitalizar para Microsoft SharePoint®, Digitalizar para computador
com software, arquivo de fax para pasta de rede, arquivo de fax para e-mail, fax para computador, ativar/desativar fax, Quick Sets
Formato de arquivo de digitalização nativo PDF; JPG Formato de arquivo de digitalização de software O software HP Scan para
Windows aceita PDF, PDF pesquisável, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF. O software HP Easy Scan para Mac aceita PDF, PDF
pesquisável, JPG, RTF, TXT, JPG-2000, PNG, TIFF; Profundidade de bits / Níveis de escala de cinza 24 bits / 256 Características
padrão transmissão digital Digitalização para e-mail com pesquisa de endereço de e-mail LDAP, digitalização para pasta de rede,
digitalização para USB, digitalização para Microsoft SharePoint®, digitalização para computador com software, arquivo de fax para
pasta de rede, arquivo de fax para e-mail, fax para computador, ativação/desativação de fax, Quick Sets Velocidade de cópia Preto
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(A4): Até 38 cpm; Cor (A4): 6 Resolução de cópia Preto (textos e gráficos): Até 600 x 600 dpi; Cor (texto e gráficos): Até 600 x
600 dpi Número Máximo de Cópias Até 999 cópias Dimensionamento da Copiadora 25 até 400% Definições de copiadora Cópia de
identidade; Número de cópias; Redimensionar (incluindo 2 ou mais páginas); Clarear/Escurecer; Aprimoramentos; Tamanho
original; Margem de encadernação; Intercalação; Seleção de bandeja; Frente e verso; Qualidade (rascunho, normal, melhor);
Salvar configurações atuais; Restaurar padrões de fábrica Velocidade de transmissão de fax Até: 33,6 kbps15 Resolução de fax
Preto (Melhor): Até 300 x 300 dpi (meios-tons ativados); Preto (Padrão): 203 x 98 dpi Funcionalidades de Software Inteligente de
Fax Backup permanente de memória de fax; Redução automática de fax; Rediscagem automática; Envio atrasado;
Encaminhamento de fax; Interface TAM; Junk barrier; Detecção de toque distinto; Folha de rosto; Bloquear fax; Códigos de
cobrança; Salvar e carregar; Relatórios de fax; Config. prefixo de discagem; Imprimir log de fax; HP Digital Fax Funcionalidades de
fax Memória do fax: Até 400 páginas; Suporte de redução automática de fax: Sim; Remarcação Automática: Sim; Envio de Fax
Adiado: Sim; Compatibilidade com detecção de toque distintivo: Sim; Fax forwarding supported: Sim; Suporte de interface TAM de
telefone de fax: Sim; Fax polling supported: Sim (apenas recebe); Suporte de modo de telefone de fax: Sim; Suporte de junk
barrier: Sim, apenas correspondência de CSID (ID de chamada não s 
Porte da empresa: ME/EPP

21.598.624/0001-22 STANTE
COMERCIO E
SERVICOS
GERAIS LTDA.

Sim Sim TP 50 R$ 3.386,0000 R$ 169.300,0000 05/11/2021
07:46:50

Marca: HP 
Fabricante: HP 
Modelo / Versão: hp Laser mfp 135w 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: hp Laser mfp 135w Impressora multifuntional 
Porte da empresa: ME/EPP

34.152.516/0001-73 GABRIELA SAO
BERNARDO
FERREIRA DE
MELO

Sim Sim Nenhuma 50 R$ 3.999,0000 R$ 199.950,0000 08/11/2021
12:43:49

Marca: CVANON 
Fabricante: CANON 
Modelo / Versão: IR 1643 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Impressora Multifuncional Conectividade: Usb 2.0 E Ethernet Gigabit Com Rj-45,
Tipo Papel: A4, Carta, Ofício, Características Adicionais: Monocromática, Duplex Automático, Tensão Alimentação: Bivolt, Resolução
Impressão: 1200 X 1200, Velocidade Impressão Preto E Branco: 40, Tipo Impressão: Laser, Capacidade Memória: 512, 
Porte da empresa: ME/EPP

65.149.197/0002-51 REPREMIG
REPRESENTACAO
E COMERCIO DE
MINAS GERAIS
LTDA

Não Não PPB 50 R$ 5.000,0000 R$ 250.000,0000 08/11/2021
08:14:57

Marca: HP 
Fabricante: HP 
Modelo / Versão: LaserJet Pro M428fdw + Toner Adic. Orig. HP CF258X 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA: Impressora multifuncional
incorporada, em um único bloco, com recursos de cópia, fax, digitalização de documentos e de impressão por varredura a feixe
laser e fusão de toner. Características Técnicas Gerais: a. Tamanhos de Papel: A4 210 x 297 mm, A5 148 x 210 mm , A6 105 ×
148 mm, Carta 215 x 279 mm, Ofício 216 x 356 mm; b. Deve aceitar papéis com peso de, no mínimo, 60 até 163 g/m² (sessenta
até cento e sessenta e três gramas por metro quadrado) na bandeja 1 e de, no mínimo, 60 a 220 g/m² (sessenta a duzentos e
vinte gramas por metro quadrado) na Bandeja multiuso ou superior; c. Interface USB (Universal Serial Bus); d. Fonte de
alimentação com tensão de entrada de 110 V (cento e dez volts em corrente alternada) ou bi-volt automático, com tolerância de
±10% (mais ou menos dez por cento); e. Acompanhada de manual com informações técnicas para a operação (Manual de
Operação) e cabo de alimentação; f. Drivers para Windows 7, Windows 8 e Windows 10. O sistema operacional Windows é o
sistema padrão homologado e utilizado pelos softwares e aplicativos eleitorais do TRE-AL; g. Painel de controle: tela LCD ou
sensível ao toque; h. Digitalização duplex; i. Impressão a partir de uma unidade USB e digitalização para USB; j. Imprimir de
smartphones, tablets e notebooks via rede sem fio; k. Unidade fotorreceptora integrada ao toner. Características da Impressora:
Tecnologia de impressão: Impressão por varredura a feixe laser e fusão de toner; Cor de impressão: Monocromática; Resolução de
impressão: Preto e branco de 1200 x 1200 dpi (mil e duzentos por mil e duzentos dpi); Velocidade de impressão: 40 ppm
(quarenta páginas por minuto) em preto e branco em A4; Ciclo de trabalho Maximo mensal: 80.000 (oitenta mil) páginas;
Capacidade da bandeja de alimentação: Bandeja de entrada: 250 (duzentas e cinquenta) folhas; Alimentador Automático de
Documentos: Capacidade de 50 (cinquenta) folhas; Capacidade da bandeja de saída 150 (cento e cinquenta) folhas; Impressão
duplex: Frente e verso automático; Impressão em papel de tamanhos: Tamanhos de mídias mínimas suportadas: A4, A5, Carta,
Oficio, envelopes; Tamanho de mídias personalizado: Bandeja Multiuso: 3 x 5 a 8,5 x 14 pol.; 76 x 127 a 216 x 356 mm; Memória:
512 (quinhentos e doze) MB de RAM; Conectividade: 1 USB 2.0 de alta velocidade; 1 rede Gigabit Ethernet 10/100/1000 BaseTX;
1 802.11b/g/n sem fio; Porta de linha telefônica; Linguagens: Compatível com as seguintes linguagens: PDF; PCL5 ou superior;
Cartuchos: A impressora será fornecida com 1 (um) cartucho de toner de alto rendimento com capacidade para impressão de
10.000 (dez mil) páginas e 01 (um) cartucho de toner de alto rendimento com capacidade para impressão de 10.000 (dez mil)
páginas sobressalente; Características da Copiadora: Resolução: 600 x 600 ppi (seiscentos por seiscentos ppi) em texto em preto e
branco; Velocidade cópia: 40 cpm (quarenta cópias por minuto) em A4, preto; Funções: Cópias múltiplas até 99 (noventa e nove)
cópias; Redução/ampliação de 25% a 400%. Características da Digitalizadora: Resolução óptica: 1200 x 1200 dpi (mil e duzentos
por mil e duzentos ppi) monocromática, mesa; Até 1200 x 1200 dpi (mil e duzentos por mil e duzentos ppi) cores. Tipo de
digitalização: Base plana com alimentador automático de documentos; Velocidade de digitalização (normal, A4): 29 ppm (vinte e
nove páginas por minuto) em preto e branco e de 20 ppm (vinte páginas por minuto) coloridas; Funções: Digitalização para email,
para pasta de rede, USB; Formatos de arquivo: JPEG, JPG; PDF; PDF seguro; TIFF. Características do Fax: Memória: Até 400
páginas; Velocidade de transmissão: Até 3 (três) segundos por página formato Carta; esolução: Até 300 x 300 dpi (trezentos por
trezentos dpi); Discagem rápida de fax, máximo de números: Até 100 números Garantia: 36 (trinta e seis) meses do fabricante -
Marca/Fabricante: HP / Modelo: LaserJet Pro M428fdw + Toner Adicional Original HP CF258X / Procedência: Nacional. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

11.142.525/0001-88 CLEBER
NASCIMENTO DA
ROSA

Sim Sim Nenhuma 50 R$ 10.000,0000 R$ 500.000,0000 29/10/2021
15:36:52

Marca: BROTHER 
Fabricante: BROTHER 
Modelo / Versão: 2540 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL • MONOCROMÁTICA: • Impressora multifuncional
incorporada, em um único bloco, com recursos de cópia, fax, digitalização de documentos e de impressão por varredura a feixe
laser ou barramento de LEDs e fusão de toner • Características Técnicas Gerais: o a. Tamanhos de Papel: A4 210 x 297 mm, A5
148 x 210 mm , A6 105 × 148 mm, Carta 215 x 279 mm, Ofício 216 x 356 mm; o b. Deve aceitar papéis com peso de, no mínimo,
60 até 163 g/m² (sessenta até cento e sessenta e três gramas por metro quadrado) na bandeja 1 e de, no mínimo, 60 a 220 g/m²
(sessenta a duzentos e vinte gramas por metro quadrado) na Bandeja multiuso ou superior; o c. Interface USB (Universal Serial
Bus); o d. Fonte de alimentação com tensão de entrada de 110 V (cento e dez volts em corrente alternada) ou bi-volt automático,
com tolerância de ±10% (mais ou menos dez por cento); o e. Acompanhada de manual com informações técnicas para a operação
(Manual de Operação) e cabo de alimentação; o f. Drivers para Windows 7, Windows 8 e Windows 10. O sistema operacional
Windows é o sistema padrão homologado e utilizado pelos softwares e aplicativos eleitorais do TRE-AL; o g. Painel de controle: tela
LCD ou sensível ao toque; o h. Digitalização duplex; i. Impressão a partir de uma unidade USB e digitalização para USB; o j.
Imprimir de smartphones, tablets e notebooks via rede sem fio; o k. Unidade fotorreceptora integrada ao toner. • Características
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da Impressora: o Tecnologia de impressão: Impressão por varredura a feixe laser e fusão de toner; o Cor de impressão:
Monocromática; o Resolução de impressão: Preto e branco de 1200 x 1200 dpi (mil e duzentos por mil e duzentos dpi); o
Velocidade de impressão: 40 ppm (quarenta páginas por minuto) em preto e branco em A4; o Ciclo de trabalho Maximo mensal:
80.000 (oitenta mil) páginas; o Capacidade da bandeja de alimentação: Bandeja de entrada: 250 (duzentas e cinquenta) folhas; o
Alimentador Automático de Documentos: Capacidade de 50 (cinquenta) folhas; o Capacidade da bandeja de saída 150 (cento e
cinquenta) folhas; o Impressão duplex: Frente e verso automático; o Impressão em papel de tamanhos: Tamanhos de mídias
mínimas suportadas: A4, A5, Carta, Oficio, envelopes; o Tamanho de mídias personalizado: Bandeja Multiuso: 3 x 5 a 8,5 x 14
pol.; 76 x 127 a 216 x 356 mm; o Memória: 512 (quinhentos e doze) MB de RAM; o Conectividade: 1 USB 2.0 de alta velocidade;
1 rede Gigabit Ethernet 10/100/1000 BaseTX; 1 802.11b/g/n sem fio; o Porta de linha telefônica; Linguagens: Compatível com as
seguintes linguagens: PDF; PCL5 ou superior; o Cartuchos: A impressora será fornecida com 1 (um) cartucho de toner de alto
rendimento com capacidade para impressão de 10.000 (dez mil) páginas e 01 (um) cartucho de toner de alto rendimento com
capacidade para impressão de 10.000 (dez mil) páginas sobressalente; • Características da Copiadora: o Resolução: 600 x 600 ppi
(seiscentos por seiscentos ppi) em texto em preto e branco; o Velocidade cópia: 40 cpm (quarenta cópias por minuto) em A4,
preto; o Funções: Cópias múltiplas até 99 (noventa e nove) cópias; o Redução/ampliação de 25% a 400%. • Características da
Digitalizadora: o Resolução óptica: 1200 x 1200 dpi (mil e duzentos por mil e duzentos ppi) monocromática, mesa; o Até 1200 x
1200 dpi (mil e duzentos por mil e duzentos ppi) cores. o Tipo de digitalização: Base plana com alimentador automático de
documentos; o Velocidade de digitalização (normal, A4): 29 ppm (vinte e nove páginas por minuto) em preto e branco e de 20
ppm (vinte páginas por minuto) coloridas; o Funções: Digitalização para email, para pasta de rede, USB; o Formatos de arquivo:
JPEG, JPG; PDF; PDF seguro; TIFF. • Características do Fax: o Memória: Até 400 páginas; o Velocidade de transmissão: Até 3 (três)
segundos por página formato Carta; o Resolução: Até 300 x 300 dpi (trezentos por trezentos dpi); o Discagem rápida de fax,
máximo de números: Até 100 números • Garantia: 36 (trinta e seis) meses do fabricante 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 10.000,0000 11.142.525/0001-88 08/11/2021 14:00:00:820
R$ 5.000,0000 65.149.197/0002-51 08/11/2021 14:00:00:820
R$ 3.999,0000 34.152.516/0001-73 08/11/2021 14:00:00:820
R$ 3.386,0000 21.598.624/0001-22 08/11/2021 14:00:00:820
R$ 3.200,0000 05.569.913/0001-47 08/11/2021 14:00:00:820
R$ 2.785,0000 24.180.611/0001-27 08/11/2021 14:00:00:820
R$ 2.600,0000 21.598.624/0001-22 08/11/2021 14:12:14:093
R$ 3.800,0000 65.149.197/0002-51 08/11/2021 14:20:51:010
R$ 3.799,9900 34.152.516/0001-73 08/11/2021 14:26:04:773
R$ 2.400,0000 21.598.624/0001-22 08/11/2021 14:26:51:287
R$ 3.785,0000 34.152.516/0001-73 08/11/2021 14:27:10:920
R$ 3.600,0000 65.149.197/0002-51 08/11/2021 14:29:19:027

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento
análise de
propostas

08/11/2021
14:05:17 Análise de propostas do item finalizada.

Abertura 08/11/2021
14:10:01 Item aberto.

Encerramento
etapa aberta

08/11/2021
14:26:23 Encerrada etapa aberta do item.

Início 1a etapa
fechada

08/11/2021
14:26:23

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R$ 2.600,0000
e R$ 3.800,0000.

Encerramento 08/11/2021
14:31:24 Item encerrado.

Encerramento
etapa fechada

08/11/2021
14:31:24 Encerrada etapa fechada do item.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

08/11/2021
14:47:17

Convocado para envio de anexo o fornecedor STANTE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA., CNPJ/CPF:
21.598.624/0001-22.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

08/11/2021
15:03:21

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor STANTE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA.,
CNPJ/CPF: 21.598.624/0001-22.

Recusa de
proposta

08/11/2021
17:36:37

Recusa da proposta. Fornecedor: STANTE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA., CNPJ/CPF:
21.598.624/0001-22, pelo melhor lance de R$ 2.400,0000. Motivo: A proposta não atende às exigências do
edital, conforme parecer técnico efetuado pela unidade demandante.

Recusa de
proposta

09/11/2021
16:34:41

Recusa da proposta. Fornecedor: MIX PAPELARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.180.611/0001-27, pelo melhor lance
de R$ 2.785,0000. Motivo: A empresa deixou de responder aos questionamento do Pregoeiro, conforme chat
de conversação.

Recusa de
proposta

10/11/2021
14:40:34

Recusa da proposta. Fornecedor: ENEAS JOSE ASSIS VELOZO REZENDE, CNPJ/CPF: 05.569.913/0001-47, pelo
melhor lance de R$ 3.200,0000. Motivo: Não houve negociação de valores, já que o valor ofertado e negociado
encontra-se acima do estimado pela administração.

Recusa de
proposta

10/11/2021
14:58:41

Recusa da proposta. Fornecedor: REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA,
CNPJ/CPF: 65.149.197/0002-51, pelo melhor lance de R$ 3.600,0000. Motivo: Não houve negociação de
valores, já que o valor ofertado encontra-se acima do estimado pela administração.

Recusa de
proposta

10/11/2021
16:56:54

Recusa da proposta. Fornecedor: GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO, CNPJ/CPF:
34.152.516/0001-73, pelo melhor lance de R$ 3.785,0000. Motivo: Não houve negociação de valores, já que o
valor ofertado encontra-se acima do estimado pela administração.

Etapa fechada -
Retorno do
julgamento

10/11/2021
16:57:29 Retorno de item do Julgamento para a etapa fechada da Disputa.
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Encerramento 10/11/2021
17:02:29

Item encerrado.

Encerramento
etapa fechada

10/11/2021
17:02:29 Encerrada etapa fechada do item.

Recusa de
proposta

10/11/2021
17:21:51

Recusa da proposta. Fornecedor: CLEBER NASCIMENTO DA ROSA, CNPJ/CPF: 11.142.525/0001-88, pelo
melhor lance de R$ 10.000,0000. Motivo: Não houve negociação de valores, já que o valor ofertado encontra-
se acima do estimado pela administração

Cancelado no
julgamento

10/11/2021
17:23:54 Item cancelado no julgamento. Motivo: Não houve negociação de valores

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 08/11/2021
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 08/11/2021

14:10:01
Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada.

Mantenham-se conectados.
Sistema 08/11/2021

14:10:01
O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 08/11/2021
14:26:23

A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 2.600,0000 e
R$ 3.800,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:31:23 do dia 08/11/2021.

Sistema 08/11/2021
14:31:24

O fornecedor da proposta no valor de R$ 3.200,0000 não enviou lance único e fechado para o item
1.

Sistema 08/11/2021
14:31:24

O fornecedor da proposta no valor de R$ 2.785,0000 não enviou lance único e fechado para o item
1.

Sistema 08/11/2021
14:31:24

O item 1 está encerrado.

Sistema 08/11/2021
14:33:27

Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade
"Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.

Pregoeiro 08/11/2021
14:36:14

Para STANTE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA. - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a
primeira colocada para o item, considerando a determinação da legislação e do pregão eletrônico,
devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de valores menores. Aceita o valor de R$

2.000,00?
21.598.624/0001-

22
08/11/2021
14:38:56

Sr. Pregoeiro ja dei o lande fechado no meu limite.

21.598.624/0001-
22

08/11/2021
14:41:17

(*)lance

Pregoeiro 08/11/2021
14:47:00

Para STANTE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA. - Agradeço. Convocaremos o pedido de
anexo. V.Sª deverá juntar na presente sessão sua proposta devidamente ajustada ao valor do
lance ofertado (R$ 2.400,00), contendo toda a DESCRIÇÃO COMPLETA DO ITEM, BEM COMO

ASSINADA.
Sistema 08/11/2021

14:47:17
Senhor fornecedor STANTE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA., CNPJ/CPF: 21.598.624/0001-

22, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro 08/11/2021

14:47:28
Para STANTE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA. - Anexo convocado.

Pregoeiro 08/11/2021
14:49:24

Para STANTE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA. - De acordo com o item 8.24.2 do Edital: 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.
Pregoeiro 08/11/2021

14:49:43
Para STANTE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA. - V.Sª tem o prazo de 02 (duas) horas para o

envio da proposta.
Sistema 08/11/2021

15:03:21
Senhor Pregoeiro, o fornecedor STANTE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA., CNPJ/CPF:

21.598.624/0001-22, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro 08/11/2021

15:35:32
Para STANTE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA. - Sr(a) Licitante, boa tarde. Informo a V.Sª

que encaminhei a proposta para análise técnica pela unidade demandante. Favor aguardar.
21.598.624/0001-

22
08/11/2021
15:37:04

ok

Pregoeiro 08/11/2021
16:23:57

Para STANTE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA. - A unidade requisitante ainda não procedeu a
análise técnica da proposta. Favor aguardar.

21.598.624/0001-
22

08/11/2021
16:26:17

sem problemas.

Pregoeiro 08/11/2021
17:24:12

Para STANTE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA. - Transcrevo o inteiro teor do despacho
proferido pela unidade demandante: ..."Em atenção ao Despacho PREG 0970393, realizamos a

análise técnica da proposta apresentada pela STANTE, doc. 0970392, identificamos inicialmente as
seguintes inconfomidades: ...

Pregoeiro 08/11/2021
17:24:42

Para STANTE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA. - ... Memória RAM da impressora de 128MB,
sendo exigido pelo menos 512MB; Sem suporte para o tamanho de papel A6; Velocidade de

impressão de 21 ppm, sendo exigido pelo menos 40 ppm para impressão em preto e branco e
folha tamanho A4; Bandeja com suporte para 150 folhas, sendo exigido pelo menos a capacidade

de 250 folhas. ..."
Pregoeiro 08/11/2021

17:26:37
Para STANTE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA. - V.Sª gostaria de efetuar algum

esclarecimento acerca do parecer técnico abaixo transcrito?
21.598.624/0001- 08/11/2021 Meu fornecedor garantiu que todas as exigências estavam compridas e nosso setor de cotação
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22 17:30:01 concordou.
21.598.624/0001-

22
08/11/2021
17:32:03

se não é adequada pelo setor requisitante, houve erro generalizado na empresa.

Pregoeiro 08/11/2021
17:33:03

Para STANTE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA. - Conforme o parecer técnico abaixo
transcrito, a proposta de V.Sª não atende as exigências técnicas do Edital.

Pregoeiro 08/11/2021
17:33:50

Para STANTE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA. - Razão pela qual, iremos recusar a sua
proposta. Agradeço a participação de V.Sª

Pregoeiro 08/11/2021
17:37:14

Para MIX PAPELARIA EIRELI - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a segunda colocada para o item,
considerando a determinação da legislação e do pregão eletrônico, devemos questionar sobre a

possibilidade de negociação de valores menores. Aceita o valor de R$ 2.000,00?
Pregoeiro 08/11/2021

17:40:34
Para MIX PAPELARIA EIRELI - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a segunda colocada para o item,
considerando a determinação da legislação e do pregão eletrônico, devemos questionar sobre a

possibilidade de negociação de valores menores. Aceita o valor de R$ 2.000,00?
Pregoeiro 08/11/2021

17:46:26
Tendo em vista o encerramento do horário comercial que se aproxima, iremos suspender a sessão
eletrônica e retornaremos, amanhã, dia 09/11/2021, às 15 horas. Obrigado pela participação de

todos.
Pregoeiro 09/11/2021

15:00:37
Srs(as) Licitantes, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão eletrônica.

Pregoeiro 09/11/2021
15:00:51

Para MIX PAPELARIA EIRELI - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a segunda colocada para o item,
considerando a determinação da legislação e do pregão eletrônico, devemos questionar sobre a

possibilidade de negociação de valores menores. Aceita o valor de R$ 2.000,00?
Pregoeiro 09/11/2021

15:04:44
Para MIX PAPELARIA EIRELI - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a segunda colocada para o item,
considerando a determinação da legislação e do pregão eletrônico, devemos questionar sobre a

possibilidade de negociação de valores menores. Aceita o valor de R$ 2.000,00?
Pregoeiro 09/11/2021

15:07:59
Para MIX PAPELARIA EIRELI - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a segunda colocada para o item,
considerando a determinação da legislação e do pregão eletrônico, devemos questionar sobre a

possibilidade de negociação de valores menores. Aceita o valor de R$ 2.000,00?
Pregoeiro 09/11/2021

15:10:10
Para MIX PAPELARIA EIRELI - 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.
Pregoeiro 09/11/2021

15:11:14
Para MIX PAPELARIA EIRELI - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a segunda colocada para o item,
considerando a determinação da legislação e do pregão eletrônico, devemos questionar sobre a

possibilidade de negociação de valores menores. Aceita o valor de R$ 2.000,00?
Pregoeiro 09/11/2021

15:11:34
Para MIX PAPELARIA EIRELI - Sr(a) Licitante, estamos aguardando o pronunciamento de V.Sª

Pregoeiro 09/11/2021
15:12:37

Para MIX PAPELARIA EIRELI - O valor ofertado por V.Sª encontra-se acima do estimado pela
Administração. Aceita negociar com o valor de R$ 2.000,00?

Pregoeiro 09/11/2021
15:19:28

Para MIX PAPELARIA EIRELI - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a segunda colocada para o item,
considerando a determinação da legislação e do pregão eletrônico, devemos questionar sobre a

possibilidade de negociação de valores menores. Aceita o valor de R$ 2.000,00?
Pregoeiro 09/11/2021

15:29:45
Para MIX PAPELARIA EIRELI - Sr(a) Licitante, determino o prazo de 01 (uma) hora para resposta.
Após esse prazo, entenderemos que não houve interesse em responder aos questionamentos do

Pregoeiro e iremos recusar a sua proposta.
Pregoeiro 09/11/2021

15:58:10
Para MIX PAPELARIA EIRELI - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a segunda colocada para o item,
considerando a determinação da legislação e do pregão eletrônico, devemos questionar sobre a

possibilidade de negociação de valores menores. Aceita o valor de R$ 2.000,00?
Pregoeiro 09/11/2021

16:02:08
Para MIX PAPELARIA EIRELI - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a segunda colocada para o item,
considerando a determinação da legislação e do pregão eletrônico, devemos questionar sobre a

possibilidade de negociação de valores menores. Aceita o valor de R$ 2.000,00?
Pregoeiro 09/11/2021

16:23:12
Para MIX PAPELARIA EIRELI - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a segunda colocada para o item,
considerando a determinação da legislação e do pregão eletrônico, devemos questionar sobre a

possibilidade de negociação de valores menores. Aceita o valor de R$ 2.000,00?
Pregoeiro 09/11/2021

16:23:29
Para MIX PAPELARIA EIRELI - Estamos aguardando o pronunciamento de V.Sª

Pregoeiro 09/11/2021
16:34:07

Para MIX PAPELARIA EIRELI - Diante do silêncio de V.Sª em responder aos questionamentos do
Pregoeiro, iremos recusar a sua proposta. Obrigado pela sua participação.

Pregoeiro 09/11/2021
16:36:04

Srs(as) Licitantes, boa tarde. Iremos suspender a presente sessão eletrônica e retornaremos
amanhã, dia 10/11/2021, às 14 horas. Obrigado pela participação de todos.

Pregoeiro 10/11/2021
14:01:42

Srs(as) Licitantes, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão eletrônica.

Pregoeiro 10/11/2021
14:02:22

Para ENEAS JOSE ASSIS VELOZO REZENDE - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a terceira colocada
para o item, considerando a determinação da legislação e do pregão eletrônico, devemos

questionar sobre a possibilidade de negociação de valores menores. Aceita o valor de R$ 2.000,00?
Pregoeiro 10/11/2021

14:06:41
Para ENEAS JOSE ASSIS VELOZO REZENDE - Sr(a) Licitante, boa tarde.

Pregoeiro 10/11/2021
14:08:56

Para ENEAS JOSE ASSIS VELOZO REZENDE - 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.
Pregoeiro 10/11/2021

14:09:44
Para ENEAS JOSE ASSIS VELOZO REZENDE - O valor ofertado por V.Sª encontra-se acima do

estimado pela Administração. Aceita negociar com o valor de R$ 2.000,00?
Pregoeiro 10/11/2021

14:11:26
Para ENEAS JOSE ASSIS VELOZO REZENDE - Sr(a) Licitante, boa tarde.

Pregoeiro 10/11/2021
14:13:40

Para ENEAS JOSE ASSIS VELOZO REZENDE - 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.
Pregoeiro 10/11/2021

14:22:34
Para ENEAS JOSE ASSIS VELOZO REZENDE - Sr(a) Licitante, boa tarde.
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Pregoeiro 10/11/2021
14:23:45

Para ENEAS JOSE ASSIS VELOZO REZENDE - Sr(a) Licitante, determino o prazo de 01 (uma) hora
para resposta. Após esse prazo, entenderemos que não houve interesse em responder aos

questionamentos do Pregoeiro e iremos recusar a sua proposta.
Pregoeiro 10/11/2021

14:25:11
Para ENEAS JOSE ASSIS VELOZO REZENDE - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a terceira colocada

para o item, considerando a determinação da legislação e do pregão eletrônico, devemos
questionar sobre a possibilidade de negociação de valores menores. Aceita o valor de R$ 2.000,00?

05.569.913/0001-
47

10/11/2021
14:26:32

Boa Trade Sr Pregoeiro

Pregoeiro 10/11/2021
14:27:30

Para ENEAS JOSE ASSIS VELOZO REZENDE - Boa tarde

05.569.913/0001-
47

10/11/2021
14:28:56

Sr Pregoeiro infelizmente lamentavelmente fica impossível pois os equipamentos de informática
como é de conhecimento de VSª teve uma aumento assustador pois sua variação é mantida pelo

dólar do dia
Pregoeiro 10/11/2021

14:29:01
Para ENEAS JOSE ASSIS VELOZO REZENDE - O valor ofertado por V.Sª encontra-se acima do

estimado pela Administração. Aceita negociar com o valor de R$ 2.000,00?
Pregoeiro 10/11/2021

14:29:35
Para ENEAS JOSE ASSIS VELOZO REZENDE - Qual a sua melhor oferta?

05.569.913/0001-
47

10/11/2021
14:31:00

Um momento deixa eu reclacular por favor

Pregoeiro 10/11/2021
14:31:48

Para ENEAS JOSE ASSIS VELOZO REZENDE - Agradeço.

05.569.913/0001-
47

10/11/2021
14:32:26

Podemos fechar nos 3.100,00

Pregoeiro 10/11/2021
14:33:18

Para ENEAS JOSE ASSIS VELOZO REZENDE - Esse valor está acima do estimado.

Pregoeiro 10/11/2021
14:33:34

Para ENEAS JOSE ASSIS VELOZO REZENDE - O estimado é R$ 2.712,77

Pregoeiro 10/11/2021
14:34:27

Para ENEAS JOSE ASSIS VELOZO REZENDE - Aceita negociar com o valor estimado pela
administração?

05.569.913/0001-
47

10/11/2021
14:36:46

Sr Pregoeiro essa impressora que ofertei pode ver na sua configuração é um excelente
equipamento por isso tem um preço mais elevado do que as anteriores ofertada pois trata-se de

melhor performa-se infelizmente não consigo manter esse valor dado por Vsª
Pregoeiro 10/11/2021

14:39:11
Para ENEAS JOSE ASSIS VELOZO REZENDE - Sr(a) Licitante, agradeço a sua informação. Iremos
recusar a sua proposta, tendo em vista que o valor ofertado e negociado encontra-se acima do

estimado pela administração. Obrigado pela participação de V.Sª.
05.569.913/0001-

47
10/11/2021
14:40:07

obrigado

Pregoeiro 10/11/2021
14:40:21

Para ENEAS JOSE ASSIS VELOZO REZENDE - Obrigado a V.Sª

Pregoeiro 10/11/2021
14:41:12

Para REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA - Sr(a) Licitante, boa
tarde. V.Sª foi a quarta colocada para o item, considerando a determinação da legislação e do

pregão eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de valores menores.
Aceita o valor de R$ 2.000,00?

Pregoeiro 10/11/2021
14:48:23

Para REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA - Sr(a) Licitante, boa
tarde. V.Sª foi a quarta colocada para o item, considerando a determinação da legislação e do

pregão eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de valores menores.
Aceita o valor de R$ 2.000,00?

Pregoeiro 10/11/2021
14:48:45

Para REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA - 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.

Pregoeiro 10/11/2021
14:50:51

Para REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA - O valor ofertado por V.Sª
encontra-se acima do estimado pela Administração. Aceita negociar com o valor de R$ 2.000,00?

65.149.197/0002-
51

10/11/2021
14:54:39

Boa tarde

65.149.197/0002-
51

10/11/2021
14:55:22

Não temos condições de reduzir nosso valor. Devido a exigencia de toners adicionais. GRATO.

Pregoeiro 10/11/2021
14:57:54

Para REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA - Agradeço a sua
informação. Iremos recusar a sua proposta, tendo em vista que o valor ofertado encontra-se acima

do estimado pela administração. Obrigado pela participação de V.Sª.
Pregoeiro 10/11/2021

14:59:26
Srs(as) Licitantes, boa tarde. Iremos suspender a sessão eletrônica e retornaremos, hoje, às 16

horas. Obrigado pela participação de todos.
Pregoeiro 10/11/2021

16:00:07
Para GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a quinta
colocada para o item, considerando a determinação da legislação e do pregão eletrônico, devemos
questionar sobre a possibilidade de negociação de valores menores. Aceita o valor de R$ 2.000,00?

Pregoeiro 10/11/2021
16:05:00

Para GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO - 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.
Pregoeiro 10/11/2021

16:11:42
Para GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a quinta
colocada para o item, considerando a determinação da legislação e do pregão eletrônico, devemos
questionar sobre a possibilidade de negociação de valores menores. Aceita o valor de R$ 2.000,00?

Pregoeiro 10/11/2021
16:18:16

Para GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO - Sr(a) Licitante, determino o prazo de 01
(uma) hora para resposta. Após esse prazo, entenderemos que não houve interesse em responder

aos questionamentos do Pregoeiro e iremos recusar a sua proposta.
34.152.516/0001-

73
10/11/2021
16:29:12

boa tarde Sr Pregoeiro, infelizmente não temos como baixar o valor.

34.152.516/0001-
73

10/11/2021
16:30:20

levando-se em conta que além da maquina, ainda teremos que enviar um cartucho extra. Não
temos, Sr Pregoeiro, como baixar o valor. Permanecemos a disposição

Pregoeiro 10/11/2021 Para GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO - Sr(a) Licitante, agradeço a resposta de V.Sª
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16:55:47
Pregoeiro 10/11/2021

16:56:17
Para GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO - Iremos recusar a sua proposta, tendo em

vista que o valor ofertado encontra-se acima do estimado pela administração. Obrigado pela
participação de V.Sª.

Sistema 10/11/2021
16:57:29

A etapa fechada foi reiniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance no valor de R$
10.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 17:02:28 do dia 10/11/2021.

Sistema 10/11/2021
17:02:29

O fornecedor da proposta no valor de R$ 10.000,0000 não enviou lance único e fechado para o
item 1.

Sistema 10/11/2021
17:02:29

O item 1 está encerrado.

Pregoeiro 10/11/2021
17:04:10

Para CLEBER NASCIMENTO DA ROSA - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a sexta colocada para o
item, considerando a determinação da legislação e do pregão eletrônico, devemos questionar sobre

a possibilidade de negociação de valores menores. Aceita o valor de R$ 2.000,00?
Pregoeiro 10/11/2021

17:05:36
Para CLEBER NASCIMENTO DA ROSA - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a sexta colocada para o

item, considerando a determinação da legislação e do pregão eletrônico, devemos questionar sobre
a possibilidade de negociação de valores menores. Aceita o valor de R$ 2.000,00?

Pregoeiro 10/11/2021
17:08:10

Para CLEBER NASCIMENTO DA ROSA - 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.

Pregoeiro 10/11/2021
17:11:16

Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a sexta colocada para o item, considerando a determinação da
legislação e do pregão eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de

valores menores. Aceita o valor de R$ 2.000,00?
Pregoeiro 10/11/2021

17:11:24
Para CLEBER NASCIMENTO DA ROSA - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a sexta colocada para o

item, considerando a determinação da legislação e do pregão eletrônico, devemos questionar sobre
a possibilidade de negociação de valores menores. Aceita o valor de R$ 2.000,00?

11.142.525/0001-
88

10/11/2021
17:13:45

Boa tarde

11.142.525/0001-
88

10/11/2021
17:14:32

Não temos como chegar ao preço do TR.

Pregoeiro 10/11/2021
17:21:20

Para CLEBER NASCIMENTO DA ROSA - Agradeço a informação de V.Sª. Iremos recusar a sua
proposta, tendo em vista que o valor ofertado encontra-se acima do estimado pela administração.

Obrigado pela participação de V.Sª.
11.142.525/0001-

88
10/11/2021
17:23:26

Grato senhor pregoeiro, bom trabalho a todos.

Sistema 10/11/2021
17:23:54

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 10/11/2021
17:27:47

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 10/11/2021 às 17:58:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 08/11/2021 13:36:15
Abertura da sessão

pública 08/11/2021 14:00:00 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de propostas 08/11/2021 14:10:01 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas 08/11/2021 14:33:27 Início da etapa de julgamento de propostas

Suspensão
administrativa 08/11/2021 17:47:03 Previsão de reabertura: 09/11/2021 15:00:00; Encerramento do horário comercial.

Reativação 09/11/2021 15:00:05
Suspensão

administrativa 09/11/2021 16:38:53 Previsão de reabertura: 10/11/2021 14:00:00; Razões administrativas.

Reativação 10/11/2021 14:00:07
Abertura do prazo 10/11/2021 17:23:54 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do prazo 10/11/2021 17:27:47 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 10/11/2021 às 17:58:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o
resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019.
Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 18:04 horas do dia 10 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
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Pregão Eletrônico

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00058/2021 (SRP) 
 

Às 18:04 horas do dia 10 de novembro de 2021, após analisado o resultado do Pregão nº 00058/2021, referente ao
Processo nº 0006364-49.2021, o pregoeiro, Sr(a) JOAO HERMINIO DE BARROS NETO, ADJUDICA aos licitantes
vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação. 

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento. 

 
Resultado da Adjudicação

Item: 1
Descrição: Impressora multifuncional
Descrição Complementar: Impressora Multifuncional Conectividade: Usb 2.0 E Ethernet Gigabit Com Rj-45, Tipo
Papel: A4, Carta, Ofício, Características Adicionais: Monocromática, Duplex Automático, Tensão Alimentação: Bivolt,
Resolução Impressão: 1200 X 1200, Velocidade Impressão Preto E Branco: 40, Tipo Impressão: Laser, Capacidade
Memória: 512,
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 50 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 2.712,7700 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item
Evento Data Observações

Cancelado no
julgamento

10/11/2021
17:23:54

Item cancelado no julgamento. Motivo: Não houve negociação de
valores

Fim do documento
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 10 de novembro de 2021.
Senhor Secretário de Administração,
 
Informo a V.Sª o fracasso do Pregão Eletrônico n.º

58/2021, conforme Ata (0972032) e Termo de Adjudicação
(0972034).

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 10/11/2021, às 18:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0972035 e o código CRC 14261DD0.

0006364-49.2021.6.02.8000 0972035v1
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DESPACHO

Maceió, 11 de novembro de 2021.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Submeto os presentes autos à deliberação superior

de Vossa Senhoria, pedindo vênia para sugeir que o feito
evolua à Presidência, no sentido de que sejam homologados
os atos do Pregoeiro, que declarou fracassado o Pregão
Eletrônico nº 58/2021 (doc. 0972035), e autorizada a
repetição do certame, com a necessária revisão prévia da
estimativa de preços, tendo em conta as razões do fracasso,
conforme registrado na ata de evento 0972032.

Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 11/11/2021, às 22:23, 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
0972699 e o código CRC 47F0558F.

0006364-49.2021.6.02.8000 0972699v1
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CONCLUSÃO

Maceió, 12 de novembro de 2021.
Senhor Presidente,
 
Cumpre-me levar ao conhecimento de V. Exa.,

informação prestada pelo sr. Secretário de Administração
dando conta do fracasso do Pregão Eletrônico n.º 58/2021,
objetivando o registro de preços para eventual aquisição de
equipamentos de processamento de dados - impressoras
multifuncionais,  sendo necessária a homologação dos atos do
sr. Pregoeiro para que surtam seus efeitos legais.

Válido assinalar, também, conforme noticiado no
aludido despacho, faz-se necessária a a autorização da
repetição do certame, com a consequente revisão prévia da
estimativa de preços, tendo em conta as razões do fracasso,
conforme registrado na ata de evento 0972032.

Posta assim a questão, concluo os autos a V. Exa.,
para a necessária e competente deliberação, com a sugestão
de que seja efetivada a homologação dos atos praticados pelo
Pregoeiro, que declarou fracassado o Pregão nº 58/2021.

Outrossim, como também sugerido pela SAD
(0972699), que seja autorizada a instrução com vistas à
atualização da pesquisa de preços, visando à repetição do
certame. 

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 12/11/2021, às 11:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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PROCESSO : 0006364-49.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS E APOIO AO USUÁRIO

ASSUNTO : Homologação. Atos do Pregoeiro. Autorização. Repetição. Certame licitatório. Registro de preços para eventual aquisição de
equipamentos de processamento de dados - impressoras multifuncionais

 

Decisão nº 2697 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

Tendo em vista o pronunciamento supra do Senhor
Diretor-Geral no evento SEI (0972989), com fulcro nas informações
da Secretaria de Administração (0972699) e Despacho PREG SEI
(0972035), noticiando o fracasso do Pregão Eletrônico n° 58/2021,
que tinha por objeto o registro de preços para eventual aquisição de
equipamentos de processamento de dados - impressoras
multifuncionais, HOMOLOGO os atos praticados pelo Pregoeiro, nos
termos do inciso IV, art. 7º, do Decreto nº 3.555/2000, ao tempo em
que AUTORIZO a repetição do certame com a consequente revisão
prévia da estimativa de preços.

Retornem os autos à Secretaria de Administração para
conhecimento, registros e adoção das providências
administrativas que se revelem necessárias ou recomendáveis à
consecução do feito.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
17/11/2021, 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
0973776 e o código CRC 38AF8E26.

0006364-49.2021.6.02.8000 0973776v2
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Nº 00058/2021 (SRP)

Às 17:58 horas do dia 17 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 0006364-49.2021,
Pregão nº 00058/2021.

Resultado da Homologação

Item: 1
Descrição: Impressora multifuncional
Descrição Complementar: Impressora Multifuncional Conectividade: Usb 2.0 E Ethernet Gigabit Com Rj-45, Tipo Papel:
A4, Carta, Ofício, Características Adicionais: Monocromática, Duplex Automático, Tensão Alimentação: Bivolt, Resolução
Impressão: 1200 X 1200, Velocidade Impressão Preto E Branco: 40, Tipo Impressão: Laser, Capacidade Memória: 512,
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 50 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 2.712,7700 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Cancelado no
julgamento

10/11/2021
17:23:54 - Item cancelado no julgamento. Motivo: Não houve

negociação de valores

Homologado 17/11/2021
17:58:30

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, 17 de novembro de 2021.
À COMAP, para as providências necessárias à

repetição do certame, na forma autorizada pela Presidência
(doc. 0973776), considerando o Despacho GSAD 0972699.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 17/11/2021, 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
0974890 e o código CRC 4EDA167F.

0006364-49.2021.6.02.8000 0974890v1
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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 2021.
 
 
Tendo em vista a necessidade de repetição do

certame, encaminho os presentes autos, à COINF, para
revisão das especificações técnicas, caso a unidade
demandante assim entenda.

 
Após, à SEIC, para revisão do preço estimado, e

mostrando-se necessário, atualização dos valores.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 18/11/2021, às 09:56, 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
0975071 e o código CRC 923A03A9.

0006364-49.2021.6.02.8000 0975071v1
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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 - TIC nº 39 / 2021

Termo de Referência - Soluções de Tecnologia da Informação

QUADRO RESUMO 

01. Objeto
Registro de Preço ou adesão à Ata de Registro de Preços para aquisição de até 50 (cinquenta) impressoras
multifucionais , como medida de viabilização de atualização progressiva do parque de impressoras utilizadas por
este Regional

02. Quantidade
50 (cinquenta) impressoras multifucionais

 

03. Resumo da Especificação do
Objeto

Há a necessidade de se buscar o detalhamento e atendê-lo (Item DETALHAMENTO DO
OBJETO (Art. 18, § 3º, III)).

Todavia, de forma resumida temos:

Impressora Multifuncional Laser;
Recursos mínimos: cópia, digitalização de documentos;
Interfaces: USB, Gibabit Ethernet
Driver compatível com Windows 10
Resolução de impressão: 1200 x 1200 (preto e branco)
Pápeis suportados mínimos: A4, A5, Carta, Ofício e envelopes
Ter bandeja multiuso;
Velocidade de impressão: 36 ppm
Resolução de digitalização: 1200 x 1200 dpi (monocromática);
Digitalização direto para USB
Formatos de digitalização: JPEG, JPG; PDF; PDF seguro; TIFF
Cartuchos: A impressora será fornecida com 1 (um) cartucho de toner de alto rendimento com capacidade
para impressão de 10.000 (dez mil) páginas e 01 (um) outro sobressalente por impressora;
Garantia: 36 (trinta e seis) meses

04. Valor Estimado
Os custos totais projetados, por certo, serão objeto de levantamento por parte da SEIC, em

momento oportuno.
 

05. Justificativa

A Seção de Infraestrutura de Equipamentos e Apoio ao Usuário (SAU)/COINF/STI tem relatado
recorrentemente problemas de funiconamento nas impressoras multifuncionais deste Regional, considerando
que, a quase totalidade das impresssoras multifuncionais, tem mais de 04 (quatro) anos, ou seja, estão
albergadas pelo disposto da Resolução TRE/AL nº 16.145/2021 (0928896) quanto à política de descarte e
desfazimento de equipamentos de Tecnologia da Informação, no âmbito da justiça eleitoral de Alagoas, impõe-
se a necessidade de:

Prover atualização dos equipamentos para a manutenção de suas atividades.

06. Prazo de Entrega O prazo máximo para o fornecimento  é de 30 (trinta) dias corridos após o recebimento da ordem de
fornecimento, nota de empenho ou documento equivalente.

07. Adjudicação (Por Item)
08. Classificação Orçamentária (A cargo da COFIN). Sugerindo-se material permanente de TI.

09. Local de Entrega

Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Av. Menino Marcelo, 7200D, Serraria

Maceió – AL CEP 57046-005 Tel.: (82) 3328-1947

Horário: De segunda-feira a quinta-feira das 13 às 19h e sexta-feira das 7h30min Às 13h30min.
10. Unidade Fiscalizadora Fiscal Técnico: Chefe da Seção de Infraestrutura de Equipamentos e Apoio ao Usuário.
11. Unidade Gestora Gestor do Contrato: Indicação a cargo da Secretaria de Administração: Por se tratar de  aquisição/contratação

ordinária, nos moldes do Despacho GSAD 0945085

12. Sanções Administrativas
Vide

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
Subitem Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11)

13. Prazo de Pagamento
Vide 

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
Subitem Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7)

14. Estratégia de Recebimento
Vide 

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
Subitem Recebimento do Objeto:

Vide
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15. Modalidade e Tipo de
Licitação

Vide

2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e Atendimento aos Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V)

 

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I):
Registro de Preço ou adesão à Ata de Registro de Preços para

aquisição de impressoras multifucionais

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)

Registro de Preço ou adesão à Ata de Registro de Preços para
aquisição de impressoras multifucionais
2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II)
 
2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a )

A Seção de Infraestrutura de Equipamentos e Apoio ao Usuário (SAU)/COINF/STI tem
relatado recorrentemente problemas de funiconamento nas impressoras
multifuncionais deste Regional, considerando que, a quase totalidade das impresssoras
multifuncionais, tem mais de 04 (quatro) anos, ou seja, estão albergadas pelo disposto
da Resolução TRE/AL nº 16.145/2021 (0928896) quanto à política de descarte e
desfazimento de equipamentos de Tecnologia da Informação, no âmbito da justiça
eleitoral de Alagoas, impõe-se a necessidade de:

Prover atualização dos equipamentos para a manutenção de suas atividades.

A sugestão de uso de Registro de Preços, da forma como proposta, tem alicerce no
Decreto nº 7.892/2013,  art. 3º,  incisos I, II e IV, assim ponderados:

Inciso I: a aquisição de impressoras pode ser frequente, considerando a migração
progressiva, vez que não os serviços suportados não podem sofrer solução de
continuidade;
Inciso II: a entrega deve ser sucessiva, de forma a minimizar impactos nos prazos
de garantia dos equipamentos, considerando a dinâmica de deslocamentos
para sua efetiva implantação e substituição aos equipamentos anteriores;
Inciso IV: não é possível, a priori, ter uma visão clara, da quantidade de
equipamentos efetivamente necessários para substituir os atuais, quer seja pela
defasagem tecnológica dos atualmente em uso, decorrente do tempo de
aquisição; quer seja pela necessidade e absorção de novos serviços, tais como
demanda crescente do SEI e do anunciado PJE, entre outros.

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)
A contratação visa, além de promover ações no sentido de

elaborar novo instrumento que mantenha um meio para disponibilizar as
impressoras demandadas e:

Garantir a infraestrutura física apropriadas às atividades
administrativas e judiciais.

Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e
administrativas.
2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)

Dotar a STI de capacidade de renovação do parque de impressoras multifucionais
com desempenho adequado, com confiabilidade, com atualização tecnológica e
com cobertura de garantia com custo minimizado.

2.4 Alinhamento Estratégico (Art. 18, § 3º, II, d)

1. Planejamento Estratégico Institucional (PEI): melhoria da infraestrutura e governança
de tecnologia da informação;

2. Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC): viabilizar
serviços e soluções de TIC;

3. Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC): manter parque
tecnológico atualizado.

2.5 Referência aos Estudos Preliminares (Art. 18, § 3º, II, e)
Este Termo de Referência foi elaborado considerando o

Documento de Oficialização de Demanda (DOD) encaminhado pela Secretaria
de Tecnologia da Informação (STI) e os Estudos Preliminares constantes do
Processo SEI nº 0006364-49.2021.6.02.8000
2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)

É pretendida a reposição do parque de impressoras.
2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g)

Verifica-se que os bens e serviços pretendidos poderão ser
fornecidos por diferentes empresas no mercado de TIC.

Considerando o Item 7 dos Estudos Preliminares, não se
vislumbrou alternativa que não o presente Registro de Preços.

 
2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h)

Os bens e serviços a serem contratados possuem características
comuns e usuais encontradas atualmente no mercado de TIC, cujos padrões de
desempenho e de qualidade podem ser objetivamente definidos neste Termo
de Referência.

O objeto desta contratação tem como escopo a obtenção de
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produto específico em período determinado, portanto não se caracteriza como
serviço de natureza continuada.
2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i)

Não haverá parcelamento, cada ordem de fornecimento derivado
do Registro de Preços deverá ser realizada de maneira integral.

Adjudicação será por item.
2.10 Vigência

Será, na forma dos normativos vigentes, o tempo máximo do
Registro de Preços.

A vigência da ata será de 12 (doze) meses, contados a partir de
sua assinatura.

A utilização do sistema de Registro de Preços visa,
primordialmente, a redução de número de licitações para o mesmo objeto,
porquanto se concentra em um único procedimento a possibilidade de realizar
diversas aquisições recorrentes e necessárias, via ordens de fornecimento,
durante o lapso temporal de sua vigência, em face de os preços
permanecerem à disposição da Administração.
2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e
Atendimento aos Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V)

A aquisição pretendida deverá ser realizada por meio de licitação
do tipo Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo
entendimento superior contrário.

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de
fornecimento de equipamento, é pela contratação por licitação via pregão. Por
conta de possibilidade de contingenciamento orçamentário, ou mesmo a
necessidade de promover entregas parceladas de acordo com a necessidade e
conveniência da Administração, indicamos a modalidade de registro de
preços.

O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta a contratação de
bens e serviços de informática e automação pela administração pública federal, direta
ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais
organizações sob o controle direto ou indireto da União deve ser aplicado nesta
aquisição por se tratar de bem de informática.

A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a
necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certificações emitidas por
instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme regulamentação
específica, a adequação à segurança para o usuário e instalações, compatibilidade
eletromagnética e consumo de energia.

Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a certificação
para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é voluntária, conforme Portaria
Inmetro n.º 170 de 10/04/2012.

(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf).

pretendida deverá ser realizada por meio de licitação do tipo
Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo entendimento
superior contrário.

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de
fornecimento de equipamento, é pela contratação por licitação via pregão. Por
conta de possibilidade de contingenciamento orçamentário indicamos a
modalidade de registro de preços.

O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta a contratação de
bens e serviços de informática e automação pela administração pública federal, direta
ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais
organizações sob o controle direto ou indireto da União deve ser aplicado nesta
aquisição por se tratar de bem de informática.

A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a
necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certificações emitidas por
instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme regulamentação
específica, a adequação à segurança para o usuário e instalações, compatibilidade
eletromagnética e consumo de energia.

Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a certificação
para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é voluntária, conforme Portaria
Inmetro n.º 170 de 10/04/2012.

(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf).

2.12 Adequação do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k)
Para utilização do objeto pretendido é necessário dispor de

infraestrutura física para sua instalação, situação essa já existente no âmbito
do TRE/AL, salvo o surgimento de demanda muito particular e além da
previsibilidade.
2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l)

1. CONFORMIDADE
1. O fabricante deve possuir sistema de gestão ambiental com base na norma

ISO 14001, devidamente comprovado através do respectivo certificado;

2. Os equipamentos não deverão conter substâncias perigosas como mercúrio
(Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil
polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs) em concentração
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acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous
Substances). A comprovação do disposto poderá ser feita mediante
apresentação de certificação emitida por instituição pública oficial ou
instituição credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que
o bem ofertado cumpre com as exigências do edital, conforme previsto nas
recomendações contidas na IN 01-2010 SLTI; Epeat (Eletronic Product
Environmental Assessment Tool), com certificado na categoria mínima Gold;

2. COMPATIBILIDADE
1. Windows 10 ou superior

2.14 Obrigações do Contratante (Art. 18, § 3º, II, m)

1. Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo;

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

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

4. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à
boa execução das obrigações contratuais; e

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

2.15 Obrigações da Contratada (Art. 18, § 3º, II, m)
As obrigações abaixo são aplicáveis ao objeto a ser contratado.

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

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

3. Disponibilizar Central
de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados técnicos, conforme períodos, horários e condições estabelecidas no Edital e
em seus Anexos;

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

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

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

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

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

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

10.  Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obedeçam rigorosamente às normas e
aos procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da Informação
do TRE/AL;

11.  Responsabilizar-
se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades necessárias para prestar a garantia on-
site.

12. Prestar as informações e
os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Administração, referentes a qualquer problema detectado ou
ao andamento de atividades da garantia técnica.

DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III)
3.1 Descrição do Objeto

 

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL

Impressora multifuncional incorporada, em um único bloco, com recursos de
cópia, digitalização de documentos e de impressão por varredura a feixe laser ou
barramento de LEDs e fusão de toner.
Impressão monocromática;
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Características Técnicas Gerais:
a. Tamanhos de Papel: A4 210 x 297 mm, A5 148 x 210 mm , A6 105 × 148
mm, Carta 215 x 279 mm, Ofício 216 x 356 mm;
b. Deve aceitar papéis com peso de, no mínimo, 60 até 163 g/m² (sessenta
até cento e sessenta e três gramas por metro quadrado) na bandeja 1 e de,
no mínimo, 60 a 220 g/m² (sessenta a duzentos e vinte gramas por metro
quadrado) na Bandeja multiuso ou superior;
c. Interface USB (Universal Serial Bus);
d. Fonte de alimentação com tensão de entrada de 110 V (cento e dez volts
em corrente alternada) ou bi-volt automático, com tolerância de ±10% (mais
ou menos dez por cento);
e. Acompanhada de manual com informações técnicas para a operação
(Manual de Operação) e cabo de alimentação;
f. Drivers para Windows 8 e Windows 10. O sistema operacional Windows é
o sistema padrão homologado e utilizado pelos softwares e aplicativos
eleitorais do TRE-AL;
g. Painel de controle: tela LCD ou sensível ao toque;
h. Digitalização duplex; i. Impressão a partir de uma unidade USB e
digitalização para USB;
j. Imprimir de smartphones, tablets e notebooks via rede sem fio;
k. Unidade fotorreceptora integrada ao toner.

Características da Impressora:
Tecnologia de impressão: Impressão por varredura a feixe laser e fusão de
toner;
Cor de impressão: Monocromática;
Resolução de impressão: Preto e branco de 1200 x 1200 dpi (mil e duzentos
por mil e duzentos dpi);
Velocidade de impressão: 40 ppm (quarenta páginas por minuto) em preto e
branco em A4;
Ciclo de trabalho Maximo mensal: 80.000 (oitenta mil) páginas;
Capacidade da bandeja de alimentação: Bandeja de entrada: 150 (cento e
cinquenta) folhas;
Alimentador Automático de Documentos: Capacidade de 50 (cinquenta)
folhas;
Capacidade da bandeja de saída 150 (cento e cinquenta) folhas;
Impressão duplex: Frente e verso automático;
Impressão em papel de tamanhos: Tamanhos de mídias mínimas suportadas:
A4, A5, Carta, Oficio, envelopes;
Tamanho de mídias personalizado: Bandeja Multiuso: 3 x 5 a 8,5 x 14 pol.; 76
x 127 a 216 x 356 mm;
Memória: 512 (quinhentos e doze) MB de RAM;
Conectividade: 1 USB 2.0 de alta velocidade; 1 rede Gigabit Ethernet
10/100/1000 BaseTX; 1 802.11b/g/n sem fio;
Porta de linha telefônica; Linguagens: Compatível com as seguintes
linguagens: PDF; PCL5 ou superior;
Cartuchos: A impressora será fornecida com 1 (um) cartucho de toner de
alto rendimento com capacidade para impressão de 10.000 (dez mil) páginas
e 01 (um) cartucho de toner de alto rendimento com capacidade para
impressão de 10.000 (dez mil) páginas sobressalente;

Características da Copiadora:
Resolução: 600 x 600 ppi (seiscentos por seiscentos ppi) em texto em preto
e branco;
Velocidade cópia: 40 cpm (quarenta cópias por minuto) em A4, preto;
Funções: Cópias múltiplas até 99 (noventa e nove) cópias;
Redução/ampliação de 25% a 400%.

Características da Digitalizadora:
Resolução óptica: 1200 x 1200 dpi (mil e duzentos por mil e duzentos ppi)
monocromática, mesa;
Até 1200 x 1200 dpi (mil e duzentos por mil e duzentos ppi) cores.
Tipo de digitalização: Base plana com alimentador automático de
documentos;
Velocidade de digitalização (normal, A4): 29 ppm (vinte e nove páginas por
minuto) em preto e branco e de 20 ppm (vinte páginas por minuto) coloridas;
Funções: Digitalização para email, para pasta de rede, USB;
Formatos de arquivo: JPEG, JPG; PDF; PDF seguro; TIFF.

Garantia: 36 (trinta e seis) meses do fabricante, on site, considerando a
localização em Maceió/AL.

 

 

 

3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
A execução do objeto pressupõe a existência dos seguintes

papéis e responsabilidades (Art. 18, § 3º, III, a, 1):

1. Patrocinador da Contratação: é o titular da área demandante, responsável por
representar os interesses do órgão no contexto da Contratação, pela aprovação
da necessidade e, por fim, pela negociação das ações necessárias para que os
objetivos sejam alcançados;

2. Gestor do Contrato (art. 3º, IV, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): servidor
designado para coordenar e comandar o processo da fiscalização da execução
contratual. Na forma do Art. 17 da mesma Resolução, o gestor do contrato
responsabiliza-se pela condução da gestão e fiscalização do contrato, nos termos
do Art. 67, da Lei nº 8.666/93.

3. Fiscal do Contrato (art. 3º, VI, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): servidor
designado para auxiliar o gestor do contrato quanto à fiscalização do objeto do
contrato. Neste sentido, indicado pela respectiva autoridade competente para
fiscalizar o Contrato quanto aos aspectos técnicos da solução.

Dinâmica da Execução (Art. 18, § 3º, III, a, 2):

Termo de Referência - TIC 39 (0977142)         SEI 0006364-49.2021.6.02.8000 / pg. 310



1. Os equipamentos deverão ser entregues no Almoxarifado do TRE/AL, nos
quantitativos indicados no pedido de fornecimento;

2. A garantia dos equipamentos deve obedecer o detalhamento técnico feito e terá
seu tempo contado por cada fornecimento individualmente;

3. Entende-se como garantia aquela prestada pelo próprio fabricante ou por rede
credenciada pelo fabricante do(s) referido(s) equipamento(s);

4. O pagamento será realizado individualmente para cada nota fiscal apresentada,
após emissão do aceite definitivo pela unidade competente do TRE/AL;

5. Os equipamentos deverão ser novos, não recondicionados, de primeiro uso e não
deverão conter marcas, amassados, arranhões ou outros problemas e, ainda,
serem entregues em pleno estado de funcionamento;

6. Os equipamentos deverão atender rigorosamente a todas as especificações
técnicas contidas neste Termo de Referência e em seus Anexos;

7. Os equipamentos deverão vir acompanhados de todos os acessórios necessários
para o seu pleno estado de funcionamento, como cabos, drivers, mídias e outros,
os quais só serão recebidos juntamente com os respectivos equipamentos. Este
item se aplica tanto para a entrega dos equipamentos quanto para substituições
durante o período de garantia;

8. Ao TRE é reservado o direito de efetuar conexões dos equipamentos a outros,
bem como adicionar demais acessórios compatíveis tecnicamente, sem que isso
constitua motivo para a Contratada se desobrigar da garantia, desde que tal fato
não implique danos materiais ou técnicos aos equipamentos e acessórios,
hipótese que deverá ser devidamente comprovada;

9.  Ao TRE/AL é reservado o direito de efetuar diligência, a qualquer tempo, quanto
aos documentos exigidos neste Termo de Referência e em seus Anexos.

Recebimento do Objeto:

1. O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, que só será
emitido se os equipamentos estiverem de acordo com as especificações técnicas;

2. Após a entrega, os equipamentos serão submetidos à avaliação e homologação
pelos responsáveis técnicos do Tribunal;

3.  O exame para comprovação das características técnicas consistirá em avaliações
e testes não-destrutivos, por amostragem realizados em duas etapas:

a. Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues;
b. Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, no mínimo,

10% (dez por cento) e não menos do que 01 (um) dos equipamentos
recebidos. O Tribunal poderá, a seu critério, executar os testes nos demais
equipamentos, dentro de um critério de razoabilidade, podendo chegar
a 100% dos quantitativos, mas dentro de um prazo máximo de 30 (trinta)
dias corridos e contados de cada lote de equipamentos.

4. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos que
acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e
disponível no sítio do fabricante.

5. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito funcionamento
dos equipamentos e adequação às especificações técnicas, emitir e assinar o
Termo de Recebimento Definitivo.

Instrumentos Formais de Solicitação do(s) Bens e/ou
Serviço(s) (Art. 18, § 3º, III, a, 3):

1. A Ordem de Fornecimento será o instrumento formal de solicitação dos bens
pertencentes ao escopo desta contratação.

Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7)

1. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente do Fornecedor,
por ordem bancária, no prazo disposto nos artigos 5º, § 3º, ou 40, XIV, “a”, da
Lei n. 8.666/93, conforme o caso, quando mantidas as mesmas condições iniciais
de habilitação e cumpridos os seguintes  requisitos:

a. Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da
emissão (nota fiscaleletrônica, se for o caso), acompanhada da
Certidão Negativa de Débito – CND, comprovando regularidade com o INSS;
do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade
com o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita
Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela
Justiça do Trabalho; e  da prova de regularidade para com as Fazendas
Estadual e Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e

b. Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.
2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação

qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de
preços ou a atualização monetária.

3. O pagamento ocorrerá num  prazo de 10 (dez) dias, após a atestação pela
fiscalização e consequente ratificação pela gestão, nos termos da IN TRE-AL nº
07/2021 e Resolução  TRE-al nº 15.787/2017.

Direitos de Propriedade Intelectual (Art. 18, § 3º, III, a, 9):

1. Esse requisito não se aplica ao contexto desta contratação, uma vez que o objeto
se refere ao fornecimento de equipamentos, cujos direitos autorais do fabricante
são resguardados por legislação nacional e internacional.

Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11):

1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos
artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e
ampla defesa, às seguintes penalidades:

a. Advertência:
i. A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento

de obrigação contratual e terá que apresentar as devidas justificativas
em um prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da
notificação; e

ii. Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem
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improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será
advertida;

b. Multa de:
i. 0,25% por dia, sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no

caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos, limitada a
incidência a 20 (vinte) dias corridos;

1. No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo superior
a 20 (vinte) dias corridos, com
a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de
7,5% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e

2. No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo superior
a 20 (vinte) dias corridos, com a
não aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade 12%
sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução
total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do
registro de preços do Fornecedor;

ii.  0,5% por dia, sobre o valor do equipamento,
no caso de atraso injustificado na solução do chamado de garantia, limitada a incidência 30
(trinta) dias corridos;

1. No caso de atraso injustificado na solução do chamado de garantia por prazo superior
a 30 (trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente, a multa de
1% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e

2. A multa por atraso relacionada ao item
anterior será auferida por Ordem de Fornecimento e aplicada somente uma única vez a
cada mês, independente da quantidade de equipamentos sem
solução.

iii. 10% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de
inexecução parcial da obrigação assumida;

iv. 20% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução
total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro
de preços do Fornecedor;

v. 10% sobre o valor global estimado da Ata de Ata de Registro de Preços,
na hipótese de recusa em assinar a Ata ou o instrumento do contrato,
ou retirar a Ordem de Fornecimento.

c. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do
SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades
legais; e

d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública.

2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para
entrega/solução do chamado de garantia dos equipamentos poderá resultar no
cancelamento do registro de preços com a Contratada.

3. As sanções previstas nos itens "1.a", “1.c” e “1.d” do item 1 poderão ser
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.

4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado
judicialmente;

5. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do
valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento
administrativo.
.
 

4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV)
 
Garantia mínima de 04 (quatro) anos.
Estar comprovadamente ainda em produção.
Conformidade com o presente Termo de Referência.

5. Modelos (templates) propostos a serem utilizados na contratação
(Art. 18, § 3º, III, V)

 

 

Proc. SEI Principal  nº XXXXXXXXX

 

Pregão Eletrônico nº XX/YYYY – TRE/AL

Ata de Registro de Preços TRE/AL nº XX/YYYY

Fornecedor: AAAAAAAAAAA. - CNPJ  00.000.000/0000-00

 

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº XXX/20YY – STI 

 

Solicito, com base na Ata de Registro de Preços relativa ao
Pregão Eletrônico suprarreferido, celebrada entre este Tribunal e essa
Empresa, o fornecimento abaixo discriminado:

 

Item da
Ata Descrição Qtd.

Registrada
Qtd.

Solicitada
Valor Unitário

(R$)
Valor Total

(R$)
Saldo da

Ata
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TOTAL:  ***

Recursos Orçamentários: As despesas decorrentes da prestação dos serviços
pretendido serão cobertas com recursos de MATERIAL PERMANENTE DE TI.

Prazo de Entrega: No máximo de XX (XXXXXXX) dias corridos após o recebimento
da autorização de fornecimento, nota de empenho ou instrumento formal e
equivalente, conforme contrato.

Valor Total: R$ XX.XXX,XX (XXXXXX reais e XXXXXXXa centavos).

 

 

Gestor da Ata - Portaria TRE/AL nº XX/XXXX
Maceió, 22 de novembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 29/11/2021, às 14:51, 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
0977142 e o código CRC 4A31C3D1.

0006364-49.2021.6.02.8000 0977142v4
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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 novembro de 2021.
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se de aquisição de 50 (cinquenta)

impressoras multifuncionais, como medida de viabilização de
atualização progressiva do parque de impressoras utilizadas
por este Regional, por meio de Registro de Preço, conforme
Termo de Referência atualizado - 0977142.

Vieram os autos após fracasso do Pregão Eletrônico
nº 58/2021 (Termo de Homologação - 0974889), para revisão
da pesquisa de preço, Despacho COMAP - 0975071.

Para tanto, foi efetuada nova
pesquisa no site Banco de Preços, buscando-se propostas
vencedoras de licitações ocorridas nos últimos 180 (cento e
oitenta) dias, com objeto semelhante, encontrando-se o valor
estimado unitário no montante de R$ 3.840,13 (três mil
oitocentos e quarenta reais e treze centavos) - 0980563 e
total R$ 192.006,50 (cento e noventa e dois mil seis reais e
cinquenta centavos).

Por fim, sugerimos. s.m.j, a realização de licitação
na modalidade Pregão Eletrônico, com fundamento na Lei
10.520/2002, regulamentada pelos Decretos nº  7.892/2013 e
10.024/2019, com ampla participação.

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 29/11/2021, às 15:57, 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
0980555 e o código CRC E14D207C.
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Coordenadoria de Material e Patrimônio - COMAPCoordenadoria de Material e Patrimônio - COMAP
Seção de ComprasSeção de Compras

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

Relatório gerado no dia 29/11/2021 15:46:50  (IP: 190.15.118.218)Relatório gerado no dia 29/11/2021 15:46:50  (IP: 190.15.118.218)

Relatório de Cotação: Impressora Multifuncional

Pesquisa realizada entre 29/11/2021 15:34:38 e 29/11/2021 15:45:20Pesquisa realizada entre 29/11/2021 15:34:38 e 29/11/2021 15:45:20

Método Matemático Aplicado: Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços
selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a

definição do valor estimado."

ItemItem PreçosPreços QuantidadeQuantidade
PreçoPreço

EstimadoEstimado
PercentualPercentual

PreçoPreço

EstimadoEstimado

CalculadoCalculado

TotalTotal

1) impressora multifuncional 24 1 Unidade R$ 3.840,13 (un) - R$ 3.840,13 R$ 3.840,13

Valor Global:Valor Global:   R$ 3.840,13R$ 3.840,13

Relatório gerado no dia 29/11/2021 15:46:50 (IP: 190.15.118.218)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdM%2f14GtRHNw%2bN7FO%2fnI0U5Zlf0kmTH4vPlPjq%2fSFT6KnM 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDlOCgsdM%252f14GtRHNw%252bN7FO%252fnI0U5Zlf0kmTH4vPlPjq%252fSFT6KnM 1 / 12
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Item 1: impressora multifuncional

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 3.790,00R$ 3.790,00

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco

Objeto:Objeto: Aquisição de Bens de TI e Equipamentos Diversos, sob forma de registro de

preços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste

instrumento, para atender as demandas do Programa Ambiental de Gestão

Sustentável e Títulos e Domínios das Famílias Reassentadas (Executado pela

Base NGPS) e do Programa de Conservação da Fauna e Flora (Subprograma de

Fauna Executado pela Base CEMAFUNA e Subprograma de Flora Executado pela

Base NEMA), todos vinculados ao Projeto..

Descrição:Descrição: Impressora multifuncionalImpressora multifuncional - Impressora multifuncional, tipo impressão: laser,

resolução impressão: 1200 dpi, velocidade impressão: 14 ppm, tensão

alimentação: 110,220 v, resolução fax: 600 x 600 dpi, características adicionais:

resolução interpoladora scaner 9.600 x 9.600 dpi

Data:Data: 24/11/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:132021 / UASG:154421

Lote/Item:Lote/Item: /8

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 4

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PE

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

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

08.784.976/0002-95

* VENCEDOR *

SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA R$ 3.790,00

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 3.590,91R$ 3.590,91

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO/RJ

Objeto:Objeto: Aquisição de impressora para as escolas da rede municipal de ensino e

secretaria municipal de educação.

Descrição:Descrição: Impressora multifuncionalImpressora multifuncional - Impressora Multifuncional Tipo Impressão: Laser ,

Resolução Impressão: 1200 X 1200 DPI, Tensão Alimentação: 110 V, Resolução

Copiadora: 1200x1600 DPI, Capacidade Redução Ampliação: 400%/25% PER,

Velocidade Impressão Preto E Branco: 42 PPM, Resolução Scanner: 1200x1600

DPI, Características Adicionais: Monocromática Frente/Verso , Conectividade:

Rede Rj45,Fax Rj11,Usb 2.0 , Compatibilidade: Mac Osx,Windows

7/8/10,Vista,Xp,Linux , Tipo Papel: Carta, Ofício, A4, Executivo , Capacidade

Mínima Bandeja: 250 FL, Frequência: 50/60 HZ, Capacidade Memória: 256 MB,

Data:Data: 18/11/2021 09:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:622021 / UASG:985905

Lote/Item:Lote/Item: /1

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 22/11/2021 10:29

Homologação:Homologação: 22/11/2021 10:29

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 11

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: RJ

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

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

18.355.585/0001-28

* VENCEDOR *

IRMAOS BARRADAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI R$ 3.590,91

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 3.269,00R$ 3.269,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Detalhamento dos Itens

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 3.840,13 (un) Percentual:Percentual:  - Preço Estimado Calculado:Preço Estimado Calculado: R$ 3.840,13 Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 3.840,13

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

1 Unidade impressora multifuncional, tipo impressão laser, resolução impressão 1200 x 1200 dpi, tensão alimentação 110 v, resolução fax 6

00 x 600 dpi, resoluçãocopiadora 1200 x 1200 dpi, capacidade redução ampliação 25 a 400 per, velocidade impressão preto e bra

nco 30 ppm, resolução scanner 600 x 1800 dpi, conectividade ethernet 10/100, paralela, usb 2.0 e wireless, compatibilidadewindo

ws 2003 server, xp e superior, capacidade mínima bandeja 250 fl

Relatório gerado no dia 29/11/2021 15:46:50 (IP: 190.15.118.218)
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Órgão:Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BAGÉ

Objeto:Objeto: Aquisição de equipamentos de informática para Câmara de Vereadore de Bagé..

Descrição:Descrição: Impressora multifuncionalImpressora multifuncional - Impressora Multifuncional Tipo Impressão: Laser,

Resolução Impressão: 1200 X 1200, Tensão Alimentação: Bivolt, Velocidade

Impressão Preto E Branco: 40, Características Adicionais: Monocromática,

Duplex Automático, Conectividade: Usb 2.0 E Ethernet Gigabit Com Rj-45, Tipo

Papel: A4, Carta, Ofício, Capacidade Memória: 512,

CatMat:CatMat: 462842462842 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL

Data:Data: 17/11/2021 10:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:52021 / UASG:926768

Lote/Item:Lote/Item: /6

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 2

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: RS

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

10.547.557/0001-09

* VENCEDOR *

VIDEOCONFERENCIA BRASIL TECNOLOGIA I.S. LTDA R$ 3.269,00

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 3.100,00R$ 3.100,00

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando do Exército 

Comando Militar do Leste 

1ª Região Militar 

HOSPITAL MILITAR DE RESENDE RJ

Objeto:Objeto: Aquisição de materiais permanentes contemplados pelo Planejamento Anual das

Atividades do Sistema de Saúde do Exército – PAASSEX 2021/2022 e outros:

equipamentos/materiais médicos e odontológicos; impressoras e

equipamentos/materiais para as seções de enfermagem, pronto atendimento,

laboratório, clínica médica, odontologia, cardiologia, contas médicas,

atendimento pré hospitalar (APH), informática, fonodiologia, fisioterapia e

almoxarifado..

Descrição:Descrição: Impressora multifuncionalImpressora multifuncional - Impressora multifuncional, tipo impressão: laser,

resolução impressão: 1200 x 1200 dpi, tensão alimentação: bivolt v, velocidade

impressão preto e branco: 40 ppm, características adicionais: monocromática,

duplex automático, conectividade: usb 2.0 e ethernet gigabit com rj-45, tipo papel:

a4, carta, ofício, capacidade memória: 512 mb

CatMat:CatMat: 462842462842 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL

Data:Data: 09/11/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:142021 / UASG:160239

Lote/Item:Lote/Item: /23

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 2

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: RJ

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

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

20.741.322/0001-07

* VENCEDOR *

EXITTEC COMERCIO E SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA R$ 3.100,00

Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 3.582,95R$ 3.582,95

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Objeto:Objeto: Aquisição de equipamentos hospitalar, odontológico, eletrônicos e

eletroeletrônicos, mobiliário para a UBS Mercedes Martins Simionatto, para

atender a resolução da proposta nº 13820.031000/1200-03 do Ministério da

Saúde..

Data:Data: 14/10/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:372021 / UASG:984027

Lote/Item:Lote/Item: /22

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 1

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: MG

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021
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Descrição:Descrição: Impressora multifuncionalImpressora multifuncional - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER II com as

seguintes características mínimas:- Cópias Múltiplas;- Discagem Abreviada;-

Acesso Remoto;- Relatório de Atividades/Relatórios Periódicos;- Impressão,

digitalização, cópia e fax;- Cópia Duplex (Frente e Verso);- Tempo de Impressão

da Primeira Página 7.5 segundos;- Tecnologia de Impressão Laser

Eletrofotográfico;- Memória Padrão 1 GB;- Velocidade Máx. de Impressão em

Preto (ppm) 52/50 ppm (carta/A4);- Resolução da Impressão (máxima em dpi)

Até 1200 x 1200 dpi- Capacidade da Bandeja de Papel 520 folhas;- Capacidade

de Papel na Bandeja Opcional (folhas) 4 x 520 folhas;- Bandeja Multiuso 50

folhas;- Capacidade de Impressão Duplex (Frente e Verso);- Interface de Rede

Embutida Wireless 802.11b/g/n, Gigabit Ethernet, Hi-Speed USB 2.0;-

Compatibilidade com o Driver de Impressora Windows®, Mac OS®, Linux;-

Emulações PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class3.0), BR-Script3‡, IBM Proprinter,

Epson FX, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0;- Função de Impressão Segura;-

Volume Máximo de Ciclo Mensal 150.000 páginas;- e ademais especificações no

anexo I

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

05.462.543/0001-44

* VENCEDOR *

EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA R$ 3.582,95

Preço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 2.900,00R$ 2.900,00

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGEIRINHA/PR

Objeto:Objeto: A presente licitação tem por objeto a seleção de propostas visando aquisição de

equipamentos de informática com a finalidade de atender as demandas do CRAS

E CREAS da Secretaria de Assistência Social desta Municipalidade, em

conformidade com as especificações técnicas e quantitativos contidos no Termo

de Referência, Anexo I deste edital..

Descrição:Descrição: Impressora multifuncionalImpressora multifuncional - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, (FUNÇÕES /

MULTITAREFA SUPORTADA:, - IMPRESSÃO – CÓPIA- DIGITALIZAÇÃO - E-MAIL,

VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: - A4: ATÉ 38 PPM - CARTA: ATÉ 40 PPM PRETO -

DUPLEX PRINT SPEED A4: ATÉ 31 IPM RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO PRETO: -

HP FASTRES1200 (APRIMORADO ATÉ 4800 X 600 DPI) TECNOLOGIA DE

IMPRESSÃO: - LASER, IDIOMAS PADRÃO DE IMPRESSORA, TIPO DE

DIGITALIZAÇÃO / TECNOLOGIA: - BASE PLANA,ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE

DOCUMENTOS / SENSOR DE IMAGEM POR CONTATO, - HARDWARE: ATÉ 1200

X 1200 DPI - ÓTICA: ATÉ 1200 X 1200 DPI FORMATOS DOS ARQUIVOS

DIGITALIZADOS: - PDF, JPG, TIFF MODOS DE ENTRADA PARA DIGITALIZAÇÃO: -

BOTÕES DE DIGITALIZAÇÃO, CÓPIA, E-MAIL OU DE ARQUIVOS NO PAINEL

FRONTAL; SOFTWARE HP SCAN, E APLICATIVO DE USUÁRIO VIA TWAIN OU

WIFI. CONECTIVIDADE PADRÃO: - 1 X USB DE ALTA VELOCIDADE 2.0 - 1 X HOST

USB TRASEIRO - 1 X PORTA USB FRONTAL - RÁDIO WI-FI 802.11B/G/N/2,4/5

GHZ, CAPACIDADE SEM FIOS:-BANDA DUPLA WI-FI INTEGRADA. REQUISITOS

MÍNIMOS DO SISTEMA: - PC: 2 GB DE ESPAÇO DISPONÍVEL EM DISCO RÍGIDO,

CONEXÃO COM A INTERNET, PORTA USB, NAVEGADOR DE INTERNET - MAC: 2

GB DE ESPAÇO DISPONÍVEL NO DISCO RÍGIDO. (considerar descrição completa

do edital).

Data:Data: 14/10/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:722021 / UASG:987511

Lote/Item:Lote/Item: /4

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 14/10/2021 15:17

Homologação:Homologação: 14/10/2021 15:44

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 1

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PR

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

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

08.831.603/0001-47

* VENCEDOR *

BELINKI & SOUZA LTDA R$ 2.900,00

Preço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 2.698,69R$ 2.698,69

Órgão:Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDALHO

Objeto:Objeto: Aquisição Futura e Eventual de Equipamento de Informática, Destinados para

Atender as Necessidades Do Fundo Municipal De Educação De Paudalho/PE.

Data:Data: 01/10/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:222021 / UASG:927855

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Relatório gerado no dia 29/11/2021 15:46:50 (IP: 190.15.118.218)
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http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDlOCgsdM%252f14GtRHNw%252bN7FO%252fnI0U5Zlf0kmTH4vPlPjq%252fSFT6KnM 4 / 12

Cotação - Banco de Preços (0980563)         SEI 0006364-49.2021.6.02.8000 / pg. 319

http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=987511&uasg=987511&numprp=722021&Seq=1


Descrição:Descrição: Impressora multifuncionalImpressora multifuncional - IMPRESSORA TIPO 2: TECNOLOGIA DE

IMPRESSÃO LASER ELETROFOTOGRÁFICO; DISPLAY LCD (PO/TAMANHO)

TOUCHSCREEN COLORIDO DE 3,7; TAMANHO DO PAPEL (MÁXIMO) ATÉ 21,6 X

35,6 CM (O CIO); VELOCIDADE DE IMPRESSÃO (MÁXIMA) ATÉ 42/40 PPM

(CARTA/A4); RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO (MÁXIMA) ATÉ 1200 X 1200 DPI;

EMULAÇÕES PCL5E, PCL5C, PCL6 (PCL XL CLASS3.0), BR-SCRIPT3, IBM,

PROPRINTER, FX, PDF, VERSÃO 1.7, XPS VERSÃO 1.0; MEMÓRIA

(PADRÃO/MÁXIMA) 256 MB / 256 MB; CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DUPLEX

SIM; CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL (MÁXIMA) BANDEJA COM

CAPACIDADE ATÉ 250 FOLHAS E UMA BANDEJA MULTIUSO COM CAPACIDADE

DE 50 FOLHAS; CAPACIDADE DE ENTRADA OPCIONAL (MÁXIMA*) ATÉ 1.340

FOLHAS COM BANDEJAS OPCIONAIS; CAPACIDADE DE SAÍDA (MÁXIMA) 150

FOLHAS (FACE PARA BAIXO), 1 FOLHA (FACE PARA CIMA); ALIMENTADOR

AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) ATÉ 40 FOLHAS; INTERFACES PADRÃO

ETHERNET, USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE; HOST USB SIM, FRONTAL;

VELOCIDADE DE CÓPIA / RESOLUÇÃO DE CÓPIA (MÁXIMA) ATÉ 42/40 CPM

(CARTA/A4) ATÉ 1200 X 600 DPI; OPÇÕES DE CÓPIA ORDENADAS, N EM 1,

CÓPIAS MÚLTIPLAS (ATÉ 99), IDENTIDADES (RG), REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO 25 -

400% EM INCREMENTOS DE 1%;

CatMat:CatMat: 127906127906 - IMPRESSORA MULTIFUNCAO

Lote/Item:Lote/Item: /8

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 12

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PE

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

08.784.976/0002-95

* VENCEDOR *

SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA R$ 2.698,69

Preço (Compras Governamentais) 8: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 8: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 4.322,01R$ 4.322,01

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando do Exército 

Comando Militar do Sul 

1º Batalhão Ferroviário

Objeto:Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de material permanente e de

consumo de informática..

Descrição:Descrição: Impressora multifuncionalImpressora multifuncional - Impressora multifuncional, tipo impressão: laser,

resolução impressão: 1200 x 1200 dpi, velocidade impressão preto e branco: 15

ppm, resolução scanner: 600 dpi, características adicionais: usb, memória

padrão 32 mb, escalável 96 mb, conectividade: porta paralela ieee1248,

capacidade bandeja: 250 fl, compatibilidade: sistema operacional compatível

microsoft os,

CatMat:CatMat: 274366274366 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL , TIPO IMPRESSÃO LASER,

RESOLUÇÃO SCANNER 600 DPI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS USB,

MEMÓRIA PADRÃO 32 MB, ESCALÁVEL 96 MB, CONECTIVIDADE PORTA

PARALELA IEEE1248, CAPACIDADE BANDEJA 250 FL, COMPATIBILIDADE

SISTEMA OPERACIONAL COMPATÍVEL MICROSOFT OS,, RESOLUÇÃO

IMPRESSÃO 1200 X 1200 DPI, VELOCIDADE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO 15

PPM

Data:Data: 17/09/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:92021 / UASG:160447

Lote/Item:Lote/Item: /55

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 10

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: SC

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

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

23.791.227/0001-06

* VENCEDOR *

MIL PRINT INFORMATICA EIRELI R$ 4.322,01

Preço (Compras Governamentais) 9: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 9: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 2.970,00R$ 2.970,00

Órgão:Órgão: PREF.MUN.DE CAMPO ALEGRE

Objeto:Objeto: Aquisição de equipamentos de informática.

Data:Data: 09/09/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:782021 / UASG:982727

Lote/Item:Lote/Item: /7

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Relatório gerado no dia 29/11/2021 15:46:50 (IP: 190.15.118.218)
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Descrição:Descrição: Impressora laserImpressora laser - Impressora Laser Monocromática Multifuncional –

contemplando as funções deImprimir, copiar, digitalizar e fax, admitindo ainda

multitarefas; velocidade da impressãoem preto: Normal: Até 40 ppm e Ciclo de

serviço (mensal, A4) de até 75.000 páginas;Tecnologia de impressão a Laser;

Qualidade de impressão preto (ótima) de até 1200 x1200 dpi; Monitor com tela

de toque LCD de 3,5" (8,89 cm) (gráficos coloridos); velocidadedo processador a

partir de 800 MHz; conectividade padrão mínima de: 01 dispositivo USB2.0, 01

host USB 2.0, 01 Ethernet Gigabit 10/100/1000 Base-TX, 01 Telecom e 01

telefone;Requisitos mínimos de sistema: Windows 7 (32 bits/64 bits), Windows

Vista (32 bits/64bits); Windows XP (32 bits); Mac OS X v 10.6 e outros; Sistemas

operacionais compatíveis:Windows 8, Windows 7 32 bits e 64 bits, Windows Vista

32 bits e 64 bits, Windows XP 32bits (SP2 ou superior), Mac OS X v 10.6.8 e

posterior, Linux e outros não especificados;memória a partir de: padrão 256 MB e

máxima 256 MB; velocidade de cópia (normal)preto até 40 ppm; resolução de

cópia (texto em preto) até 600 x 600 dpi; Configurações deredução/ampliação de

cópia de 25 até 400%; Cóp

CatMat:CatMat: 1321813218 - IMPRESSORA - LASER

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 03/11/2021 11:34

Homologação:Homologação: 03/11/2021 11:36

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 20

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: AL

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

65.149.197/0002-51

* VENCEDOR *

REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA R$ 2.970,00

Preço (Compras Governamentais) 10: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 10: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 3.505,20R$ 3.505,20

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 

Centro de Ciências da Saúde 

Maternidade Escola

Objeto:Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de

impressão corporativa “outsourcing de impressão”, para impressão de

documentos e fornecimento de solução de impressão departamental, com

acesso via rede local (TCP/IP), compreendendo a cessão de direito de uso de

equipamentos, incluindo a prestação de serviços de manutenção preventiva e

corretiva, fornecimento de peças e suprimentos necessários (EXCETO PAPEL)..

Descrição:Descrição: Impressora multifuncionalImpressora multifuncional - Impressora multifuncional, tipo impressão: laser,

resolução impressão: 1200 x 1200 dpi, tensão alimentação: bivolt v, velocidade

impressão preto e branco: 35 ppm, características adicionais: ciclo mensal

50.000 páginas, impressão duplex auto, conectividade: interface usb e ethernet

10,100 base tx, tipo papel: a4, a5, carta, ofício,, capacidade mínima bandeja: 200

fl

CatMat:CatMat: 469167469167 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL

Data:Data: 06/09/2021 14:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:242021 / UASG:153155

Lote/Item:Lote/Item: /2

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 22/10/2021 14:45

Homologação:Homologação: 22/10/2021 14:49

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 1

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: RJ

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

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

31.884.913/0001-41

* VENCEDOR *

A C S DE OLIVEIRA MATERIAL DE INFORMATICA E PAPELARIA R$ 3.505,20

Preço (Compras Governamentais) 11: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 11: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 4.548,00R$ 4.548,00

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 

Centro de Ciências da Saúde 

Maternidade Escola

Objeto:Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de

impressão corporativa “outsourcing de impressão”, para impressão de

documentos e fornecimento de solução de impressão departamental, com

acesso via rede local (TCP/IP), compreendendo a cessão de direito de uso de

equipamentos, incluindo a prestação de serviços de manutenção preventiva e

corretiva, fornecimento de peças e suprimentos necessários (EXCETO PAPEL)..

Data:Data: 06/09/2021 14:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:242021 / UASG:153155

Lote/Item:Lote/Item: /4

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 19/10/2021 13:59

Homologação:Homologação: 22/10/2021 14:49

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Relatório gerado no dia 29/11/2021 15:46:50 (IP: 190.15.118.218)
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Descrição:Descrição: Impressora multifuncionalImpressora multifuncional - Impressora multifuncional, tipo impressão: laser,

resolução impressão: 1200 x 1200 dpi, tensão alimentação: 110 v, resolução

copiadora: 1200x1600 dpi, capacidade redução ampliação: 400%,25% per,

velocidade impressão preto e branco: 42 ppm, resolução scanner: 1200x1600

dpi, características adicionais: monocromática frente,verso, conectividade: rede

rj45,fax rj11,usb 2.0, compatibilidade: mac osx,windows 7,8,10,vista,xp,linux, tipo

papel: carta, ofício, a4, executivo, capacidade mínima bandeja: 250 fl, frequência:

50,60 hz, capacidade memória: 256 mb

CatMat:CatMat: 445004445004 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL

Quantidade:Quantidade: 1

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: RJ

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

10.302.320/0001-50

* VENCEDOR *

REAL TONER IMPRESSORAS EIRELI R$ 4.548,00

Preço (Compras Governamentais) 12: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 12: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 2.890,00R$ 2.890,00

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE

Objeto:Objeto: Aquisição de materiais imobiliário de escritório, eletrodoméstico, equipamentos

de informatica, brinquedos infantis e materiais correlatos, para serem utilizados

pelo fundo e as secretarias do município de Maragogipe..

Descrição:Descrição: Impressora multifuncionalImpressora multifuncional - Impressora multifuncional, tipo impressão: laser,

resolução impressão: 1200 x 1200 dpi, tensão alimentação: bivolt v, velocidade

impressão preto e branco: 35 ppm, características adicionais: ciclo mensal

50.000 páginas, impressão duplex auto, conectividade: interface usb e ethernet

10,100 base tx, tipo papel: a4, a5, carta, ofício,, capacidade mínima bandeja: 200

fl

CatMat:CatMat: 469167469167 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL

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

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:282021 / UASG:983713

Lote/Item:Lote/Item: 18/103

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 40

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: BA

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

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

65.149.197/0002-51

* VENCEDOR *

REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA R$ 2.890,00

Preço (Compras Governamentais) 13: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 13: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 6.080,60R$ 6.080,60

Órgão:Órgão: COMPANHIA IMOBILIARIA DO ESTADO DO TOCANTINS

Objeto:Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de mobiliário e

equipamentos de informática (microcomputadores (desktop), Monitores,

Notebook, HD, SSD, impressoras, SMART TV, mouse e teclado)..

Descrição:Descrição: Impressora multifuncionalImpressora multifuncional - Impressora multifuncional, tipo impressão: laser,

resolução impressão: 1200 x 1200 dpi, tensão alimentação: bivolt v, velocidade

impressão preto e branco: 35 ppm, características adicionais: ciclo mensal

50.000 páginas, impressão duplex auto, conectividade: interface usb e ethernet

10,100 base tx, tipo papel: a4, a5, carta, ofício,, capacidade mínima bandeja: 200

fl

CatMat:CatMat: 469167469167 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL

Data:Data: 01/09/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:32021 / UASG:927528

Lote/Item:Lote/Item: /7

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 05/11/2021 12:00

Homologação:Homologação: 23/11/2021 10:36

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 1

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: TO

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

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

39.619.837/0001-59

* VENCEDOR *

MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA R$ 6.080,60

Preço (Compras Governamentais) 14: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 14: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 4.950,00R$ 4.950,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021
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Órgão:Órgão: COMANDO DO EXERCITO

2 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO

Objeto:Objeto: Impressora Multifuncional similiar ou superior a laser colorido com duplex e

wireless brother MFCL8610DW, multifuncional de alta performace 33 páginas por

minuto, cartucho de toner capaz de imprimir 9000 páginas, bandeja com

capacidade para 250 folhas e expansíveis até 1050 folhas, display LCD

Tochscren de 3,7 e painel interativo.

Descrição:Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCIONALIMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TIPO

IMPRESSÃO LASER, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO 1200 X 1200 DPI, TENSÃO

ALIMENTAÇÃO 110 V, RESOLUÇÃO FAX 600 X 600 DPI, RESOLUÇÃOCOPIADORA

1200 X 1200 DPI, CAPACIDADE REDUÇÃO AMPLIAÇÃO 25 A 400 PER,

VELOCIDADE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO 30 PPM, RESOLUÇÃO SCANNER

600 X 1800 DPI, CONECTIVIDADE ETHERNET 10/100, PARALELA, USB 2.0 E

WIRELESS, COMPATIBILIDADEWINDOWS 2003 SERVER, XP E SUPERIOR,

CAPACIDADE MÍNIMA BANDEJA 250 FL

CatMat:CatMat: 388426388426 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL

Data:Data: 01/09/2021 00:00

Modalidade:Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: Dispensa de Licitação Nº 72/2021 /

UASG: 160484

Lote/Item:Lote/Item: 1/1

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 1

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: SP

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

33.266.143/0001-07

* VENCEDOR *

RENATO SILVA SOARES 30412993805 R$ 4.950,00

Preço (Compras Governamentais) 15: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 15: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 4.387,40R$ 4.387,40

Órgão:Órgão: FUNDACAO NACIONAL DO INDIO

COORDENAÇÃO REGIONAL KAYAPÓ SUL DO PARÁ

Objeto:Objeto: Impressora

Descrição:Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCIONALIMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TIPO

IMPRESSÃO LASER, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO 1200 X 1200 INTERPOLADO DPI,

TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/ 240 V, RESOLUÇÃO FAX FINE (200X200 DPI),

STANDARD (100X200 DPI) DPI, RESOLUÇÃO COPIADORA 600 X 600 DPI,

RESOLUÇÃO SCANNER 200 X 200, 300 X 300, 600 X 600, 72 X 72 DPI,

CONECTIVIDADE 10/100BASETX ETHERNET, USB 2.0 (OPCIONAL: SEM FIO,

COMPATIBILIDADE FEDORA-CORE 1, HP-UX 10.2 OU SUPERIOR, LINUX ,, TIPO

PAPEL A4, A5, CARTA, OFÍCIO,, FREQUÊNCIA 50/60 HZ, QUALIDADE IMPRESSÃO

FAX PADRÃO, FINO, SUPERFINO EULTRAFINO, CAPACIDADE MEMÓRIA 64/64

MB

CatMat:CatMat: 351871351871 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, LASER, 1200 X 1200 INTERPOLADO

DPI, 110 / 240 V, FINE (200X200 DPI), STANDARD (100X200 DPI) DPI, 600 X 600

DPI, 200 X 200, 300 X 300, 600 X 600, 72 X 72 DPI, 10/100BASETX ETHERNET,

USB 2.0 (OPCIONAL: SEM FIO, FEDORA- CORE 1, HP-UX ® 10.2 OU SUPERIOR,

LINUX®,, A4, A5, CARTA, OFÍCIO,, 50/60 HZ, PADRÃO, FINO, SUPERFINO E

ULTRAFINO, 64/64 MB

Data:Data: 01/09/2021 00:00

Modalidade:Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: Dispensa de Licitação Nº 43/2021 /

UASG: 194044

Lote/Item:Lote/Item: 1/1

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 2

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PA

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

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

10.450.735/0001-70

* VENCEDOR *

PRATIKA PAPELARIA COMERCIO LTDA R$ 4.387,40

Preço (Compras Governamentais) 16: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 16: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 5.410,80R$ 5.410,80

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES/MG

Objeto:Objeto: Registrar preços para futura e eventual contratação de empresas para aquisição

de impressora multifuncional para atender à Secretaria Municipal de Educação.

Data:Data: 25/08/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:712021 / UASG:984305

Lote/Item:Lote/Item: /1

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 31/08/2021 14:18

Homologação:Homologação: 31/08/2021 14:19

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021
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Descrição:Descrição: Impressora multifuncionalImpressora multifuncional - Impressora multifuncional, tipo impressão: laser,

resolução impressão: 1200 x 1200 dpi, tensão alimentação: 110 v, resolução

copiadora: 1200x1600 dpi, capacidade redução ampliação: 400%,25% per,

velocidade impressão preto e branco: 42 ppm, resolução scanner: 1200x1600

dpi, características adicionais: monocromática frente,verso, conectividade: rede

rj45,fax rj11,usb 2.0, compatibilidade: mac osx,windows 7,8,10,vista,xp,linux, tipo

papel: carta, ofício, a4, executivo, capacidade mínima bandeja: 250 fl, frequência:

50,60 hz, capacidade memória: 256 mb

CatMat:CatMat: 445004445004 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 1

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: MG

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

10.542.335/0001-95

* VENCEDOR *

CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA R$ 5.410,80

Preço (Compras Governamentais) 17: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 17: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 3.089,00R$ 3.089,00

Órgão:Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE SERRANA

Objeto:Objeto: Aquisição de 14 (quatorze) notebooks, 2 (dois) desktops e 1 (uma) impressora

multifuncional..

Descrição:Descrição: Impressora multifuncionalImpressora multifuncional - Impressora multifuncional, tipo impressão: laser,

resolução impressão: 1200 x 1200 dpi, tensão alimentação: 110 v, velocidade

impressão preto e branco: 42 ppm, características adicionais: monocromática,

duplex automático, conectividade: usb 2.0, compatibilidade: windows 10, tipo

papel: a4, carta, ofício, capacidade memória: 512 mb

CatMat:CatMat: 446833446833 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL

Data:Data: 09/08/2021 10:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:12021 / UASG:928555

Lote/Item:Lote/Item: /3

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 09/08/2021 16:36

Homologação:Homologação: 19/08/2021 11:19

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 1

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: SP

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

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

07.274.334/0001-00

* VENCEDOR *

T. GUIMARAES - INFORMATICA R$ 3.089,00

Preço (Compras Governamentais) 18: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 18: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 3.502,99R$ 3.502,99

Órgão:Órgão: CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA XII REGIÃO - CRQ-XII

Objeto:Objeto: Aquisição de materiais e equipamentos de informática para o Conselho Regional

de Química 12 Região, conforme especificações constantes neste Termo de

Referência e demais condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital

e seus anexos.

Descrição:Descrição: Impressora multifuncionalImpressora multifuncional - Impressora multifuncional, tipo impressão: laser,

resolução impressão: 1200 x 1200 dpi, tensão alimentação: 110 v, velocidade

impressão preto e branco: 42 ppm, características adicionais: monocromática,

duplex automático, conectividade: usb 2.0, compatibilidade: windows 10, tipo

papel: a4, carta, ofício, capacidade memória: 512 mb

CatMat:CatMat: 446833446833 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL

Data:Data: 22/07/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:42021 / UASG:926774

Lote/Item:Lote/Item: 1/4

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 1

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: GO

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

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

36.756.134/0001-84

* VENCEDOR *

EDINEIA DA SILVA EDUARDO - BANCA DO CARTUCHO EIRELI R$ 3.502,99

Preço (Compras Governamentais) 19: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 19: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 3.300,00R$ 3.300,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Relatório gerado no dia 29/11/2021 15:46:50 (IP: 190.15.118.218)
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Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando do Exército 

Departamento de Educação e Cultura do Exército 

Diretoria de Formação e Aperfeiçoamento 

Escola Preparatória de Cadetes do Exército

Objeto:Objeto: Aquisição de material de informática, equipamentos de comunicações, rede,

telefonia, ferramentas e suprimentos, para atender as necessidades de todo o

parque tecnológico da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, conforme

condições, quantidades, exigências e estimativas, para atender as necessidades

da Escola Preparatória de Cadetes do Exército..

Descrição:Descrição: Impressora multifuncionalImpressora multifuncional - Impressora multifuncional, tipo impressão: laser,

resolução impressão: 1200 x 1200 dpi, tensão alimentação: bivolt v, velocidade

impressão preto e branco: 35 ppm, características adicionais: ciclo mensal

50.000 páginas, impressão duplex auto, conectividade: interface usb e ethernet

10,100 base tx, tipo papel: a4, a5, carta, ofício,, capacidade mínima bandeja: 200

fl

CatMat:CatMat: 469167469167 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL

Data:Data: 15/07/2021 09:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:82021 / UASG:160468

Lote/Item:Lote/Item: /39

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 35

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: SP

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

65.149.197/0002-51

* VENCEDOR *

REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA R$ 3.300,00

Preço (Compras Governamentais) 20: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 20: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 3.200,00R$ 3.200,00

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE/MG

Objeto:Objeto: Registro de preço para futura e eventual aquisição equipamento e suprimento de

informática..

Descrição:Descrição: Impressora multifuncionalImpressora multifuncional - Impressora multifuncional, tipo impressão: laser,

resolução impressão: 1200 x 1200 dpi, tensão alimentação: 110 v, resolução

copiadora: 1200x1600 dpi, capacidade redução ampliação: 400%,25% per,

velocidade impressão preto e branco: 42 ppm, resolução scanner: 1200x1600

dpi, características adicionais: monocromática frente,verso, conectividade: rede

rj45,fax rj11,usb 2.0, compatibilidade: mac osx,windows 7,8,10,vista,xp,linux, tipo

papel: carta, ofício, a4, executivo, capacidade mínima bandeja: 250 fl, frequência:

50,60 hz, capacidade memória: 256 mb

CatMat:CatMat: 445004445004 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL

Data:Data: 07/07/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:122021 / UASG:980734

Lote/Item:Lote/Item: 7/81

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 1

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: MG

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

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

18.436.158/0001-74

* VENCEDOR *

ANA LUCIA REPOLES PASSOS COUTO 12750590663 R$ 3.200,00

Preço (Compras Governamentais) 21: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 21: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 4.200,00R$ 4.200,00

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando do Exército 

Comando Militar do Nordeste 

COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA 

3ºBatalhão de Engenharia de Construção

Objeto:Objeto: Aquisição de material permanente de TI, Comunicações e CFTV.

Descrição:Descrição: Impressora multifuncionalImpressora multifuncional - Impressora multifuncional, tipo impressão: laser,

resolução impressão: 1200 x 1200 dpi, tensão alimentação: bivolt v, velocidade

impressão preto e branco: 40 ppm, características adicionais: monocromática,

duplex automático, conectividade: usb 2.0 e ethernet gigabit com rj-45, tipo papel:

a4, carta, ofício, capacidade memória: 512 mb

CatMat:CatMat: 462842462842 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL

Data:Data: 04/06/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:102021 / UASG:160202

Lote/Item:Lote/Item: /18

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 8

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PI

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021
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CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

30.948.812/0001-24

* VENCEDOR *

R P T B DE LIMA R$ 4.200,00

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 4.900,00R$ 4.900,00

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRAPUA PAULISTA

Objeto:Objeto: SOLICITAÇÃO GERADA PARA COTAÇÃO DE VÁRIAS SOLICITAÇÕES

Descrição:Descrição: IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL COM AS SEGUINTESIMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL COM AS SEGUINTES

CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DISPLAY LCD 3,5"; VELOCIDADE DECARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DISPLAY LCD 3,5"; VELOCIDADE DE

IMPRESSÃO ATÉ 40 PPM; CICLO MENSAL 75.000 PÁGINAS; VOLUMEIMPRESSÃO ATÉ 40 PPM; CICLO MENSAL 75.000 PÁGINAS; VOLUME

MENSAL DE PÁGINAS RECOMENDADO 2000 A 6000; RESOLUÇÃO DEMENSAL DE PÁGINAS RECOMENDADO 2000 A 6000; RESOLUÇÃO DE

IMPRESSÃO 1200 X 1200 DPI; VELOCIDAIMPRESSÃO 1200 X 1200 DPI; VELOCIDA - IMPRESSORA LASER

MULTIFUNCIONAL COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DISPLAY

LCD 3,5"; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO ATÉ 40 PPM; CICLO MENSAL 75.000

PÁGINAS; VOLUME MENSAL DE PÁGINAS RECOMENDADO 2000 A 6000;

RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 1200 X 1200 DPI; VELOCIDADE PROCESSADOR

800 MHZ; TAMANHO DO VIDRO DO SCANNER A4; CONECTIVIDADE PADRÃO

DISPOSITIVO USB 2.0, HOST USB 2.0,

Data:Data: 09/09/2021 00:00

Modalidade:Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: 00006021

Lote/Item:Lote/Item: 1/3

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: 45.231.90.69:8079/transparencia/

Quantidade:Quantidade: 10

Unidade:Unidade: UN

UF:UF: SP

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

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

42.371.383/0001-54

* VENCEDOR *

OPJ INFORMATICA LTDA R$ 4.900,00

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Outros Entes Públicos) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 4.637,00R$ 4.637,00

Órgão:Órgão: MUNICIPIO DE PALMEIRAS / (2) 020/2021

Objeto:Objeto: Aquisição de Material de Informática/Perifericos, eletroeletronicos e

Eletrodomesticos, para atender as demandas das diversas secretarias e Fundos

Municipais da prefeitura Municipal de Palmeiras/Ba.

Descrição:Descrição: IMPRESSORAS LASERIMPRESSORAS LASER - IMPRESSORA MÉDIO PORTE, MULTIFUNCIONAL, A

LASER Velocidade de impressão: mínimo de 42 ppm, Cópia, E-mail, Fax,

Impressão, Digitalização mínimo de 80.000 imagens / mês 1ou superior; volume

de impressão de Até 4.500 páginas; saída de dois lados I; Alimentador

Automático de Documentos ; Capacidade: 50 folhas ; Tamanho: 5,6 x 5,8 para 8,5

x 14 pol (142 x 148 mm a 216 x 356 mm); Resolução de impressão de até 600 x

600 dpi (até 1200 x 1200 qualidade de imagem melhorada); velocidade de

processador de 1000 MHZ ou superior; memoria de impressão 1,5 GB; Wi-Fi,

USB e Ethernet; Impresso a partir de USB, Imprimir a partir da unidade local,

Gravar, Gravar e Imprimir, Dimensionamento, Impressão em papel, Impressão de

folhetos, Colagem, Tamanho de página personalizado, Earth Smart, Ajustar à

página. - CONFORME TERMO DE REFERENCIA

Data:Data: 15/07/2021 08:00

Modalidade:Modalidade: Pregão

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºLicitação:881673

Lote/Item:Lote/Item: 9/1

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 09/08/2021 12:48

Homologação:Homologação: 09/08/2021 12:48

Fonte:Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade:Quantidade: 18

UF:UF: BA

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

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

56.215.999/0013-84

* VENCEDOR *

INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA R$ 4.637,00

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Outros Entes Públicos) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 3.338,46R$ 3.338,46

Órgão:Órgão: ESTADO DO PIAUI / (31) SEID SECRETARIA ESTADO INCLUSAO PESSOA

DEFICIENCIA

Data:Data: 15/06/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºLicitação:875394

Lote/Item:Lote/Item: 2/1

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Relatório gerado no dia 29/11/2021 15:46:50 (IP: 190.15.118.218)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdM%2f14GtRHNw%2bN7FO%2fnI0U5Zlf0kmTH4vPlPjq%2fSFT6KnM 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDlOCgsdM%252f14GtRHNw%252bN7FO%252fnI0U5Zlf0kmTH4vPlPjq%252fSFT6KnM 11 / 12
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Objeto:Objeto: Aquisição de Equipamentos de informática e audiovisuais para os 26 (vinte e

seis) Conselhos Municipais de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência

- COMUDES no Estado do Piauí, conforme condições, quantidades e exigências

estabelecidas no Edital e Termo de Referencia

Descrição:Descrição: IMPRESSORAIMPRESSORA - Impressora Multifuncional, impressão a laser, resolução

impressão:1200 x 1200 DPI, tensão alimentação: 110/220 v, velocidade

impressão preto e branco: 31 ppm, velocidade impressão colorida: 31 ppm,

características adicionais: colorida, duplex automático, Conectividade: interface

USB e ethernet 10/100 base TX, Papel: A4, Carta, Ofício, Capacidade memória: 2

GB. Garantia do fabricante

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 23/06/2021 11:16

Homologação:Homologação: 23/06/2021 11:16

Fonte:Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade:Quantidade: 26

UF:UF: PI

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

35.084.256/0001-09

* VENCEDOR *

A F PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E DE

INFORMATICA

R$ 3.338,46

Relatório gerado no dia 29/11/2021 15:46:50 (IP: 190.15.118.218)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdM%2f14GtRHNw%2bN7FO%2fnI0U5Zlf0kmTH4vPlPjq%2fSFT6KnM 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDlOCgsdM%252f14GtRHNw%252bN7FO%252fnI0U5Zlf0kmTH4vPlPjq%252fSFT6KnM 12 / 12
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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 novembro de 2021.

 

À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 0980555, 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,
Coordenadora, em 29/11/2021, 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
0980579 e o código CRC 6C1CDB33.

0006364-49.2021.6.02.8000 0980579v1
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CERTIDÃO

 

Certifico, para os devidos fins, que foram publicadas, no
Portal da Transparência, as informações contidas
na aba "Solicitações de Contratação", informações estas coletadas
nestes autos e atualizadas até a data de hoje.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 29/11/2021, 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
0980585 e o código CRC A539A260.

0006364-49.2021.6.02.8000 0980585v2
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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 novembro de 2021.
Devolvo os autos à COMAP, para que seja validada,

junto à Unidade demandante, os parâmetros da pesquisa de
preços, e posterior remessa do feito à SLC, para elaborar o
edital do futuro certame, dispensada, de todo modo, a
indicação de dotação orçamentária, por se tratar de aquisição
em regime de registro de preços.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 30/11/2021, às 00:02, 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
0980868 e o código CRC DD8C31A8.

0006364-49.2021.6.02.8000 0980868v1
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DESPACHO

Maceió, 30 de novembro de 2021.
 
 
Em atendimento ao Despacho GSAD 0980868,

encaminho os presentes autos à COINF, para validação dos
parâmetros da pesquisa de preços realizada pela Seção de
Instrução de Contratações, Despacho SEIC 0980555.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 30/11/2021, às 14:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0980934 e o código CRC 45393D14.

0006364-49.2021.6.02.8000 0980934v1
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DESPACHO

Maceió, 30 de novembro de 2021.
À COMAP
 
Sra. Coordenadora,
 
Em ateanção ao Despacho COMAP 0980934,

entendo que validados os parâmetros da pesquisa de
preços realizada pela Seção de Instrução de Contratações,
Despacho SEIC 0980555.

Todavia, creio importante registrar que
equipamentos de TI, dado alto grau de itens importado em sua
manufatura, sofrem grande influência da variação do dólar
americano (U$), cujo valor tem sofrido grande valorização em
relação ao real (R$), conforme se verifica no gráfico que
segue:

 

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 30/11/2021, às 14:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Despacho COINF 0980942         SEI 0006364-49.2021.6.02.8000 / pg. 332



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0980942 e o código CRC 3A795AD2.
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DESPACHO

Maceió, 30 de novembro de 2021.
 
Ciente do Despacho COINF 0980942, encaminho os

presentes autos 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,
Coordenadora, em 02/12/2021, às 18:42, 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
0980952 e o código CRC 645D6210.

0006364-49.2021.6.02.8000 0980952v1

Despacho COMAP 0980952         SEI 0006364-49.2021.6.02.8000 / pg. 334



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PREGÃO ELETRÔPREGÃO ELETRÔNICONICO  Nº Nº XXXX/2021/2021

PROCESSO Nº: 0006364-49.2021.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Data: XX de novembro de 2021
Horário Abertura: XX horas (HORÁRIO DE 
BRASÍLIA/DF).
Local: www.comprasnet.gov.br

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de Li-
citações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, conforme descrito neste Edital e 
seus Anexos, objetivando o Registro de Preços para aquisição de impressoras multifuncio-
nais, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de Tecnologia da Informa-
ção.

O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17/07/2002, pelo
Decreto nº 7.892 de 23/01/2013,  pelo Decreto nº 10.024/2019, pelo Decreto nº 8.538, de
06/10/2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e com suas posteriores
alterações, em consonância com o que  faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei de
Licitações e Contratos Administrativos) e demais normas pertinentes. Aplica-se ao presente
torneio licitatório, ainda, a Lei Complementar nº 123,  de  14/12/2006,  o Decreto nº
7.174/2010, o  Decreto nº 8.184/2014,  a Portaria nº 212, de 18/06/2001, da Presidência
deste Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, edição de 19/06/2001, por meio da qual se
adota o SICAF –  Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - nas licitações
realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº
8.078, de 11/09/1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos.

1 - DO OBJETO.

1.1. O presente Pregão tem por objeto o Registro  de  Preços  para  aquisição  de
impressoras multifuncionais, conforme especificações descritas no Anexo I deste edital.

2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS.

2.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste procedimento
licitatório é de 12 (doze) meses, contado da publicação do referido ato.

2.2. A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação de toda quantidade
estimada no Registro, que poderá ocorrer de acordo com as necessidades do TRE/AL.

2.3. A  existência  de  preços  registrados  não  obriga  o  Tribunal  Regional  Eleitoral  a
contratar,  facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida,
assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

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

3.1. O  prazo  máximo  para  entrega  dos  materiais  é  de  30  (trinta)  dias  corridos,
contados  do  recebimento  da  ordem  de  serviço,  nota  de  empenho  ou  documento
equivalente.

3.2         O prazo de garantia dos materiais será de, no mínimo, 36 (trinta e seis) meses.

4 - DA PARTICIPAÇÃO.

4.1. Poderão participar deste pregão 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. 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 le-
gislação 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 dissolu-
ção ou liquidação;

6.que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, co-
lateral 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 unida-
des situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, de acordo com o dispos-
to 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;
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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 apresen-
tada está em conformidade com as exigências editalícias;

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatorie-
dade de declarar ocorrências posteriores;

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa
SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante
ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da
Constituição Federal;

h) que os serviços sejam prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência
Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto
no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

4.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante
às sanções previstas em lei e neste Edital.

5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.

5.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a parti-
cipação 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 Infraes-
trutura 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 pro-
vedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos de-
correntes 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 pro-
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ceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorre-
ção ou aqueles se tornem desatualizados.

5.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassifica-
ção 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 Edi-
tal, 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 ter-
mos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

6.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a ses-
são pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, di-
ante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua descone-
xão.

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 pro-
postas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de ne-
gociação e julgamento da proposta.

6.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classifica-
do 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 eletrôni-
co, dos seguintes campos:

a) Valor unitário do item ofertado;

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação cons-
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tante no Anexo I;

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

7.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previ-
denciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou in-
diretamente no fornecimento dos bens.

7.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de ex-
clusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer altera-
ção, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

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

7.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regên-
cia de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas.

7.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte
dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o
devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a
adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71,
inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da em-
presa 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 ele-
trônico, 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 Refe-
rência.

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

8.5.1. Os lances deverão ser ofertados pelo valor unitário do 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 superio-
res àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigilo-
so até o encerramento deste prazo.

8.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, po-
derão 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 fe-
chado 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 reiní-
cio 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 imedia-
tamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia;
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8.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo pró-
prio 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 tem-
po 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 supe-
rior 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 ele-
trônico utilizado para divulgação.

8.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, 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 classifi-
cação, 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 preferên-
cia, sucessivamente, aos bens produzidos:

8.22.1. no país;

8.22.2. por empresas brasileiras;

8.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no País;

8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdên-
cia 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 encami-
nhar, 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.
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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 realiza-
da, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessá-
rios à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

8.25. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamen-
to 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 propos-
ta, 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 superi-
or ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 - TCU - Plenário), ou que apresentar pre-
ço manifestamente inexequível.

9.3.1.  O preço máximo unitário fixado para os materiais é de  R$  3.840,13  (três mil e
oitocentos e quarenta reais e treze centavos), 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 exequi-
bilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fun-
damentam a suspeita.

9.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de dili-
gências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser rei-
niciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antece-
dência, 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
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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 catálo-
gos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por ou-
tro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo siste-
ma 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, po-
derá 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 ha-
bilitação 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 descumprimen-
to 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 ca-
dastros:

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 proi-
bição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual
seja sócio majoritário.
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10.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrên-
cias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por par-
te 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 desclassifica-
ção.

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 ocor-
rência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, se-
guindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

10.5. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será ve-
rificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação ju-
rídica, 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 SE-
GES/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 SI-
CAF 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, ex-
ceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pre-
goeiro 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 requisi-
tos 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 dife-
rentes, 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, ex-
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ceto 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 nú-
meros 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 Mer-
cantis, 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 verifi-
cação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limi-
tada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente re-
gistrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento com-
probatório de seus administradores;

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação
no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou
agência;

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;

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

10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as al-
terações 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.
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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, medi-
ante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos ter-
mos 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, re-
lativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos Estaduais relacionados ao ob-
jeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Esta-
dual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

10.10.2.1.  O  licitante,  microempresa  ou  empresa  de  pequeno porte,  deverá
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regula-
ridade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabili-
tação.

10.10.2.2.  A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a docu-
mentação 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 pre-
tenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Comple-
mentar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadas-
tros de contribuintes estadual e (b) da apresentação do balanço patrimonial e
das demonstrações contábeis do último exercício.

10.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e traba-
lhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa
de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as de-
mais exigências do edital.

10.10.2.5.  A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente
posterior à fase de habilitação.

10.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5
(cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O
prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração públi-
ca, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
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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 previs-
tas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na
ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra licitante
com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o
mesmo prazo para regularização.

10.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos
exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e
horário para a continuidade da mesma.

10.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja
por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital.

10.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver con-
correndo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilita-
ção cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às
do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de ina-
bilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

10.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilita-
ção, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retira-
da(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 lici-
tante será declarado vencedor.

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

11.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no pra-
zo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas,
rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubrica-
das pelo licitante ou seu representante legal.

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

c) conter a descrição do item ofertado;

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

11.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em considera-
ção 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, mode-
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lo, 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 expres-
sos por extenso, prevalecerão estes últimos.

11.5. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edi-
tal, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamen-
to a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

11.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo consi-
derada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça víncu-
lo 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 lici-
tante 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 in-
tenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) preten-
de recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a exis-
tência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fun-
damentadamente.

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas ve-
rificará as condições de admissibilidade do recurso.

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer im-
portará 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 licitan-
tes, 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 aprovei-
tamento.
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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 realiza-
ção da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situa-
ção 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 de-
clarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não com-
provar 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 encerra-
mento da etapa de lances.

13.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a ses-
são 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 con-
tidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atuali-
zados.

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

14.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão públi-
ca, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

14.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail  slc@tre-
al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço discriminado no item 24.11
deste Edital, Seção de Licitações e Contratos.

14.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e
seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data
de recebimento da impugnação.

14.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do
certame.

14.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser
enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da
sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br.

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis,
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos res-
ponsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.
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14.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previs-
tos no certame.

14.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deve-
rá 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.

16.5. A  ata  de  registro  de  preços  implicará  compromisso  de  fornecimento  nas
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade.

16.6. A  recusa injustificada de fornecedor  classificado em assinar  a  ata,  dentro do
prazo estabelecido no  subitem 16.3.2, ensejará a aplicação das penalidades  aludidas no
item 16.12 deste edital, bem como às do Decreto nº 10.024/2019.

16.7. A  contratação  com  os  fornecedores  registrados  será  formalizada  pelo  órgão
interessado por intermédio de instrumento contratual,  emissão de nota de empenho de
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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
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
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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;

b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a
compatibilidade com as obrigações assumidas;

c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação
às novas condições de mercado;

d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade
dos preços registrados na Ata;
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e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata;

f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações;

g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto
ao interesse em fornecer o objeto do registro a outro(s) órgão(s) da Administração
Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15.

17.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante:

a) Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo;

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

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

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

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

18 - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.

18.1. São obrigações do detentor da Ata:

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente
Ata;

b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da
presente Ata;

c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o
regime de direito público;

d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado a outro
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse
de utilizar a presente Ata, conforme item 16.15.

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

a)Fornecer os equipamentos conforme especificações, quantidades, prazos e demais
condições estabelecidas no Edital, na Ata de Registro de Preços, na Ordem de Forne-
cimento, na Proposta e no Contrato;
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b) Fornecer a documentação necessária à instalação e à operação dos produtos (ma-
nuais, termos de garantia, etc.), completa, atualizada e em português do Brasil, caso
exista, ou em inglês;

c) Disponibilizar  Central  de Atendimento para a abertura e fechamento de cha-
mados técnicos, conforme períodos, horários e condições estabelecidas no Edi-
tal e em seus Anexos;

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

e) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo re-
presentante da Administração, referentes a qualquer problema detectado ou ao an-
damento de atividades da garantia;

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

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

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

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

j) Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obe-
deçam rigorosamente às normas e  aos procedimentos estabelecidos na Políti-
ca de Segurança da Informação do TRE/AL;

k) Responsabilizar-se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as ati
vidades necessárias para prestar a garantia on-site.

l)Prestar as informações e  os esclarecimentos que venham a ser solicita-
dos pela Administração, referentes a qualquer problema detectado ou  ao anda-
mento de atividades da garantia técnica.

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

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;
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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  na  Seção  de  Almoxarifado  do  Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, situado à Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria,
Maceió/AL,  CEP  57046–000,  telefone  (82)  2122-7700,  em  seu  respectivo  horário  de
funcionamento, de segunda a quinta-feira, das 13h às 19h, e sexta-feira das 7h30 às 13h30.

20.2. O Tribunal  designará Comissão para realizar  o recebimento provisório,  que só
será emitido se o equipamento estiver de acordo com as especificações técnicas.

20.3.       Após a entrega, o equipamento será submetido à avaliação e homologação pelos
responsáveis técnicos do Tribunal.

20.4.       O exame para comprovação das características técnicas consistirá em avaliações
e testes não-destrutivos, realizados em duas etapas:

a) Primeira: inspeção visual dos equipamentos entregues;

b) Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho,   em, no mínimo, 10% (dez
por cento) e não menos do que 01 (um) dos equipamentos recebidos. O Tribunal poderá, a
seu critério, executar os testes nos demais equipamentos, dentro de um critério de razoa-
bilidade, podendo chegar a 100% dos quantitativos, mas dentro de um prazo máximo de
30 (trinta) dias corridos e contados de cada lote de equipamento. 

20.5. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos
que acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e disponíveis
no sítio do fabricante.

20.6. A  comissão  do  Tribunal  deverá,  após  a  comprovação  do  perfeito
funcionamento dos serviços e equipamentos e adequação às especificações técnicas, emitir
e assinar o Termo de Recebimento Definitivo.

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

20.8.         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.

20.9.           Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio.
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20.10.      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.

20.11.       O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze) dias,
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na
Seção 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,
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. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos
artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e ampla
defesa, às seguintes penalidades:

a) advertência;
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a).1 A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento de obriga-
ção contratual e terá que apresentar as devidas justificativas em um prazo de até 5
(cinco) dias úteis após o recebimento da notificação; e

a).2 Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem improceden-
tes as justificativas apresentadas, a Contratada será advertida;

b) multa de:

b).1 0,25% por dia, sobre o valor constante da Nota de Empenho ou instrumento con-
tratual, no caso de atraso injustificado na entrega do bem, limitada a incidência a 20
(vinte) dias corridos;

b).1.1 No caso de atraso injustificado na entrega dos bens por prazo superior a 20
(vinte) dias corridos, com a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de
7,5% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento contratual; e

b).1.2 No caso de atraso injustificado na entrega do bem por prazo superior a 20
(vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração, será aplicada a pena-
lidade 12% sobre o valor da Ordem de Fornecimento ou instrumento contratual, no
caso de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do
registro de preços do Fornecedor;

b).2  0,5%  por  dia, sobre o  valor  do equipamento,  no caso de atraso injustifica-
do na solução do chamado de garantia, limitada a incidência 30  (trin-
ta) dias corridos;

b).2.1  No caso de atraso injustificado na solução do chamado de garan-
tia por prazo superior  a  30 (trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente,
a multa de 1% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e

b).2.2 A multa por atraso relacionada ao item anterior será auferida por Or-
dem de Fornecimento e aplicada somente uma única vez a cada mês, indepen-
dente da quantidade de equipamentos sem solução.

b).3 10% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução
parcial da obrigação assumida;

b).4 20% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução total da
obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro de preços do Fornecedor;

b).5 10% sobre o valor global estimado da Ata de Ata de Registro de Preços, na hipóte-
se de recusa em assinar a Ata ou o instrumento do contrato, ou retirar a Ordem 
de Fornecimento.

c) impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades legais; e

d) 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, que será conce-
dida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes.
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21.4.1.   As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do subitem anterior poderão
ser aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.

21.4.2.           O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado judicial-
mente;

21.5.          Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do
valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento administrativo.

21.6           A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará à Contratada o contraditório e a ampla defesa, observando-
se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

21.7. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei
nº 8.666/93.

21.8. Se a Contratada não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro de
5 (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 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.

21.9. O período de atraso será contado em dias corridos.

21.10. 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.

21.11. 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.

21.12. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002, aplicando-lhes,
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposições do Direito Privado.

21.13. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário
Oficial da União.

22- DO PAGAMENTO

22.1. O  pagamento  será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias,  a  contar  da data  da entrega da respectiva  Nota Fiscal
devidamente atestada pela unidade competente.

22.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

22.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

22.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária.
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22.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis.

22.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação
da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644
         365                             365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

23 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

23.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2021,  PTRES
167674 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativa), Natureza da Despesa nº 449052
(Equipamentos e Material Permanente.

23.2. As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das
dotações orçamentárias respectivas.

24 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

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

24.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública ob-
servarão o horário de Brasília – DF.

24.3. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

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

24.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

24.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, in-
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dependentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

24.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afasta-
mento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princí-
pios da isonomia e do interesse público.

24.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou de-
mais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

24.9. Não     havendo     expediente,     ou     ocorrendo     qualquer     fato     superveniente     que     impeça  
a     realização     do     certame     na     data     marcada,     a     sessão     será     transferida     para     o     primeiro     dia     útil  
subsequente,  devendo  o    Pregoeiro  informar  sobre  o  adiamento  no  ambiente  do  
Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.

24.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no
TRE/AL.

24.11.  O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu
de Andrade,  nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro Farol, CEP
57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765.

24.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, do
Decreto nº 10.024/2019 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.

24.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações e
Contratos, no endereço especificado no item 24.11, no caso de ser retirado em Maceió, ou
ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.

24.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços.

24.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do Estado de
Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não
puderem ser solucionadas administrativamente.

Maceió/AL, 18 de outubro de 2021.

Ingrid Pereira de Lima Araujo
                                        Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

01. Objeto
Registro de Preço ou adesão à Ata de Registro de Preços para aquisição de até 
50 (cinquenta) impressoras multifucionais , como medida de viabilização de 
atualização progressiva do parque de impressoras utilizadas por este Regional

02. Quantidade

50 (cinquenta) impressoras multifucionais

 

03. Resumo da 
Especificação do 
Objeto

Há a   necessidade  de   se   buscar   o   detalhamento   e   atendê-
lo (Item DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III)).

Todavia, de forma resumida temos:

• Impressora Multifuncional Laser;
• Recursos mínimos: cópia, digitalização de documentos;
• Interfaces: USB, Gibabit Ethernet
• Driver compatível com Windows 10
• Resolução de impressão: 1200 x 1200 (preto e branco)
• Pápeis suportados mínimos: A4, A5, Carta, Ofício e envelopes
• Ter bandeja multiuso;
• Velocidade de impressão: 36 ppm
• Resolução de digitalização: 1200 x 1200 dpi (monocromática);
• Digitalização direto para USB
• Formatos de digitalização: JPEG, JPG; PDF; PDF seguro; TIFF
• Cartuchos: A impressora será fornecida com 1 (um) cartucho de toner de 

alto rendimento com capacidade para impressão de 10.000 (dez mil) 
páginas e 01 (um) outro sobressalente por impressora;

• Garantia: 36 (trinta e seis) meses

04. Valor 
Estimado

Os   custos   totais   projetados,   por   certo,   serão   objeto   de
levantamento por parte da SEIC, em momento oportuno.

 

05. Justificativa

• A Seção de Infraestrutura de Equipamentos e Apoio ao Usuário 
(SAU)/COINF/STI tem relatado recorrentemente problemas de 
funiconamento nas impressoras multifuncionais deste Regional, 
considerando que, a quase totalidade das impresssoras multifuncionais, 
tem mais de 04 (quatro) anos, ou seja, estão albergadas pelo disposto da 
Resolução TRE/AL nº 16.145/2021 (0928896) quanto à política de 
descarte e desfazimento de equipamentos de Tecnologia da Informação, 
no âmbito da justiça eleitoral de Alagoas, impõe-se a necessidade de:

• Prover atualização dos equipamentos para a manutenção de suas 
atividades.
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06. Prazo de 
Entrega

O prazo máximo para o fornecimento  é de 30 (trinta) dias corridos após o 
recebimento da ordem de fornecimento, nota de empenho ou documento 
equivalente.

07. Adjudicação (Por Item)

08. Classificação 
Orçamentária

(A cargo da COFIN). Sugerindo-se material permanente de TI.

09. Local de 
Entrega

Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Av. Menino Marcelo, 7200D, Serraria

Maceió – AL CEP 57046-005 Tel.: (82) 3328-1947

Horário: De segunda-feira a quinta-feira das 13 às 19h e sexta-feira das 7h30min 
Às 13h30min.

10. Unidade 
Fiscalizadora

Fiscal Técnico: Chefe da Seção de Infraestrutura de Equipamentos e Apoio ao 
Usuário.

11. Unidade 
Gestora

Gestor do Contrato: Indicação a cargo da Secretaria de Administração: Por se 
tratar de  aquisição/contratação ordinária, nos moldes do Despacho 
GSAD 0945085

12. Sanções 
Administrativas

Vide

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
Subitem Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11)

13. Prazo de 
Pagamento

Vide 

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
Subitem Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7)

14. Estratégia de 
Recebimento

Vide 

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
Subitem Recebimento do Objeto:

15. Modalidade e 
Tipo de Licitação

Vide

2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e Atendimento aos 
Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V)

 

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I):

Registro   de   Preço   ou   adesão   à  Ata   de   Registro   de   Preços   para
aquisição de impressoras multifucionais
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1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)

Registro   de   Preço   ou   adesão   à  Ata   de   Registro   de   Preços   para
aquisição de impressoras multifucionais

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II)

 

2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a )

A Seção de Infraestrutura de Equipamentos e Apoio ao Usuário (SAU)/COINF/STI 
tem relatado recorrentemente problemas de funiconamento nas impressoras 
multifuncionais deste Regional, considerando que, a quase totalidade das impresssoras 
multifuncionais, tem mais de 04 (quatro) anos, ou seja, estão albergadas pelo disposto 
da Resolução TRE/AL nº 16.145/2021 (0928896) quanto à política de descarte e 
desfazimento de equipamentos de Tecnologia da Informação, no âmbito da justiça 
eleitoral de Alagoas, impõe-se a necessidade de:

•Prover atualização dos equipamentos para a manutenção de suas atividades.

A sugestão de uso de Registro de Preços, da forma como proposta, tem alicerce no 
Decreto nº 7.892/2013,  art. 3º,  incisos I, II e IV, assim ponderados:

•Inciso I: a aquisição de impressoras pode ser frequente, considerando a 
migração progressiva, vez que não os serviços suportados não podem sofrer 
solução de continuidade;
•Inciso II: a entrega deve ser sucessiva, de forma a minimizar impactos nos 
prazos de garantia dos equipamentos, considerando a dinâmica de 
deslocamentos para sua efetiva implantação e substituição aos equipamentos 
anteriores;
•Inciso IV: não é possível, a priori, ter uma visão clara, da quantidade de 
equipamentos efetivamente necessários para substituir os atuais, quer seja pela 
defasagem tecnológica dos atualmente em uso, decorrente do tempo de 
aquisição; quer seja pela necessidade e absorção de novos serviços, tais como 
demanda crescente do SEI e do anunciado PJE, entre outros.

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)

A contratação visa, além de promover ações no sentido de elaborar
novo   instrumento   que   mantenha   um   meio   para   disponibilizar   as   impressoras
demandadas e:
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Garantir   a   infraestrutura   física   apropriadas   às   atividades
administrativas e judiciais.

Prover   infraestrutura   de   TIC   apropriada   às atividades   judiciais   e
administrativas.

2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)

•Dotar a STI de capacidade de renovação do parque de impressoras 
multifucionais com desempenho adequado, com confiabilidade, com atualização
tecnológica e com cobertura de garantia com custo minimizado.

2.4 Alinhamento Estratégico (Art. 18, § 3º, II, d)

1. Planejamento Estratégico Institucional (PEI): melhoria da infraestrutura e 
governança de tecnologia da informação;

2. Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC): viabilizar 
serviços e soluções de TIC;

3. Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC): manter parque
tecnológico atualizado.

2.5 Referência aos Estudos Preliminares (Art. 18, § 3º, II, e)

Este Termo de Referência foi elaborado considerando o Documento
de Oficialização de Demanda (DOD) encaminhado pela Secretaria de Tecnologia da
Informação (STI) e os Estudos Preliminares constantes do Processo SEI nº 0006364-
49.2021.6.02.8000

2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)

É pretendida a reposição do parque de impressoras.

2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g)

Verifica-se que os bens e serviços pretendidos poderão ser fornecidos
por diferentes empresas no mercado de TIC.

Considerando o Item 7 dos Estudos Preliminares, não se vislumbrou
alternativa que não o presente Registro de Preços.

 

2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h)
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Os   bens   e   serviços   a   serem   contratados   possuem   características
comuns   e  usuais   encontradas   atualmente   no  mercado  de  TIC,   cujos   padrões   de
desempenho  e  de  qualidade  podem ser  objetivamente  definidos  neste  Termo  de
Referência.

O objeto desta contratação tem como escopo a obtenção de produto
específico em período determinado,  portanto não se  caracteriza  como serviço de
natureza continuada.

2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i)

Não haverá parcelamento, cada ordem de fornecimento derivado do
Registro de Preços deverá ser realizada de maneira integral.

Adjudicação será por item.

2.10 Vigência

Será, na forma dos normativos vigentes, o tempo máximo do Registro
de Preços.

A vigência da ata será de 12 (doze) meses, contados a partir de sua
assinatura.

A utilização do sistema de Registro de Preços visa, primordialmente,
a redução de número de licitações para o mesmo objeto, porquanto se concentra em
um único procedimento a possibilidade de realizar diversas aquisições recorrentes e
necessárias, via ordens de fornecimento, durante o lapso temporal de sua vigência,
em face de os preços permanecerem à disposição da Administração.

2.11  Modalidade,  Tipo de  Licitação,  Critérios  de  Habilitação  e  Atendimento  aos
Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V)

A aquisição pretendida deverá ser realizada por meio de licitação do
tipo   Pregão   Eletrônico,   como   é   de   praxe   neste   Regional,   salvo   entendimento
superior contrário.

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de fornecimento
de   equipamento,   é   pela   contratação   por   licitação   via   pregão.   Por   conta   de
possibilidade   de   contingenciamento   orçamentário,   ou   mesmo   a   necessidade   de
promover   entregas   parceladas   de   acordo   com   a   necessidade   e   conveniência   da
Administração, indicamos a modalidade de registro de preços.
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O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta a contratação de
bens e serviços de informática e automação pela administração pública federal, direta
ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais
organizações   sob   o   controle   direto   ou   indireto   da  União   deve   ser   aplicado   nesta
aquisição por se tratar de bem de informática.

A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a
necessidade   de   exigências,   na   fase   de   habilitação,   de   certificações   emitidas   por
instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização   e   Qualidade   Industrial   (Inmetro),   que   atestem,   conforme
regulamentação   específica,   a   adequação   à   segurança  para  o  usuário   e   instalações,
compatibilidade eletromagnética e consumo de energia.

Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a certificação
para   este   tipo   de   produto,   segundo  o   próprio   INMETRO,   é   voluntária,   conforme
Portaria Inmetro n.º 170 de 10/04/2012.

(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf).

pretendida deverá ser realizada por meio de licitação do tipo Pregão
Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo entendimento superior contrário.

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de fornecimento
de   equipamento,   é   pela   contratação   por   licitação   via   pregão.   Por   conta   de
possibilidade   de   contingenciamento   orçamentário   indicamos   a   modalidade   de
registro de preços.

O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta a contratação de
bens e serviços de informática e automação pela administração pública federal, direta
ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais
organizações   sob   o   controle   direto   ou   indireto   da  União   deve   ser   aplicado   nesta
aquisição por se tratar de bem de informática.

A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a
necessidade   de   exigências,   na   fase   de   habilitação,   de   certificações   emitidas   por
instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização   e   Qualidade   Industrial   (Inmetro),   que   atestem,   conforme
regulamentação   específica,   a   adequação   à   segurança  para  o  usuário   e   instalações,
compatibilidade eletromagnética e consumo de energia.

Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a certificação
para   este   tipo   de   produto,   segundo  o   próprio   INMETRO,   é   voluntária,   conforme
Portaria Inmetro n.º 170 de 10/04/2012.

(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf).
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2.12 Adequação do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k)

Para   utilização   do   objeto   pretendido   é   necessário   dispor   de
infraestrutura física para sua instalação, situação essa já existente no âmbito do TRE/
AL, salvo o surgimento de demanda muito particular e além da previsibilidade.

2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l)

1.CONFORMIDADE
1.O fabricante deve possuir sistema de gestão ambiental com base na 
norma ISO 14001, devidamente comprovado através do respectivo 
certificado;
2.Os   equipamentos   não   deverão   conter   substâncias   perigosas   como
mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd),
bifenil   polibromados   (PBBs),   éteres  difenil-polibromados   (PBDEs)   em
concentração   acima  da   recomendada  na  diretiva  RoHS   (Restriction  of
Certain Hazardous Substances).  A comprovação do disposto poderá ser
feita mediante apresentação de certificação emitida por instituição pública
oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer outro meio de prova
que   ateste   que   o   bem   ofertado   cumpre   com   as   exigências   do   edital,
conforme   previsto   nas   recomendações   contidas   na   IN   01-2010   SLTI;
Epeat   (Eletronic   Product   Environmental   Assessment   Tool),   com
certificado na categoria mínima Gold;

2.COMPATIBILIDADE
1.Windows 10 ou superior

2.14 Obrigações do Contratante (Art. 18, § 3º, II, m)

1.Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo;

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

3.Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o pres
ente termo, toda a documentação referente ao mesmo;

4.Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à 
boa execução das obrigações contratuais; e

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

2.15 Obrigações da Contratada (Art. 18, § 3º, II, m)

As obrigações abaixo são aplicáveis ao objeto a ser contratado.
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1.Fornecer o(s) equipamento(s) conforme especificações, quantidades, prazos e demais con
dições estabelecidas no Edital, na  Ata   de Registro de Preços,   na Ordem de Fornecimento,
na Proposta e no Contrato;

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

3.Disponibilizar Central
de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados técnicos, conforme períodos, ho
rários e condições estabelecidas no Edital e em seus Anexos;

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

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

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

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

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

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

10. Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obedeçam rigoros
amente às normas e
aos procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da Informação do TRE/AL;

11. Responsabilizar-se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades nec
essárias para prestar a garantia on-site.

12.Prestar as informações e
os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Administração, referentes a qualquer 
problema detectado ou ao andamento de atividades da garantia técnica.
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DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III)

3.1 Descrição do Objeto

 

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL

•Impressora multifuncional incorporada, em um único bloco, com recursos de 
cópia, digitalização de documentos e de impressão por varredura a feixe laser ou
barramento de LEDs e fusão de toner.
•Impressão monocromática;
•Características Técnicas Gerais:

•a. Tamanhos de Papel: A4 210 x 297 mm, A5 148 x 210 mm , A6 105 × 
148 mm, Carta 215 x 279 mm, Ofício 216 x 356 mm;
•b. Deve aceitar papéis com peso de, no mínimo, 60 até 163 g/m² 
(sessenta até cento e sessenta e três gramas por metro quadrado) na 
bandeja 1 e de, no mínimo, 60 a 220 g/m² (sessenta a duzentos e vinte 
gramas por metro quadrado) na Bandeja multiuso ou superior;
•c. Interface USB (Universal Serial Bus);
•d. Fonte de alimentação com tensão de entrada de 110 V (cento e dez 
volts em corrente alternada) ou bi-volt automático, com tolerância de 
±10% (mais ou menos dez por cento);
•e. Acompanhada de manual com informações técnicas para a operação 
(Manual de Operação) e cabo de alimentação;
•f. Drivers para Windows 8 e Windows 10. O sistema operacional 
Windows é o sistema padrão homologado e utilizado pelos softwares e 
aplicativos eleitorais do TRE-AL;
•g. Painel de controle: tela LCD ou sensível ao toque;
•h. Digitalização duplex; i. Impressão a partir de uma unidade USB e 
digitalização para USB;
•j. Imprimir de smartphones, tablets e notebooks via rede sem fio;
•k. Unidade fotorreceptora integrada ao toner.

•Características da Impressora:
•Tecnologia de impressão: Impressão por varredura a feixe laser e fusão 
de toner;
•Cor de impressão: Monocromática;
•Resolução de impressão: Preto e branco de 1200 x 1200 dpi (mil e 
duzentos por mil e duzentos dpi);
•Velocidade de impressão: 40 ppm (quarenta páginas por minuto) em 
preto e branco em A4;
•Ciclo de trabalho Maximo mensal: 80.000 (oitenta mil) páginas;
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•Capacidade da bandeja de alimentação: Bandeja de entrada: 150 (cento e 
cinquenta) folhas;
•Alimentador Automático de Documentos: Capacidade de 50 (cinquenta) 
folhas;
•Capacidade da bandeja de saída 150 (cento e cinquenta) folhas;
•Impressão duplex: Frente e verso automático;
•Impressão em papel de tamanhos: Tamanhos de mídias mínimas 
suportadas: A4, A5, Carta, Oficio, envelopes;
•Tamanho de mídias personalizado: Bandeja Multiuso: 3 x 5 a 8,5 x 14 
pol.; 76 x 127 a 216 x 356 mm;
•Memória: 512 (quinhentos e doze) MB de RAM;
•Conectividade: 1 USB 2.0 de alta velocidade; 1 rede Gigabit Ethernet 
10/100/1000 BaseTX; 1 802.11b/g/n sem fio;
•Porta de linha telefônica; Linguagens: Compatível com as seguintes 
linguagens: PDF; PCL5 ou superior;
•Cartuchos: A impressora será fornecida com 1 (um) cartucho de toner de 
alto rendimento com capacidade para impressão de 10.000 (dez mil) 
páginas e 01 (um) cartucho de toner de alto rendimento com capacidade 
para impressão de 10.000 (dez mil) páginas sobressalente;

•Características da Copiadora:
•Resolução: 600 x 600 ppi (seiscentos por seiscentos ppi) em texto em 
preto e branco;
•Velocidade cópia: 40 cpm (quarenta cópias por minuto) em A4, preto;
•Funções: Cópias múltiplas até 99 (noventa e nove) cópias;
•Redução/ampliação de 25% a 400%.

•Características da Digitalizadora:
•Resolução óptica: 1200 x 1200 dpi (mil e duzentos por mil e duzentos 
ppi) monocromática, mesa;
•Até 1200 x 1200 dpi (mil e duzentos por mil e duzentos ppi) cores.
•Tipo de digitalização: Base plana com alimentador automático de 
documentos;
•Velocidade de digitalização (normal, A4): 29 ppm (vinte e nove páginas 
por minuto) em preto e branco e de 20 ppm (vinte páginas por minuto) 
coloridas;
•Funções: Digitalização para email, para pasta de rede, USB;
•Formatos de arquivo: JPEG, JPG; PDF; PDF seguro; TIFF.

•Garantia: 36 (trinta e seis) meses do fabricante, on site, considerando a 
localização em Maceió/AL.
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3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)

A execução do objeto pressupõe a existência dos seguintes papéis e
responsabilidades (Art. 18, § 3º, III, a, 1):

1.Patrocinador da Contratação: é o titular da área demandante, responsável por 
representar os interesses do órgão no contexto da Contratação, pela aprovação 
da necessidade e, por fim, pela negociação das ações necessárias para que os 
objetivos sejam alcançados;
2.Gestor do Contrato (art. 3º, IV, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): 
servidor designado para coordenar e comandar o processo da fiscalização da 
execução contratual. Na forma do Art. 17 da mesma Resolução, o gestor do 
contrato responsabiliza-se pela condução da gestão e fiscalização do contrato, 
nos termos do Art. 67, da Lei nº 8.666/93.
3.Fiscal do Contrato (art. 3º, VI, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): 
servidor designado para auxiliar o gestor do contrato quanto à fiscalização do 
objeto do contrato. Neste sentido, indicado pela respectiva autoridade 
competente para fiscalizar o Contrato quanto aos aspectos técnicos da solução.

Dinâmica da Execução (Art. 18, § 3º, III, a, 2):

1.Os equipamentos deverão ser entregues no Almoxarifado do TRE/AL, nos 
quantitativos indicados no pedido de fornecimento;
2.A garantia dos equipamentos deve obedecer o detalhamento técnico feito e terá
seu tempo contado por cada fornecimento individualmente;
3.Entende-se como garantia aquela prestada pelo próprio fabricante ou por rede 
credenciada pelo fabricante do(s) referido(s) equipamento(s);
4.O pagamento será realizado individualmente para cada nota fiscal apresentada,
após emissão do aceite definitivo pela unidade competente do TRE/AL;
5.Os equipamentos deverão ser novos, não recondicionados, de primeiro uso e 
não deverão conter marcas, amassados, arranhões ou outros problemas e, ainda, 
serem entregues em pleno estado de funcionamento;
6.Os equipamentos deverão atender rigorosamente a todas as especificações 
técnicas contidas neste Termo de Referência e em seus Anexos;
7.Os equipamentos deverão vir acompanhados de todos os acessórios 
necessários para o seu pleno estado de funcionamento, como cabos, drivers, 
mídias e outros, os quais só serão recebidos juntamente com os respectivos 
equipamentos. Este item se aplica tanto para a entrega dos equipamentos quanto 
para substituições durante o período de garantia;
8.Ao TRE é reservado o direito de efetuar conexões dos equipamentos a outros, 
bem como adicionar demais acessórios compatíveis tecnicamente, sem que isso 
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constitua motivo para a Contratada se desobrigar da garantia, desde que tal fato 
não implique danos materiais ou técnicos aos equipamentos e acessórios, 
hipótese que deverá ser devidamente comprovada;
9. Ao TRE/AL é reservado o direito de efetuar diligência, a qualquer tempo, 
quanto aos documentos exigidos neste Termo de Referência e em seus Anexos.

Recebimento do Objeto:

1.O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, que só 
será emitido se os equipamentos estiverem de acordo com as 
especificações técnicas;
2.Após a entrega, os equipamentos serão submetidos à avaliação e homologação
pelos responsáveis técnicos do Tribunal;
3. O exame para comprovação das características técnicas consistirá em 
avaliações e testes não-destrutivos, por amostragem realizados em duas etapas:

a.Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues;
b.Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, no 
mínimo, 10% (dez por cento) e não menos do que 01 (um) dos 
equipamentos recebidos. O Tribunal poderá, a seu critério, executar 
os testes nos demais equipamentos, dentro de um critério de 
razoabilidade, podendo chegar a 100% dos quantitativos, mas dentro de 
um prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos e contados de cada lote de 
equipamentos.

4.As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos 
que acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e 
disponível no sítio do fabricante.
5.A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito 
funcionamento dos equipamentos e adequação às especificações técnicas, emitir 
e assinar o Termo de Recebimento Definitivo.

Instrumentos Formais de Solicitação do(s) Bens e/ou Serviço(s) (Art.
18, § 3º, III, a, 3):

1.A Ordem de Fornecimento será o instrumento formal de solicitação dos bens 
pertencentes ao escopo desta contratação.

Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7)

1.O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente do Fornecedor,
por ordem bancária, no prazo disposto nos artigos 5º, § 3º, ou 40, XIV, “a”, da 
Lei n. 8.666/93, conforme o caso, quando mantidas as mesmas condições 
iniciais de habilitação e cumpridos os seguintes  requisitos:

a.Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época 
da emissão (nota fiscaleletrônica, se for o caso), acompanhada da 

Minuta de edital de pregão para repeticação (0987629)         SEI 0006364-49.2021.6.02.8000 / pg. 372



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Certidão Negativa de Débito – CND, comprovando regularidade com o 
INSS; do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, 
comprovando regularidade com o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa 
de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, 
expedida pela Secretaria da Receita Federal; e da Certidão Negativa de 
Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela Justiça do Trabalho; e  da 
prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal do 
domicílio ou sede do Fornecedor; e
b.Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o 
Fornecedor.

2.Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a 
reajustamento de preços ou a atualização monetária.
3.O pagamento ocorrerá num  prazo de 10 (dez) dias, após a atestação pela 
fiscalização e consequente ratificação pela gestão, nos termos da IN TRE-AL nº 
07/2021 e Resolução  TRE-al nº 15.787/2017.

Direitos de Propriedade Intelectual (Art. 18, § 3º, III, a, 9):

1.Esse requisito não se aplica ao contexto desta contratação, uma vez que o 
objeto se refere ao fornecimento de equipamentos, cujos direitos autorais do 
fabricante são resguardados por legislação nacional e internacional.

Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11):

1.Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos 
artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia 
e ampla defesa, às seguintes penalidades:

a.Advertência:
i.A Contratada será notificada formalmente em caso de 
descumprimento de obrigação contratual e terá que apresentar as 
devidas justificativas em um prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o
recebimento da
notificação; e
ii.Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda 
serem improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada 
será advertida;

b.Multa de:
i.0,25% por dia, sobre o valor constante da Ordem 
de Fornecimento, no caso de atraso injustificado na entrega dos 
equipamentos, limitada a incidência a 20 (vinte) dias corridos;

1.No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamento
s por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com 
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a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de 
7,5% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e
2.No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamento
s por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com a 
não aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade 
12% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de 
inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o 
cancelamento do registro de preços do Fornecedor;

ii. 0,5% por dia, sobre o valor do equipamento, 
no caso de atraso injustificado na solução do chamado de garantia, l
imitada a incidência 30 (trinta) dias corridos;

1.No caso de atraso injustificado na solução do chamado de g
arantia por prazo superior a 30 (trinta) dias corridos, aplica-
se adicionalmente, a multa de 1% sobre o valor 
da Ordem de Fornecimento; e
2.A multa por atraso relacionada ao item 
anterior será auferida por Ordem de Fornecimento e aplicada 
somente uma única vez a cada mês, independente da 
quantidade de equipamentos sem solução.

iii.10% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso
de inexecução parcial da obrigação assumida;
iv.20% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de 
inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o 
cancelamento do registro de preços do Fornecedor;
v.10% sobre o valor global estimado da Ata de Ata de Registro de 
Preços, na hipótese de recusa em assinar a Ata ou o instrumento do 
contrato, ou retirar a Ordem de Fornecimento.

c.Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do 
SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais 
penalidades legais; e
d.Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com 
a Administração Pública.

2.O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para 
entrega/solução do chamado de garantia dos equipamentos poderá resultar no 
cancelamento do registro de preços com a Contratada.
3.As sanções previstas nos itens "1.a", “1.c” e “1.d” do item 1 poderão ser 
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.
4.O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será 
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado 
judicialmente;
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5.Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do 
valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento 
administrativo.
.
 

4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV)

 

Garantia mínima de 04 (quatro) anos.

Estar comprovadamente ainda em produção.

Conformidade com o presente Termo de Referência.

5. Modelos (templates) propostos a serem utilizados na contratação (Art. 18, § 3º,
III, V)

 

 

Proc. SEI Principal  nº XXXXXXXXX

 

Pregão Eletrônico nº XX/YYYY – TRE/AL

Ata de Registro de Preços TRE/AL nº XX/YYYY

Fornecedor: AAAAAAAAAAA. - CNPJ  00.000.000/0000-00

 

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº XXX/20YY – STI 

 

Solicito, com base na Ata de Registro de Preços relativa  ao  Pregão
Eletrônico  suprarreferido, celebrada entre este Tribunal e essa Empresa, o forneci-
mento abaixo discriminado:

 

Item da
Ata

Descrição Qtd. Regis-
trada

Qtd. Solici-
tada

Valor Unitário
(R$)

Valor Total
(R$)

Saldo da
Ata
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TOTAL:   ***

Recursos Orçamentários: As despesas decorrentes da prestação dos serviços pretendi
do serão cobertas com recursos de MATERIAL PERMANENTE DE TI.

Prazo de Entrega: No máximo de XX (XXXXXXX) dias corridos após o recebimento d
a autorização de fornecimento, nota de empenho ou instrumento formal e equivalente, 
conforme contrato.

Valor Total: R$ XX.XXX,XX (XXXXXX reais e XXXXXXXa centavos).

Gestor da Ata - Portaria TRE/AL nº XX/XXXX

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO
SOUTO, Coordenador, em 29/11/2021, às 14:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei

11.419/2006.
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ANEXO II

PLANILHAPLANILHA  DEDE  DADOSDADOS  PARAPARA  CONTRATAÇÃOCONTRATAÇÃO

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 0006364-49.2021.6.02.8000
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 58/2021

MINUTA

Aos ---- dias do mês ----------- de 2021, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS,
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União –  Pessoa Jurídica de Direito Público Interno,
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 –
Farol,  CEP:  57051-090, Maceió/AL, neste ato representado por seu Presidente,
Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira
de Identidade nº 215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68,  residente e
domiciliado nesta Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela empresa
................................., (INFORMAR SE É MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE)
CNPJ …....................., sediada em …..................., representada
por..........................................., para aquisição dos materiais abaixo relacionados, conforme
condições descritas nos Anexos I do Pregão Eletrônico nº 58/2021, nos termos da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993 e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, em consonância
com  o  que  faculta  o  art.  191  da  Lei  nº  14.133/2021  (Lei  de  Licitações  e  Contratos
Administrativos), do Decreto nº 10. 024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7.892,
de 23 de janeiro de 2013, e alterações, e demais normas legais aplicáveis.

1 – DO OBJETO.

1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na
forma do Edital de Pregão Eletrônico nº 58/2021:

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 58/2021:

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos

2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços será de 12 (doze) meses a
partir da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União.

3 – DO PRAZO DE ENTREGA.

3.1. O  prazo  máximo  para  entrega  dos  materiais  é  de  30  (trinta)  dias  corridos,
contados  do  recebimento  da  ordem  de  serviço,  nota  de  empenho  ou  documento

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. TOTAL
REGISTRADA

QUANT. MÍNIMA A
SER ADQUIRIDA

VALOR UNITÁRIO
 (R$)
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equivalente.

4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.

4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador:

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de
classificação indicada na licitação;

b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a
compatibilidade com as obrigações assumidas;

c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação
às novas condições de mercado;

d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade
dos preços registrados na Ata;

e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata;

f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações;

g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto
ao interesse em fornecer o objeto registrado a outro(s) órgão(s) da Administração
Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata.

4.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante:

a) Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo;

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

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

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

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

5. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.

5.1. São obrigações do detentor da Ata:

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente
Ata;

b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da

Minuta de edital de pregão para repeticação (0987629)         SEI 0006364-49.2021.6.02.8000 / pg. 379



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

presente Ata;

c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o
regime de direito público;

d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado a outro
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse
de utilizar a presente Ata.

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

a) Fornecer os equipamentos conforme especificações, quantidades, prazos e demais
condições estabelecidas no Edital, na Ata de Registro de Preços, na Ordem de Forne-
cimento, na Proposta e no Contrato;

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

c)Disponibilizar  Central  de Atendimento para a abertura e fechamento de cha-
mados técnicos, conforme períodos, horários e condições estabelecidas no Edi-
tal e em seus Anexos;

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

e) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo re-
presentante da Administração, referentes a qualquer problema detectado ou ao an-
damento de atividades da garantia;

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

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

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

i)  Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da Administração ou de
terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto, respeitando
todos os critérios estabelecidos, aplicáveis aos dados, informações, regras de negó-
cios, documentos, entre outros pertinentes, sob pena de responsabilidade civil, penal
e administrativa;
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j) Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obe-
deçam rigorosamente às normas e  aos procedimentos estabelecidos na Políti-
ca de Segurança da Informação do TRE/AL;

k) Responsabilizar-se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as ati
vidades necessárias para prestar a garantia on-site.

l) Prestar as informações e  os esclarecimentos que venham a ser solicita-
dos pela Administração, referentes a qualquer problema detectado ou  ao anda-
mento de atividades da garantia técnica.

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

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 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

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

6.2. O Tribunal  designará Comissão para realizar  o recebimento provisório,  que só
será emitido se o equipamento estiver de acordo com as especificações técnicas.

6.3.       Após a entrega, o equipamento será submetido à avaliação e homologação pelos
responsáveis técnicos do Tribunal.

6.4.       O exame para comprovação das características técnicas consistirá em avaliações
e testes não-destrutivos, realizados em duas etapas:

a) Primeira: inspeção visual dos equipamentos entregues;

b) Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho,   em, no mínimo, 10% (dez
por cento) e não menos do que 01 (um) dos equipamentos recebidos. O Tribunal poderá, a
seu critério, executar os testes nos demais equipamentos, dentro de um critério de razoa-
bilidade, podendo chegar a 100% dos quantitativos, mas dentro de um prazo máximo de
30 (trinta) dias corridos e contados de cada lote de equipamento. 

6.5. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos
que acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e disponíveis
no sítio do fabricante.
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6.6. A  comissão  do  Tribunal  deverá,  após  a  comprovação  do  perfeito
funcionamento dos serviços e equipamentos e adequação às especificações técnicas, emitir
e assinar o Termo de Recebimento Definitivo.

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

6.8.         O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do
objeto, será de 05  (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento.

6.9.           Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio.

6.10.      O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao
consumidor.

6.11.       O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze) dias,
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na
Seção 7.

7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

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

a) não assinar  a ata de registro de preços;

b) não entregar a documentação exigida no edital;

c) apresentar documentação falsa;

d) causar o atraso na execução do objeto;

e) não mantiver a proposta;

f) falhar na execução do contrato;

g) fraudar a execução do contrato;

h) comportar-se de modo inidôneo;

i) declarar informações falsas; e

j) cometer fraude fiscal.

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

7.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados.

7.4 . Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos
artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e ampla
defesa, às seguintes penalidades:

a) advertência;

a).1 A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento de obriga-
ção contratual e terá que apresentar as devidas justificativas em um prazo de até 5
(cinco) dias úteis após o recebimento da notificação; e

a).2 Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem improceden-
tes as justificativas apresentadas, a Contratada será advertida;

b) multa de:

b).1 0,25% por dia, sobre o valor constante da Nota de Empenho ou instrumento con-
tratual, no caso de atraso injustificado na entrega do bem, limitada a incidência a 20
(vinte) dias corridos;

b).1.1 No caso de atraso injustificado na entrega dos bens por prazo superior a 20
(vinte) dias corridos, com a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de
7,5% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento contratual; e

b).1.2 No caso de atraso injustificado na entrega do bem por prazo superior a 20
(vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração, será aplicada a pena-
lidade 12% sobre o valor da Ordem de Fornecimento ou instrumento contratual, no
caso de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do
registro de preços do Fornecedor;

b).2  0,5%  por  dia, sobre o  valor  do equipamento,  no caso de atraso injustifica-
do na solução do chamado de garantia, limitada a incidência 30  (trin-
ta) dias corridos;

b).2.1  No caso de atraso injustificado na solução do chamado de garan-
tia por prazo superior  a  30 (trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente,
a multa de 1% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e

b).2.2 A multa por atraso relacionada ao item anterior será auferida por Or-
dem de Fornecimento e aplicada somente uma única vez a cada mês, indepen-
dente da quantidade de equipamentos sem solução.

b).3 10% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução
parcial da obrigação assumida;

b).4 20% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução total da
obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro de preços do Fornecedor;
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b).5 10% sobre o valor global estimado da Ata de Ata de Registro de Preços, na hipóte-
se de recusa em assinar a Ata ou o instrumento do contrato, ou retirar a Ordem 
de Fornecimento.

c) impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades legais; e

d) 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, que será conce-
dida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes.

7.4.1.   As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do subitem anterior poderão
ser aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.

7.4.2.           O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado judicial-
mente;

7.5.          Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do
valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento administrativo.

7.6           A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo ad-
ministrativo que assegurará à Contratada o contraditório e a ampla defesa, observando-se
o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

7.7. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei
nº 8.666/93.

7.8. Se a Contratada não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro de 5 (cin-
co) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será descon-
tada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87
da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.

7.9. O período de atraso será contado em dias corridos.

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

7.11. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da publi-
cação da decisão da aplicação da penalidade no diário eletrônico.

7.12. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes contratantes,
respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas reguladoras da
matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o
caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito
Privado.

7.13. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência,
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União.

8- DO PAGAMENTO.
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8.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias,  a  contar  da data  da entrega da respectiva  Nota Fiscal
devidamente atestada pela unidade competente.

8.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

8.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

8.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária.

8.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis.

8.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação
da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644
         365                             365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

9 - DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS.

9.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1  º   do art. 65 da Lei n  º   8.666, de 1993  , de
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº
9.488/2018.

10 – DA PUBLICAÇÃO.

10.1.      O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União.

11 – DO FORO.

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:
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Desembargador Otávio Leão Praxedes
Presidente

Pela Empresa:
Representante da empresa
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DESPACHO

Maceió, 13 de dezembro de 2021.
À AJ-DG,
Com minuta de edital ajustada quanto ao valor

estimado da aquisição, bem como quanto ao Termo de
Referência anexo.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 13/12/2021, às 15:16, 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
0987630 e o código CRC DE2F4CFC.
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PROCESSO : 0006364-49.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS E APOIO AO USUÁRIO
ASSUNTO : Repetição. Pregão Eletrônico.

 

Parecer nº 1487 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 
Trata-se de repetição de licitação objetivando o

registro de preços para eventual aquisição de equipamentos
de processamento de dados - impressoras multifuncionais,
que restou fracassado no Pregão Eletrônico nº 58/2021, tendo
em vista que as empresas participantes não aceitaram o valor
estimado por esta Administração, conforme registrado na Ata 
constante do evento SEI nº 0972032.

 
Registre-se que a minuta do edital anterior fora

aprovada por esta Assessoria Jurídica, por meio do Parecer
1242 (0957709), não havendo necessidade de aqui reproduzir
os mesmos termos de antes, razão pela qual ratificamos
aquele documento e acrescentamos os novos elementos a
seguir.

 
Conforme encaminhamento do Senhor Secretário

de Administração (Despacho GSAD 0972699), o Presidente
deste Tribunal homologou os atos praticados pelo Pregoeiro,
nos termos do inciso IV, art. 7º, do Decreto nº 3.555/2000, ao
tempo em que autorizou a realização de novo certame, com a
providência cautelar de se promover a reavaliação prévia da
estimativa de preços, nos termos da Decisão 2697 (0973776).

 
A unidade demandante juntou novo termo de

referência (0977142), conforme solicitação contido no
Despacho COMAP 0975071.

 
A SEIC efetuou nova pesquisa de preço (0980555),

no site Banco de Preços, buscando-se propostas vencedoras
de licitações ocorridas nos últimos 180 (cento e oitenta) dias,
com objeto semelhante, encontrando-se o valor estimado
unitário no montante de R$ 3.840,13 (três mil oitocentos e
quarenta reais e treze centavos) - 0980563 e total R$
192.006,50 (cento e noventa e dois mil seis reais e cinquenta
centavos), sugerindo, por fim, a realização de licitação na
modalidade Pregão Eletrônico, com fundamento na Lei
10.520/2002, regulamentada pelos Decretos nº  7.892/2013 e
10.024/2019, com ampla participação.

 
A Coordenadoria de Infraestrutura, por meio do

Despacho COINF 0980942, validou os parâmetros da pesquisa
de preços realizada, ponderando, no entanto, que
equipamentos de TI, dado alto grau de itens importado em sua
manufatura, sofrem grande influência da variação do dólar
americano (U$), cujo valor tem sofrido grande valorização em
relação ao Real (R$).

 
Por conseguinte, a Seção de Licitações e Contratos

apresentou nova minuta de edital ajustada quanto ao valor
estimado da aquisição, bem como quanto ao novo Termo de
Referência juntado.
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Ressalto, por oportuno, que resta pendente a
aprovação do novo TR anexado no evento SEI
nº 0977142 pela autoridade competente.

 
Assim, sanada a pendência supra mencionada, nos

termos do parágrafo único do Art. 38 da Lei nº 8.666/93, esta
Assessoria Jurídica aprova, em face de sua regularidade
jurídica, a minuta do edital de licitação na modalidade
PREGÃO em sua forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR
PREÇO, objetivando o registro de preços para eventual
aquisição de equipamentos de processamento de dados -
impressoras multifuncionais, que restou fracassado no Pregão
Eletrônico nº 58/2021, para atender às Unidades da Justiça
Eleitoral, de acordo com requisição promovida pela Secretaria
de Tecnologia da Informação desta Corte.

 
À superior consideração do Senhor Diretor-Geral.

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Assessora
Jurídica Substituta, em 14/12/2021, às 13:50, 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
0987846 e o código CRC 913BD4AD.
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DESPACHO

Maceió, 14 de dezembro de 2021.
 
 
Ciente do Parecer oferecido pela Assessoria Jurídica

(0987846).
Considerando a pendência verificada no sobredito

arrazoado, encaminhem-se os autos à Secretaria de Administração
para avaliação/aprovação do novo termo de referência consignado no
evento SEI nº 0977142, de modo a atender ao comando previsto no
art. 7º da Res. TRE-AL de n.º 15787/2017 e, em ato contínuo,
promoção das demais medidas necessárias a continuidade do feito.

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 14/12/2021, às 17:24, 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
0988745 e o código CRC 74E2EB29.

0006364-49.2021.6.02.8000 0988745v1
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DESPACHO

Maceió, 14 de dezembro de 2021.
Em atenção ao Despacho GDG 0988745, remeto os

presentes autos à STI, para aprovação do Termo de
Referência, na versão de evento 0977142, na forma do
Regulamento da Secretaria.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 14/12/2021, às 22:15, 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
0989279 e o código CRC AA10FFE6.

0006364-49.2021.6.02.8000 0989279v1
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DESPACHO

Maceió, 16 de dezembro de 2021.
Senhor Secretário de Administração,
 
Nos termos do § 1º do art. 13 da Resolução CNJ nº

182/2013, bem assim do art. 111, VI, da Resolução TRE/AL nº
15.904/2018 (Regulamento da Secretaria do TRE-AL),
manifesto concordância com o Termo de Referência - TIC 39
(0977142).

 
Respeitosamente,
 
Luiz Araujo
Secretário de Tecnologia da Informação substituto
 

Documento assinado eletronicamente por LUIZ BATISTA DE ARAÚJO NETO,
Secretário Substituto, em 16/12/2021, às 14:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0990765 e o código CRC AACE35A9.

0006364-49.2021.6.02.8000 0990765v1
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DESPACHO

Maceió, 20 de dezembro de 2021.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Tendo por aprovado, na forma do Regulamento da

Secretaria, a versão revisada do Termo de Referência,
pelo titular da STI (doc. 0990765), ratifico, ressalvados os
aspectos técnicos envolvidos, a aprovação do mencionado
documento, para os efeitos de que trata a Resolução TRE-AL
nº 15.787/2017.

Isto posto, devolvo os autos à deliberação superior
de Vossa Senhoria.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 20/12/2021, às 01:40, 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
0992526 e o código CRC BD79E8BB.

0006364-49.2021.6.02.8000 0992526v1

Despacho GSAD 0992526         SEI 0006364-49.2021.6.02.8000 / pg. 393



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

DESPACHO

Maceió, 20 de dezembro de 2021.
À Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral, com as

manifestações do Sr. Secretário de Tecnologia da Informação
(0990765) e do Sr. Secretário de Administração (0992526),
nos termos do apontamento constante do Parecer 1487
(0987846).

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 20/12/2021, às 13:23, 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
0992643 e o código CRC 333E653A.
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Despacho GDG 0992643         SEI 0006364-49.2021.6.02.8000 / pg. 394



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.
Atesto ciência acerca do cumprimento da diligência

recomendada no Parecer 1487 (0987846) desta Assessoria
Jurídica, o qual aprovou a a minuta do edital de licitação na
modalidade PREGÃO em sua forma ELETRÔNICA, do tipo
MENOR PREÇO, objetivando o registro de preços para
eventual aquisição de equipamentos de processamento de
dados - impressoras multifuncionais, que restou fracassado
no Pregão Eletrônico nº 58/2021, para atender às Unidades da
Justiça Eleitoral, de acordo com requisição promovida pela
Secretaria de Tecnologia da Informação desta Corte.

 
À Diretoria-Geral, para continuidade do feito.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 21/12/2021, às 10:38, 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
0993158 e o código CRC 4EE63FB5.
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CONCLUSÃO

Maceió, 21 de dezembro de 2021.
 
Senhor Presidente,
 
Tendo em vista a conclusão dos atos preliminares

essenciais à deflagração do procedimento licitatório pretendido
nestes autos eletrônicos e, em especial, o pronunciamento exarado
pela Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral no Parecer nº
1487/2021 (0987846), aprovando a Minuta Editalícia de Pregão
(0987629), após declaração de fracasso, submeto o feito à superior
consideração de Vossa Excelência, com vistas a sugerir a abertura da
fase externa do presente certame, na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, objetivando o Registro de
Preços para aquisição de equipamentos de processamento de dados -
impressoras multifuncionais, tudo de acordo com requisição
promovida pela Secretaria de Tecnologia da Informação.

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 21/12/2021, às 13:01, 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
0993238 e o código CRC 174E6027.

0006364-49.2021.6.02.8000 0993238v1
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DESPACHO

Maceió, 22 de dezembro de 2021.
 
Tramitam os presentes autos objetivando a repetição de

licitação objetivando o registro de preços para eventual aquisição de
equipamentos de processamento de dados - impressoras
multifuncionais -, consectário do fracasso observado no Pregão
Eletrônico nº 58/2021, que decorreu do desinteresse manifestado
pelas empresas participantes quanto ao valor estimado por esta
Corte, conforme os registros observados da Ata respectiva
(0972032).

Com base no teor da Decisão nº 2697 (0973776),
constato que da instrução decorre nova Minuta de Edital (0987629),
devidamente analisado e indicado como juridicamente regular, após
diligência reputada necessária (0987846), pela Assessoria Jurídica da
Diretoria-Geral, que atua com base no que prescrevem os artigos 11
da Res.-TRE/AL nº 15.787/2017, e 47, inciso II, da Res.-TRE/AL nº
15.904/2018 – Regulamento da Secretaria deste Tribunal -.

Com isso, aprovo os termos da Minuta de Edital e
autorizo a abertura da fase externa do presente certame para que,
por meio da modalidade PREGÃO, em sua forma ELETRÔNICA, do
tipo MENOR PREÇO, objetivando o registro de preços, seja
viabilizada a eventual aquisição de equipamentos de processamento
de dados - impressoras multifuncionais -, evento que restou
fracassado no Pregão Eletrônico nº 58/2021, para atender às
Unidades da Justiça Eleitoral de Alagoas, de acordo com requisição
promovida pela Secretaria de Tecnologia da Informação desta Corte
(0944112).

Retorne o feito, com base no artigo 13 da Res.-TRE/AL nº
15.787/2017, à Secretaria de Administração para que, mediante a
publicação do instrumento convocatório, haja o prosseguimento do
procedimento licitatório em análise.
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Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
22/12/2021, às 15:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0993577 e o código CRC 2ED33523.
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DESPACHO

Maceió, 22 de dezembro de 2021.
À SLC, para providenciar a publicação do aviso de

abertura do certame, nos termos autorizados pela Presidência
(doc. 0993577).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/12/2021, 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
0993850 e o código CRC 5810FBD4.
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Despacho GSAD 0993850         SEI 0006364-49.2021.6.02.8000 / pg. 399



 

 

 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  0044//22002222 
  

PROCESSO Nº: 0006364-49.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO  
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 1º de fevereiro de 2022 
Horário Abertura: 14 horas (HORÁRIO DE 
BRASÍLIA/DF). 
Local: www.comprasnet.gov.br 

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

 O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17/07/2002, pelo 
Decreto nº 7.892 de 23/01/2013, pelo Decreto nº 10.024/2019, pelo Decreto nº 8.538, de 
06/10/2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e com suas posteriores 
alterações, em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos) e demais normas pertinentes. Aplica-se ao presente 
torneio licitatório, ainda, a Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, o Decreto nº 
7.174/2010, o Decreto nº 8.184/2014, a Portaria nº 212, de 18/06/2001, da Presidência 
deste Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, edição de 19/06/2001, por meio da qual se 
adota o SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - nas licitações 
realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 
8.078, de 11/09/1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
 
1 - DO OBJETO. 
 

1.1. O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços para aquisição de  
impressoras multifuncionais, conforme especificações descritas no Anexo I deste edital. 

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

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

3 – DO PRAZO DE ENTREGA E DA GARANTIA 
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3.1. O prazo máximo para entrega dos materiais é de 30 (trinta) dias corridos, 
contados do recebimento da ordem de serviço, nota de empenho ou documento 
equivalente. 
 
3.2         O prazo de garantia dos materiais será de, no mínimo, 36 (trinta e seis) meses. 
 
4 - DA PARTICIPAÇÃO. 
 
4.1.  Poderão participar deste pregão 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. 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; 

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 
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c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta 

apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

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

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

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

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

termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

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

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

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

ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da 

Constituição Federal; 

h) que os serviços sejam prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

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

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

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

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

às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO. 
 

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

participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

5.2. 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. 
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5.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 

desclassificação no momento da habilitação 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sistemas. 

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

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

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

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

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

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

desconexão. 

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

e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

6.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as 

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

negociação e julgamento da proposta. 

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

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso 

público após o encerramento do envio de lances. 

 
7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
 

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

eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor unitário do item ofertado; 

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

constante no Anexo I; 

7.2.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 
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7.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

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

ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

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

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

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

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

data de sua apresentação. 

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

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

7.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte 

dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o 

devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a 

adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, 

inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da 

empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência 

de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

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

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

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

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

que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham 

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

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

registrado pelo sistema. 

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

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

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

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

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

fechado. 

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

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

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

qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

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

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

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

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

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

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

encerramento deste prazo. 

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. 
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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, conforme definido neste Edital e 

seus anexos. 

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

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

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

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

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

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

preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

8.22.1. no país; 

8.22.2. por empresas brasileiras; 

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

tecnologia no País; 

8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 

Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na 

legislação. 

8.23.  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. 
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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. O preço máximo unitário fixado para os materiais é de R$ 3.840,13 (três mil e 
oitocentos e quarenta reais e treze centavos), 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, vinte e quatro horas de 

antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

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

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

não aceitação da proposta. 

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

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

Pregoeiro. 
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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. 

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. 
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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 

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. 
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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; 

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

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

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

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

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

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

contratual; 

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

relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

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

objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda 

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

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

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

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

inabilitação. 

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

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de 

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

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

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

10.10.2.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

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

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

patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

10.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

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

todas as demais exigências do edital. 

10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 

10.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 

regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 

(cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O 

prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração 

pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

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

anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções 
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previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes 

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

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

trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização. 

10.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 

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

horário para a continuidade da mesma. 

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

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

desacordo com o estabelecido neste Edital. 

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

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

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

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

pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

10.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

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

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

remanescentes. 

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

licitante será declarado vencedor. 

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

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

deverá: 

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

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

rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

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

de pagamento; 

c) conter a descrição do item ofertado; 

d) conter o preço unitário e total do 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, 
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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 

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

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail slc@tre-
al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço discriminado no item 24.11 
deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

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

seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data 

de recebimento da impugnação. 

14.4.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 

certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 

enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da 

sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br. 

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, 

contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 

responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 
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14.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

14.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e 

deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 

vincularão os participantes e a administração. 

15 - 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. 
 
16.5. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas 
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade. 
 
16.6. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do 
prazo estabelecido no subitem 16.3.2, ensejará a aplicação das penalidades aludidas no 
item 16.12 deste edital, bem como às do Decreto nº 10.024/2019. 
 
16.7. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão 
interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de 
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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 
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 

Edital do PE nº 04/2022 (1001036)         SEI 0006364-49.2021.6.02.8000 / pg. 416



 

 

 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a)Fornecer os equipamentos conforme especificações, quantidades, prazos e demais 
condições estabelecidas no Edital, na Ata de Registro de Preços, na Ordem de 
Fornecimento, na Proposta e no Contrato; 
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b) Fornecer a documentação necessária à instalação e à operação dos produtos 
(manuais, termos de garantia, etc.), completa, atualizada e em português do Brasil, 
caso exista, ou em inglês; 

c) Disponibilizar Central 
de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados técnicos, conforme perío
dos, horários e condições estabelecidas no Edital e em seus Anexos; 

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

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

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

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

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

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

j) Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obedeçam ri
gorosamente às normas e 
aos procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da Informação do TRE/AL; 

k) Responsabilizar-
se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades necessárias para
 prestar a garantia on-site. 

l)Prestar as informações e 
os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Administração, referentes a qu
alquer problema detectado ou ao andamento de atividades da garantia técnica. 

m) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua 
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de 
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável 
à natureza do objeto da contratação; 
 
n)Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, 
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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 na Seção de Almoxarifado do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, situado à Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria, 
Maceió/AL, CEP 57046–000, telefone (82) 2122-7700, em seu respectivo horário de 
funcionamento, de segunda a quinta-feira, das 13h às 19h, e sexta-feira das 7h30 às 13h30. 
 
20.2. O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, que só 
será emitido se o equipamento estiver de acordo com as especificações técnicas. 
 
20.3.        Após a entrega, o equipamento será submetido à avaliação e homologação pelos 
responsáveis técnicos do Tribunal. 
 
20.4.        O exame para comprovação das características técnicas consistirá em avaliações 
e testes não-destrutivos, realizados em duas etapas: 
 
a) Primeira: inspeção visual dos equipamentos entregues; 

b) Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho,  em, no mínimo, 10% (dez 
por cento) e não menos do que 01 (um) dos equipamentos recebidos. O Tribunal poderá, a 
seu critério, executar os testes nos demais equipamentos, dentro de um critério de 
razoabilidade, podendo chegar a 100% dos quantitativos, mas dentro de um prazo máximo 
de 30 (trinta) dias corridos e contados de cada lote de equipamento.  

20.5.  As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos 
que acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e disponíveis 
no sítio do fabricante. 

 
20.6.  A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito 
funcionamento dos serviços e equipamentos e adequação às especificações técnicas, emitir 
e assinar o Termo de Recebimento Definitivo. 
 
20.7.        O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
20.8.         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 
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aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
20.9.           Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
20.10.      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. 
 
20.11.       O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, substituir 
o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na Seção 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, 
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. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos 
artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e ampla 
defesa, às seguintes penalidades: 
 

a) advertência; 
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a).1 A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento de 
obrigação contratual e terá que apresentar as devidas justificativas em um prazo de 
até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação; e 

a).2 Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem 
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será advertida; 

b) multa de: 

b).1 0,25% por dia, sobre o valor constante da Nota de Empenho ou instrumento 
contratual, no caso de atraso injustificado na entrega do bem, limitada a incidência a 
20 (vinte) dias corridos; 

b).1.1 No caso de atraso injustificado na entrega dos bens por prazo superior a 20 
(vinte) dias corridos, com a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de 
7,5% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento contratual; e 

b).1.2 No caso de atraso injustificado na entrega do bem por prazo superior a 20 
(vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração, será aplicada a 
penalidade 12% sobre o valor da Ordem de Fornecimento ou instrumento 
contratual, no caso de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o 
cancelamento do  registro de preços do Fornecedor; 

b).2 0,5% por dia, sobre o valor do equipamento, 
no caso de atraso injustificado na solução do chamado de garantia, limitada a incidênci
a 30 (trinta) dias corridos; 

b).2.1 
No caso de atraso injustificado na solução do chamado de garantia por prazo superi
or a 30 (trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente, a multa de 1% sobre o valor 
da Ordem de Fornecimento; e 

b).2.2 A multa por atraso relacionada ao item 
anterior será auferida por Ordem de Fornecimento e aplicada somente uma única ve

z a cada mês, independente da quantidade de equipamentos sem solução. 

b).3 10% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução 
parcial da obrigação assumida; 

b).4 20% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução total da 
obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro de preços do Fornecedor; 

b).5 10% sobre o valor global estimado da Ata de Ata de Registro de Preços, na 
hipótese de recusa em assinar a Ata ou o instrumento do contrato, ou retirar a Ordem 
de Fornecimento. 

c) impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF pelo 
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades legais; e 

d) 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, que será 
concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes. 
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21.4.1.    As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do subitem anterior poderão 
ser aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa. 

21.4.2.           O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será 
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado 
judicialmente; 

21.5.          Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do 
valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento administrativo. 

21.6           A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará à Contratada o contraditório e a ampla defesa, observando-
se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

21.7.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei 
nº 8.666/93. 

21.8.   Se a Contratada não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro de 
5 (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 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 

21.9.   O período de atraso será contado em dias corridos. 

21.10.  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. 

21.11.  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. 

 
21.12.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
21.13.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
22- DO PAGAMENTO 
 
22.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal 
devidamente atestada pela unidade competente. 
 
22.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
22.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
22.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
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22.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
22.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação 
da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
23 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
23.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2022, PTRES 
167674 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativa), Natureza da Despesa nº 449052 
(Equipamentos e Material Permanente. 
 
23.2.  As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das 
dotações orçamentárias respectivas. 
 
24 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 

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

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

observarão o horário de Brasília – DF. 

24.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou 

falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 

mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 

validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

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

24.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

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

Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

24.6.  Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

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

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
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24.7.  O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

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

princípios da isonomia e do interesse público. 

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

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

 
24.9.  Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça 
a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do 
Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
24.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no 
TRE/AL. 
 
24.11.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu 
de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro Farol, CEP 
57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
24.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, do 
Decreto nº 10.024/2019 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
24.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações e 
Contratos, no endereço especificado no item 24.11, no caso de ser retirado em Maceió, ou 
ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
24.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 
ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços. 
 
24.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do Estado de 
Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não 
puderem ser solucionadas administrativamente. 
 

Maceió/AL, 17 de janeiro de 2022. 
 
 

Andréa de Albuquerque César 
                                        Chefe da Seção de Licitações e Contratos 

em substituição 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

01. Objeto 

Registro de Preço ou adesão à Ata de Registro de Preços para aquisição de até 

50 (cinquenta) impressoras multifucionais , como medida de viabilização de 

atualização progressiva do parque de impressoras utilizadas por este Regional 

02. Quantidade 

50 (cinquenta) impressoras multifucionais 

  

03. Resumo da 

Especificação do 

Objeto 

Há a necessidade de se buscar o detalhamento e atendê-

lo (Item DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III)). 

Todavia, de forma resumida temos: 

 Impressora Multifuncional Laser; 

 Recursos mínimos: cópia, digitalização de documentos; 

 Interfaces: USB, Gibabit Ethernet 

 Driver compatível com Windows 10 

 Resolução de impressão: 1200 x 1200 (preto e branco) 

 Pápeis suportados mínimos: A4, A5, Carta, Ofício e envelopes 

 Ter bandeja multiuso; 

 Velocidade de impressão: 36 ppm 

 Resolução de digitalização: 1200 x 1200 dpi (monocromática); 

 Digitalização direto para USB 

 Formatos de digitalização: JPEG, JPG; PDF; PDF seguro; TIFF 

 Cartuchos: A impressora será fornecida com 1 (um) cartucho de toner de 

alto rendimento com capacidade para impressão de 10.000 (dez mil) 

páginas e 01 (um) outro sobressalente por impressora; 

 Garantia: 36 (trinta e seis) meses 

04. Valor 

Estimado 

Os custos totais projetados, por certo, serão objeto de 

levantamento por parte da SEIC, em momento oportuno. 

  

05. Justificativa 

 A Seção de Infraestrutura de Equipamentos e Apoio ao Usuário 

(SAU)/COINF/STI tem relatado recorrentemente problemas de 

funiconamento nas impressoras multifuncionais deste Regional, 

considerando que, a quase totalidade das impresssoras multifuncionais, 

tem mais de 04 (quatro) anos, ou seja, estão albergadas pelo disposto da 

Resolução TRE/AL nº 16.145/2021 (0928896) quanto à política de 

descarte e desfazimento de equipamentos de Tecnologia da Informação, 

no âmbito da justiça eleitoral de Alagoas, impõe-se a necessidade de: 

 Prover atualização dos equipamentos para a manutenção de suas 
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atividades. 

06. Prazo de 

Entrega 

O prazo máximo para o fornecimento  é de 30 (trinta) dias corridos após o 

recebimento da ordem de fornecimento, nota de empenho ou documento 

equivalente. 

07. Adjudicação (Por Item) 

08. Classificação 

Orçamentária 
(A cargo da COFIN). Sugerindo-se material permanente de TI. 

09. Local de 

Entrega 

Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 

Av. Menino Marcelo, 7200D, Serraria 

Maceió – AL CEP 57046-005 Tel.: (82) 3328-1947 

Horário: De segunda-feira a quinta-feira das 13 às 19h e sexta-feira das 7h30min 

Às 13h30min. 

10. Unidade 

Fiscalizadora 

Fiscal Técnico: Chefe da Seção de Infraestrutura de Equipamentos e Apoio ao 

Usuário. 

11. Unidade 

Gestora 

Gestor do Contrato: Indicação a cargo da Secretaria de Administração: Por se 

tratar de  aquisição/contratação ordinária, nos moldes do Despacho 

GSAD 0945085 

12. Sanções 

Administrativas 

Vide 

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a) 

Subitem Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11) 

13. Prazo de 

Pagamento 

Vide  

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a) 

Subitem Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7) 

14. Estratégia de 

Recebimento 

Vide  

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a) 

Subitem Recebimento do Objeto: 

15. Modalidade e 

Tipo de Licitação 

Vide 

2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e Atendimento aos 

Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V) 

  

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I): 
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Registro de Preço ou adesão à Ata de Registro de Preços para 

aquisição de impressoras multifucionais 

 

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I) 

Registro de Preço ou adesão à Ata de Registro de Preços para 

aquisição de impressoras multifucionais 

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II) 

  

2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a ) 

A Seção de Infraestrutura de Equipamentos e Apoio ao Usuário (SAU)/COINF/STI 

tem relatado recorrentemente problemas de funiconamento nas impressoras 

multifuncionais deste Regional, considerando que, a quase totalidade das impresssoras 

multifuncionais, tem mais de 04 (quatro) anos, ou seja, estão albergadas pelo disposto 

da Resolução TRE/AL nº 16.145/2021 (0928896) quanto à política de descarte e 

desfazimento de equipamentos de Tecnologia da Informação, no âmbito da justiça 

eleitoral de Alagoas, impõe-se a necessidade de: 

Prover atualização dos equipamentos para a manutenção de suas atividades. 

A sugestão de uso de Registro de Preços, da forma como proposta, tem alicerce no 

Decreto nº 7.892/2013,  art. 3º,  incisos I, II e IV, assim ponderados: 

Inciso I: a aquisição de impressoras pode ser frequente, considerando a 

migração progressiva, vez que não os serviços suportados não podem sofrer 

solução de continuidade; 

Inciso II: a entrega deve ser sucessiva, de forma a minimizar impactos nos 

prazos de garantia dos equipamentos, considerando a dinâmica de 

deslocamentos para sua efetiva implantação e substituição aos equipamentos 

anteriores; 

Inciso IV: não é possível, a priori, ter uma visão clara, da quantidade de 

equipamentos efetivamente necessários para substituir os atuais, quer seja pela 

defasagem tecnológica dos atualmente em uso, decorrente do tempo de 

aquisição; quer seja pela necessidade e absorção de novos serviços, tais como 

demanda crescente do SEI e do anunciado PJE, entre outros. 

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b) 
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A contratação visa, além de promover ações no sentido de elaborar 

novo instrumento que mantenha um meio para disponibilizar as impressoras 

demandadas e: 

Garantir a infraestrutura física apropriadas às atividades 

administrativas e judiciais. 

Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e 

administrativas. 

2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c) 

Dotar a STI de capacidade de renovação do parque de impressoras 

multifucionais com desempenho adequado, com confiabilidade, com atualização 

tecnológica e com cobertura de garantia com custo minimizado. 

2.4 Alinhamento Estratégico (Art. 18, § 3º, II, d) 

1. Planejamento Estratégico Institucional (PEI): melhoria da infraestrutura e 

governança de tecnologia da informação; 

2. Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC): viabilizar 

serviços e soluções de TIC; 

3. Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC): manter parque 

tecnológico atualizado. 

2.5 Referência aos Estudos Preliminares (Art. 18, § 3º, II, e) 

Este Termo de Referência foi elaborado considerando o Documento 

de Oficialização de Demanda (DOD) encaminhado pela Secretaria de Tecnologia da 

Informação (STI) e os Estudos Preliminares constantes do Processo SEI nº 0006364-

49.2021.6.02.8000 

2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f) 

É pretendida a reposição do parque de impressoras. 

2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g) 

Verifica-se que os bens e serviços pretendidos poderão ser fornecidos 

por diferentes empresas no mercado de TIC. 

Considerando o Item 7 dos Estudos Preliminares, não se vislumbrou 

alternativa que não o presente Registro de Preços. 
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2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h) 

Os bens e serviços a serem contratados possuem características 

comuns e usuais encontradas atualmente no mercado de TIC, cujos padrões de 

desempenho e de qualidade podem ser objetivamente definidos neste Termo de 

Referência. 

O objeto desta contratação tem como escopo a obtenção de produto 

específico em período determinado, portanto não se caracteriza como serviço de 

natureza continuada. 

2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i) 

Não haverá parcelamento, cada ordem de fornecimento derivado do 

Registro de Preços deverá ser realizada de maneira integral. 

Adjudicação será por item. 

2.10 Vigência 

Será, na forma dos normativos vigentes, o tempo máximo do Registro 

de Preços. 

A vigência da ata será de 12 (doze) meses, contados a partir de sua 

assinatura. 

A utilização do sistema de Registro de Preços visa, primordialmente, 

a redução de número de licitações para o mesmo objeto, porquanto se concentra em 

um único procedimento a possibilidade de realizar diversas aquisições recorrentes e 

necessárias, via ordens de fornecimento, durante o lapso temporal de sua vigência, 

em face de os preços permanecerem à disposição da Administração. 

2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e Atendimento aos 

Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V) 

A aquisição pretendida deverá ser realizada por meio de licitação do 

tipo Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo entendimento superior 

contrário. 

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de fornecimento 

de equipamento, é pela contratação por licitação via pregão. Por conta de 

possibilidade de contingenciamento orçamentário, ou mesmo a necessidade de 

promover entregas parceladas de acordo com a necessidade e conveniência da 

Administração, indicamos a modalidade de registro de preços. 
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O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta a contratação de 

bens e serviços de informática e automação pela administração pública federal, direta 

ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais 

organizações sob o controle direto ou indireto da União deve ser aplicado nesta 

aquisição por se tratar de bem de informática. 

A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a 

necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certificações emitidas por 

instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, 

Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme 

regulamentação específica, a adequação à segurança para o usuário e instalações, 

compatibilidade eletromagnética e consumo de energia. 

Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a certificação 

para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é voluntária, conforme 

Portaria Inmetro n.º 170 de 10/04/2012. 

(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf). 

pretendida deverá ser realizada por meio de licitação do tipo Pregão 

Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo entendimento superior contrário. 

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de fornecimento 

de equipamento, é pela contratação por licitação via pregão. Por conta de 

possibilidade de contingenciamento orçamentário indicamos a modalidade de 

registro de preços. 

O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta a contratação de 

bens e serviços de informática e automação pela administração pública federal, direta 

ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais 

organizações sob o controle direto ou indireto da União deve ser aplicado nesta 

aquisição por se tratar de bem de informática. 

A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a 

necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certificações emitidas por 

instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, 

Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme 

regulamentação específica, a adequação à segurança para o usuário e instalações, 

compatibilidade eletromagnética e consumo de energia. 

Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a certificação 

para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é voluntária, conforme 

Portaria Inmetro n.º 170 de 10/04/2012. 

(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf). 
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2.12 Adequação do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k) 

Para utilização do objeto pretendido é necessário dispor de 

infraestrutura física para sua instalação, situação essa já existente no âmbito do 

TRE/AL, salvo o surgimento de demanda muito particular e além da previsibilidade. 

2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l) 

1.CONFORMIDADE 

1.O fabricante deve possuir sistema de gestão ambiental com base na 

norma ISO 14001, devidamente comprovado através do respectivo 

certificado; 

2.Os equipamentos não deverão conter substâncias perigosas como 

mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), 

bifenil polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs) em 

concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of 

Certain Hazardous Substances). A comprovação do disposto poderá ser 

feita mediante apresentação de certificação emitida por instituição pública 

oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer outro meio de prova 

que ateste que o bem ofertado cumpre com as exigências do edital, 

conforme previsto nas recomendações contidas na IN 01-2010 SLTI; 

Epeat (Eletronic Product Environmental Assessment Tool), com 

certificado na categoria mínima Gold; 

2.COMPATIBILIDADE 

1.Windows 10 ou superior 

2.14 Obrigações do Contratante (Art. 18, § 3º, II, m) 

1.Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo; 

2.Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de Preços e 

do(s) contrato(s) dela decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s), 

de modo a garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta; 

3.Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o pres

ente termo, toda a documentação referente ao mesmo; 

4.Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à 

boa execução das obrigações contratuais; e 

5.Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o 

contraditório e ampla defesa. 

2.15 Obrigações da Contratada (Art. 18, § 3º, II, m) 

As obrigações abaixo são aplicáveis ao objeto a ser contratado. 
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1.Fornecer o(s) equipamento(s) conforme especificações, quantidades, prazos e demais con

dições estabelecidas no Edital, na Ata de Registro de Preços, na Ordem de Fornecimento, 

na Proposta e no Contrato; 

2.Fornecer a documentação necessária à instalação e 

à operação dos produtos (manuais, termos de garantia, etc.), completa, atualizada e 

em português do Brasil, caso exista, ou em inglês; 

3.Disponibilizar Central 

de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados técnicos, conforme períodos, ho

rários e condições estabelecidas no Edital e em seus Anexos; 

4.Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da 

Administração sobre mudanças nos dados para contato com a Central de Atendimento; 

5.Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo 

representante da Administração, referentes a qualquer problema detectado ou 

ao andamento de atividades da garantia; 

6.Responder por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao patrimônio da 

Administração ou a terceiros, 

por ocasião da execução do objeto, procedendo imediatamente aos reparos ou 

às indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente; 

7.Responsabilizar-se  integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e pela execução 

dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade, desempenho, eficiência e 

produtividade na execução dos trabalhos, dentro dos prazos estipulados e cujo 

descumprimento será considerado infração passível de aplicação das penalidades previstas 

neste Termo de Referência; 

8. Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal 

e imediatamente, todas as ocorrências anormais e/ou 

que possam comprometer a execução do objeto; 

9.Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da Administração ou de terceiros 

de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto, respeitando todos os critérios 

estabelecidos, aplicáveis aos dados, informações, regras de negócios, documentos, entre 

outros pertinentes, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa; 

10. Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obedeçam rigoros

amente às normas e 

aos procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da Informação do TRE/AL; 

11. Responsabilizar-

se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades necessárias para prestar 

a garantia on-site. 
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12.Prestar as informações e 

os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Administração, referentes a qualquer 

problema detectado ou ao andamento de atividades da garantia técnica. 

DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III) 

3.1 Descrição do Objeto 

  

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS 

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 

Impressora multifuncional incorporada, em um único bloco, com recursos de 

cópia, digitalização de documentos e de impressão por varredura a feixe laser ou 

barramento de LEDs e fusão de toner. 

Impressão monocromática; 

Características Técnicas Gerais: 

a. Tamanhos de Papel: A4 210 x 297 mm, A5 148 x 210 mm , A6 105 × 

148 mm, Carta 215 x 279 mm, Ofício 216 x 356 mm; 

b. Deve aceitar papéis com peso de, no mínimo, 60 até 163 g/m² 

(sessenta até cento e sessenta e três gramas por metro quadrado) na 

bandeja 1 e de, no mínimo, 60 a 220 g/m² (sessenta a duzentos e vinte 

gramas por metro quadrado) na Bandeja multiuso ou superior; 

c. Interface USB (Universal Serial Bus); 

d. Fonte de alimentação com tensão de entrada de 110 V (cento e dez 

volts em corrente alternada) ou bi-volt automático, com tolerância de 

±10% (mais ou menos dez por cento); 

e. Acompanhada de manual com informações técnicas para a operação 

(Manual de Operação) e cabo de alimentação; 

f. Drivers para Windows 8 e Windows 10. O sistema operacional 

Windows é o sistema padrão homologado e utilizado pelos softwares e 

aplicativos eleitorais do TRE-AL; 

g. Painel de controle: tela LCD ou sensível ao toque; 

h. Digitalização duplex; i. Impressão a partir de uma unidade USB e 

digitalização para USB; 

j. Imprimir de smartphones, tablets e notebooks via rede sem fio; 

k. Unidade fotorreceptora integrada ao toner. 

Características da Impressora: 

Tecnologia de impressão: Impressão por varredura a feixe laser e fusão 

de toner; 

Cor de impressão: Monocromática; 

Resolução de impressão: Preto e branco de 1200 x 1200 dpi (mil e 

duzentos por mil e duzentos dpi); 
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Velocidade de impressão: 40 ppm (quarenta páginas por minuto) em 

preto e branco em A4; 

Ciclo de trabalho Maximo mensal: 80.000 (oitenta mil) páginas; 

Capacidade da bandeja de alimentação: Bandeja de entrada: 150 (cento e 

cinquenta) folhas; 

Alimentador Automático de Documentos: Capacidade de 50 (cinquenta) 

folhas; 

Capacidade da bandeja de saída 150 (cento e cinquenta) folhas; 

Impressão duplex: Frente e verso automático; 

Impressão em papel de tamanhos: Tamanhos de mídias mínimas 

suportadas: A4, A5, Carta, Oficio, envelopes; 

Tamanho de mídias personalizado: Bandeja Multiuso: 3 x 5 a 8,5 x 14 

pol.; 76 x 127 a 216 x 356 mm; 

Memória: 512 (quinhentos e doze) MB de RAM; 

Conectividade: 1 USB 2.0 de alta velocidade; 1 rede Gigabit Ethernet 

10/100/1000 BaseTX; 1 802.11b/g/n sem fio; 

Porta de linha telefônica; Linguagens: Compatível com as seguintes 

linguagens: PDF; PCL5 ou superior; 

Cartuchos: A impressora será fornecida com 1 (um) cartucho de toner de 

alto rendimento com capacidade para impressão de 10.000 (dez mil) 

páginas e 01 (um) cartucho de toner de alto rendimento com capacidade 

para impressão de 10.000 (dez mil) páginas sobressalente; 

Características da Copiadora: 

Resolução: 600 x 600 ppi (seiscentos por seiscentos ppi) em texto em 

preto e branco; 

Velocidade cópia: 40 cpm (quarenta cópias por minuto) em A4, preto; 

Funções: Cópias múltiplas até 99 (noventa e nove) cópias; 

Redução/ampliação de 25% a 400%. 

Características da Digitalizadora: 

Resolução óptica: 1200 x 1200 dpi (mil e duzentos por mil e duzentos 

ppi) monocromática, mesa; 

Até 1200 x 1200 dpi (mil e duzentos por mil e duzentos ppi) cores. 

Tipo de digitalização: Base plana com alimentador automático de 

documentos; 

Velocidade de digitalização (normal, A4): 29 ppm (vinte e nove páginas 

por minuto) em preto e branco e de 20 ppm (vinte páginas por minuto) 

coloridas; 

Funções: Digitalização para email, para pasta de rede, USB; 

Formatos de arquivo: JPEG, JPG; PDF; PDF seguro; TIFF. 

Garantia: 36 (trinta e seis) meses do fabricante, on site, considerando a 

localização em Maceió/AL. 
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3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a) 

A execução do objeto pressupõe a existência dos seguintes papéis e 

responsabilidades (Art. 18, § 3º, III, a, 1): 

1.Patrocinador da Contratação: é o titular da área demandante, responsável por 

representar os interesses do órgão no contexto da Contratação, pela aprovação 

da necessidade e, por fim, pela negociação das ações necessárias para que os 

objetivos sejam alcançados; 

2.Gestor do Contrato (art. 3º, IV, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): 

servidor designado para coordenar e comandar o processo da fiscalização da 

execução contratual. Na forma do Art. 17 da mesma Resolução, o gestor do 

contrato responsabiliza-se pela condução da gestão e fiscalização do contrato, 

nos termos do Art. 67, da Lei nº 8.666/93. 

3.Fiscal do Contrato (art. 3º, VI, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): 

servidor designado para auxiliar o gestor do contrato quanto à fiscalização do 

objeto do contrato. Neste sentido, indicado pela respectiva autoridade 

competente para fiscalizar o Contrato quanto aos aspectos técnicos da solução. 

Dinâmica da Execução (Art. 18, § 3º, III, a, 2): 

1.Os equipamentos deverão ser entregues no Almoxarifado do TRE/AL, nos 

quantitativos indicados no pedido de fornecimento; 

2.A garantia dos equipamentos deve obedecer o detalhamento técnico feito e terá 

seu tempo contado por cada fornecimento individualmente; 

3.Entende-se como garantia aquela prestada pelo próprio fabricante ou por rede 

credenciada pelo fabricante do(s) referido(s) equipamento(s); 

4.O pagamento será realizado individualmente para cada nota fiscal apresentada, 

após emissão do aceite definitivo pela unidade competente do TRE/AL; 

5.Os equipamentos deverão ser novos, não recondicionados, de primeiro uso e 

não deverão conter marcas, amassados, arranhões ou outros problemas e, ainda, 

serem entregues em pleno estado de funcionamento; 

6.Os equipamentos deverão atender rigorosamente a todas as especificações 

técnicas contidas neste Termo de Referência e em seus Anexos; 

7.Os equipamentos deverão vir acompanhados de todos os acessórios 

necessários para o seu pleno estado de funcionamento, como cabos, drivers, 

mídias e outros, os quais só serão recebidos juntamente com os respectivos 

equipamentos. Este item se aplica tanto para a entrega dos equipamentos quanto 

para substituições durante o período de garantia; 
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8.Ao TRE é reservado o direito de efetuar conexões dos equipamentos a outros, 

bem como adicionar demais acessórios compatíveis tecnicamente, sem que isso 

constitua motivo para a Contratada se desobrigar da garantia, desde que tal fato 

não implique danos materiais ou técnicos aos equipamentos e acessórios, 

hipótese que deverá ser devidamente comprovada; 

9. Ao TRE/AL é reservado o direito de efetuar diligência, a qualquer tempo, 

quanto aos documentos exigidos neste Termo de Referência e em seus Anexos. 

Recebimento do Objeto: 

1.O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, que só 

será emitido se os equipamentos estiverem de acordo com as 

especificações técnicas; 

2.Após a entrega, os equipamentos serão submetidos à avaliação e homologação 

pelos responsáveis técnicos do Tribunal; 

3. O exame para comprovação das características técnicas consistirá em 

avaliações e testes não-destrutivos, por amostragem realizados em duas etapas: 

a.Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues; 

b.Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, no 

mínimo, 10% (dez por cento) e não menos do que 01 (um) dos 

equipamentos recebidos. O Tribunal poderá, a seu critério, executar 

os testes nos demais equipamentos, dentro de um critério de razoabilidade, 

podendo chegar a 100% dos quantitativos, mas dentro de um 

prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos e contados de cada lote de 

equipamentos. 

4.As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos 

que acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e 

disponível no sítio do fabricante. 

5.A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito 

funcionamento dos equipamentos e adequação às especificações técnicas, emitir 

e assinar o Termo de Recebimento Definitivo. 

Instrumentos Formais de Solicitação do(s) Bens e/ou Serviço(s) (Art. 

18, § 3º, III, a, 3): 

1.A Ordem de Fornecimento será o instrumento formal de solicitação dos bens 

pertencentes ao escopo desta contratação. 

Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7) 

1.O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente do Fornecedor, 

por ordem bancária, no prazo disposto nos artigos 5º, § 3º, ou 40, XIV, “a”, da 

Lei n. 8.666/93, conforme o caso, quando mantidas as mesmas condições 

iniciais de habilitação e cumpridos os seguintes  requisitos: 
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a.Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época 

da emissão (nota fiscaleletrônica, se for o caso), acompanhada da 

Certidão Negativa de Débito – CND, comprovando regularidade com o 

INSS; do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, 

comprovando regularidade com o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa 

de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, 

expedida pela Secretaria da Receita Federal; e da Certidão Negativa de 

Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela Justiça do Trabalho; e  da 

prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal do 

domicílio ou sede do Fornecedor; e 

b.Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o 

Fornecedor. 

2.Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de 

liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a 

reajustamento de preços ou a atualização monetária. 

3.O pagamento ocorrerá num  prazo de 10 (dez) dias, após a atestação pela 

fiscalização e consequente ratificação pela gestão, nos termos da IN TRE-AL nº 

07/2021 e Resolução  TRE-al nº 15.787/2017. 

Direitos de Propriedade Intelectual (Art. 18, § 3º, III, a, 9): 

1.Esse requisito não se aplica ao contexto desta contratação, uma vez que o 

objeto se refere ao fornecimento de equipamentos, cujos direitos autorais do 

fabricante são resguardados por legislação nacional e internacional. 

Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11): 

1.Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos 

artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia 

e ampla defesa, às seguintes penalidades: 

a.Advertência: 

i.A Contratada será notificada formalmente em caso de 

descumprimento de obrigação contratual e terá que apresentar as 

devidas justificativas em um prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o 

recebimento da 

notificação; e 

ii.Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda 

serem improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada 

será advertida; 

b.Multa de: 

i.0,25% por dia, sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, 

no caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos, 

limitada a incidência a 20 (vinte) dias corridos; 
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1.No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos

 por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com 

a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de 

7,5% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e 

2.No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos

 por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com a 

não aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade 

12% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de 

inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o 

cancelamento do registro de preços do Fornecedor; 

ii. 0,5% por dia, sobre o valor do equipamento, 

no caso de atraso injustificado na solução do chamado de garantia, l

imitada a incidência 30 (trinta) dias corridos; 

1.No caso de atraso injustificado na solução do chamado de g

arantia por prazo superior a 30 (trinta) dias corridos, aplica-

se adicionalmente, a multa de 1% sobre o valor 

da Ordem de Fornecimento; e 

2.A multa por atraso relacionada ao item 

anterior será auferida por Ordem de Fornecimento e aplicada 

somente uma única vez a cada mês, independente da 

quantidade de equipamentos sem solução. 

iii.10% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso 

de inexecução parcial da obrigação assumida; 

iv.20% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de 

inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o 

cancelamento do registro de preços do Fornecedor; 

v.10% sobre o valor global estimado da Ata de Ata de Registro de 

Preços, na hipótese de recusa em assinar a Ata ou o instrumento do 

contrato, ou retirar a Ordem de Fornecimento. 

b.Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do 

SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais 

penalidades legais; e 

c.Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com 

a Administração Pública. 

2.O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para 

entrega/solução do chamado de garantia dos equipamentos poderá resultar no 

cancelamento do registro de preços com a Contratada. 

3.As sanções previstas nos itens "1.a", “1.c” e “1.d” do item 1 poderão ser 

aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa. 
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4.O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será 

descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado 

judicialmente; 

5.Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do 

valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento 

administrativo. 

. 

  

4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV) 

  

Garantia mínima de 04 (quatro) anos. 

Estar comprovadamente ainda em produção. 

Conformidade com o presente Termo de Referência. 

5. Modelos (templates) propostos a serem utilizados na contratação (Art. 18, § 3º, 

III, V) 

  

  

Proc. SEI Principal  nº XXXXXXXXX 

  

Pregão Eletrônico nº XX/YYYY – TRE/AL 

Ata de Registro de Preços TRE/AL nº XX/YYYY 

Fornecedor: AAAAAAAAAAA. - CNPJ  00.000.000/0000-00 

  

 

 

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº XXX/20YY – STI  

  

Solicito, com base na Ata de Registro de Preços relativa ao Pregão 
Eletrônico 
suprarreferido, celebrada entre este Tribunal e essa Empresa, o fornecimento abaixo disc
riminado: 
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Item da 
Ata 

Descrição 
Qtd. 

Registrada 
Qtd. 

Solicitada 
Valor Unitário 

(R$) 
Valor Total 

(R$) 
Saldo da 

Ata 

              

              

TOTAL:   *** 

Recursos Orçamentários: As despesas decorrentes da prestação dos serviços pretendido ser
ão cobertas com recursos de MATERIAL PERMANENTE DE TI. 

Prazo de Entrega: No máximo de XX (XXXXXXX) dias corridos após o recebimento da autoriz
ação de fornecimento, nota de empenho ou instrumento formal e equivalente, conforme 
contrato. 

Valor Total: R$ XX.XXX,XX (XXXXXX reais e XXXXXXXa centavos). 

Gestor da Ata - Portaria TRE/AL nº XX/XXXX 

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO 
SOUTO, Coordenador, em 29/11/2021, às 14:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 

11.419/2006. 
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ANEXO II 
  

PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 
  
Dados da Empresa: 
Razão Social  
CNPJ  
Endereço  
CEP  
Fones:  
Fax  
E-mail  
Site internet  

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  

Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. Identidade  
Orgão Expedidor  
CPF  

Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  

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

 
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não   
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ANEXO III 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2022 

 

Processo nº 0006364-49.2021.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº XX/2022 

 
 

MINUTA 
 

Aos ---- dias do mês ----------- de 2022, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, 
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – 
Farol, CEP: 57051-090, Maceió/AL, neste ato representado por seu Presidente,  
Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira 
de Identidade nº 215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e 
domiciliado nesta Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela empresa 
................................., (INFORMAR SE É MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE) 
CNPJ …....................., sediada em …..................., representada 
por..........................................., para aquisição dos materiais abaixo relacionados, conforme 
condições descritas nos Anexos I do Pregão Eletrônico nº XX/2022, nos termos da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993 e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, em consonância 
com o que faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos), do Decreto nº 10. 024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7.892, 
de 23 de janeiro de 2013, e alterações, e demais normas legais aplicáveis. 

 
 

1 – DO OBJETO. 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na 
forma do Edital de Pregão Eletrônico nº XX/2022: 

 
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/2022: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
    
    

 
2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 
 
2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços será de 12 (doze) meses a 
partir da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União. 
 
3 – DO PRAZO DE ENTREGA. 
 
3.1. O prazo máximo para entrega dos materiais é de 30 (trinta) dias corridos, 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. 
QUANT. TOTAL 
REGISTRADA 

QUANT. MÍNIMA A 
SER ADQUIRIDA 

VALOR UNITÁRIO 
 (R$) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

c)Disponibilizar Central 
de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados técnicos, conforme perío
dos, horários e condições estabelecidas no Edital e em seus Anexos; 

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

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

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

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

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

i)  Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da Administração ou de 
terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto, respeitando 
todos os critérios estabelecidos, aplicáveis aos dados, informações, regras de 
negócios, documentos, entre outros pertinentes, sob pena de responsabilidade civil, 
penal e administrativa; 
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j) Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obedeçam ri
gorosamente às normas e 
aos procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da Informação do TRE/AL; 

k) Responsabilizar-
se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades necessárias para
 prestar a garantia on-site. 

l) Prestar as informações e 
os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Administração, referentes a qu
alquer problema detectado ou ao andamento de atividades da garantia técnica. 

m) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua 
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de 
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável 
à natureza do objeto da contratação; 
 
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 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
6.1.  Os materiais deverão ser entregues na Seção de Almoxarifado do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, situado à Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria, 
Maceió/AL, CEP 57046–000, telefone (82) 2122-7700, em seu respectivo horário de 
funcionamento, de segunda a quinta-feira, das 13h às 19h, e sexta-feira das 7h30 às 13h30. 
 
6.2. O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, que só 
será emitido se o equipamento estiver de acordo com as especificações técnicas. 
 
6.3.        Após a entrega, o equipamento será submetido à avaliação e homologação pelos 
responsáveis técnicos do Tribunal. 
 
6.4.        O exame para comprovação das características técnicas consistirá em avaliações 
e testes não-destrutivos, realizados em duas etapas: 
 
a) Primeira: inspeção visual dos equipamentos entregues; 

b) Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho,  em, no mínimo, 10% (dez 
por cento) e não menos do que 01 (um) dos equipamentos recebidos. O Tribunal poderá, a 
seu critério, executar os testes nos demais equipamentos, dentro de um critério de 
razoabilidade, podendo chegar a 100% dos quantitativos, mas dentro de um prazo máximo 
de 30 (trinta) dias corridos e contados de cada lote de equipamento.  

6.5.  As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos 
que acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e disponíveis 
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no sítio do fabricante. 
 

6.6.  A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito 
funcionamento dos serviços e equipamentos e adequação às especificações técnicas, emitir 
e assinar o Termo de Recebimento Definitivo. 
 
6.7.        O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
6.8.         O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do 
objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de 
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
6.9.           Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
6.10.      O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 
 
6.11.       O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, substituir 
o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na Seção 7. 
 
7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
7.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no 
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante 
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 
 

a) não assinar  a ata de registro de preços; 
 

b) não entregar a documentação exigida no edital; 
 

c) apresentar documentação falsa; 
 

d) causar o atraso na execução do objeto; 
 

e) não mantiver a proposta; 
 

f) falhar na execução do contrato; 
 

g) fraudar a execução do contrato; 
 

 
h) comportar-se de modo inidôneo; 

 
i) declarar informações falsas; e 

 
j) cometer fraude fiscal. 

 
7.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às sanções 
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade 
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, 
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sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das 
cabíveis cominações legais. 
 
7.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar 
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as 
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
7.4 . Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos 
artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e ampla 
defesa, às seguintes penalidades: 
 

a) advertência; 

a).1 A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento de 
obrigação contratual e terá que apresentar as devidas justificativas em um prazo de 
até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação; e 

a).2 Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem 
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será advertida; 

b) multa de: 

b).1 0,25% por dia, sobre o valor constante da Nota de Empenho ou instrumento 
contratual, no caso de atraso injustificado na entrega do bem, limitada a incidência a 
20 (vinte) dias corridos; 

b).1.1 No caso de atraso injustificado na entrega dos bens por prazo superior a 20 
(vinte) dias corridos, com a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de 
7,5% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento contratual; e 

b).1.2 No caso de atraso injustificado na entrega do bem por prazo superior a 20 
(vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração, será aplicada a 
penalidade 12% sobre o valor da Ordem de Fornecimento ou instrumento 
contratual, no caso de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o 
cancelamento do  registro de preços do Fornecedor; 

b).2 0,5% por dia, sobre o valor do equipamento, 
no caso de atraso injustificado na solução do chamado de garantia, limitada a incidênci
a 30 (trinta) dias corridos; 

b).2.1 
No caso de atraso injustificado na solução do chamado de garantia por prazo superi
or a 30 (trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente, a multa de 1% sobre o valor 
da Ordem de Fornecimento; e 

b).2.2 A multa por atraso relacionada ao item 
anterior será auferida por Ordem de Fornecimento e aplicada somente uma única ve

z a cada mês, independente da quantidade de equipamentos sem solução. 

b).3 10% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução 
parcial da obrigação assumida; 

b).4 20% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução total da 
obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro de preços do Fornecedor; 
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b).5 10% sobre o valor global estimado da Ata de Ata de Registro de Preços, na 
hipótese de recusa em assinar a Ata ou o instrumento do contrato, ou retirar a Ordem 
de Fornecimento. 

c) impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF pelo 
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades legais; e 

d) 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, que será 
concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes. 

7.4.1.    As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do subitem anterior poderão 
ser aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa. 

7.4.2.           O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será 
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado 
judicialmente; 

7.5.          Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do 
valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento administrativo. 

7.6           A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará à Contratada o contraditório e a ampla defesa, observando-
se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

7.7.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei 
nº 8.666/93. 

7.8.  Se a Contratada não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro de 5 
(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 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 

7.9.  O período de atraso será contado em dias corridos. 

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

7.11. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da 
publicação da decisão da aplicação da penalidade no diário eletrônico. 

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

Edital do PE nº 04/2022 (1001036)         SEI 0006364-49.2021.6.02.8000 / pg. 449



 

 

 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

 
8.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal 
devidamente atestada pela unidade competente. 
 
8.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
8.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
8.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
8.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
8.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação 
da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
9 - DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS. 
 
9.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro 
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, de 
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº 
9.488/2018. 
 
10 – DA PUBLICAÇÃO. 
 
10.1.       O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União. 
 
11 – DO FORO. 
 
11.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de 
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 
 

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

 
Maceió, XX de XXXX de 2022. 

 

Edital do PE nº 04/2022 (1001036)         SEI 0006364-49.2021.6.02.8000 / pg. 450

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


 

 

 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

Pelo TRE/AL: 
 
 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente 

 
 
Pela Empresa: 

Representante da empresa 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

EDITAL Nº 2 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2022

 

PROCESSO Nº: 0006364-49.2021.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO

Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Data: 1º de fevereiro de 2022

Horário Abertura: 14 horas (HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF).
Local: www.comprasnet.gov.br

 

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

 

                   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17/07/2002,
pelo Decreto nº 7.892 de 23/01/2013, pelo Decreto nº 10.024/2019, pelo Decreto nº
8.538, de 06/10/2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e com suas
posteriores alterações, em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº
14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos) e demais normas
pertinentes. Aplica-se ao presente torneio licitatório, ainda, a Lei Complementar nº 123,
de 14/12/2006, o Decreto nº 7.174/2010, o Decreto nº 8.184/2014, a Portaria nº 212,
de 18/06/2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, edição de
19/06/2001, por meio da qual se adota o SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado
de Fornecedores - nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem
como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11/09/1990 e demais exigências deste Edital
e seus anexos.

 

 

1 - DO OBJETO.

 

1.1.           O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços para aquisição
de  impressoras multifuncionais, conforme especificações descritas no Anexo I
deste edital.

 

2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS.

 

2.1.         O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste
procedimento licitatório é de 12 (doze) meses, contado da publicação do referido ato.

 

2.2.           A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação de toda quantidade
estimada no Registro, que poderá ocorrer de acordo com as necessidades do TRE/AL.

 

2.3.            A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional Eleitoral a
contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida,
assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

 

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

 

3 – DO PRAZO DE ENTREGA E DA GARANTIA
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3.1.           O prazo máximo para entrega dos materiais é de 30 (trinta) dias corridos,
contados do recebimento da ordem de serviço, nota de empenho ou documento
equivalente.

 

3.2         O prazo de garantia dos materiais será de, no mínimo, 36 (trinta e seis)
meses.

 

4 - DA PARTICIPAÇÃO.

 

4.1.           Poderão participar deste pregão 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. 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;

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

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta
apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução
Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no
inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

h) que os serviços sejam prestados por empresas que comprovem cumprimento de
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da
Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação,
conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

4.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o
licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

 

5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.
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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. 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
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 do item ofertado;

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação
constante no Anexo I;

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

7. .  Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que
incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

7.   Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão
de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

7. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar
da data de sua apresentação.
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7.   Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de
regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações
públicas.

1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte
dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e,
após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de
prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos
termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos
responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário,
caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução
do contrato.

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

 

8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

8.   O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste
Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas
exigidas no Termo de Referência.

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

8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

8.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que
somente estas participarão da fase de lances.

8.   O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o
Pregoeiro e os licitantes.

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

 

8.5.1. Os lances deverão ser ofertados pelo valor unitário do 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. . 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.

8.13.             Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente,
admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance
fechado atender às exigências de habilitação.
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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 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, conforme definido
neste Edital e seus anexos.

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

8.21.         A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios
de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não
seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto
e fechado.

8.22.         Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de
desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993,
assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

8.22.1. no país;

8.22.2. por empresas brasileiras;

8.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
País;

8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam
às regras de acessibilidade previstas na legislação.

8.          Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema
eletrônico dentre as propostas empatadas.

8.          Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a
negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas)
horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares,
quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já
apresentados.

8. .         Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e
julgamento da proposta.

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

 

9. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada
em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em
relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos,
observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do
Decreto n.º 10.024/2019.

9.   O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua
proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução
Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob
pena de desclassificação.

9. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final
superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 - TCU - Plenário), ou que
apresentar preço manifestamente inexequível.

9.3.1. O preço máximo unitário fixado para os materiais é de R$ 3.840,13 (três mil
e oitocentos e quarenta reais e treze centavos), 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,
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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, vinte e
quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

9. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2
(duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

9.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita
pelo Pregoeiro.

1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os
que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo,
tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo
de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se
for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu
ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

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

9.   Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificação.

9.   Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat”
a nova data e horário para a sua continuidade.

9.          Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor,
conforme disposto no item 8.24.

9.11.         Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a
habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

10 – DA HABILITAÇÃO.

 

10. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o
eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à
existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura
contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

1. SICAF;
2. . Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União

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

10. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que
prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público,
inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte
das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

10.3.         Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante
inabilitado, por falta de condição de participação.

10.         No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual
ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº
123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da
proposta subsequente.

10. .         Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes
será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em
relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação
econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução
Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

10.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa
SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições
exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para
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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.

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;
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e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;

f) prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante,
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos Estaduais relacionados ao objeto
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do
seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

10.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

10.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação
de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão
subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma
restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº
8.538, de 2015.

10.10.2.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda
auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123,
de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes
estadual e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis
do último exercício.

1. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não
impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências
do edital.

10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente
posterior à fase de habilitação.

10.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá
ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida
pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

1. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste
Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de
classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra licitante com alguma
restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo
para regularização.

2. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para
a continuidade da mesma.

3. . Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital.

4. . O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em
outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação
cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do
item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de
inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

5. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a
inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s)
seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.

10.       Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o
licitante será declarado vencedor.

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

 

11.         A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no
prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema
eletrônico e deverá:

a. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e
as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

b. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor,
para fins de pagamento;

c. conter a descrição do item ofertado;
d. conter o preço unitário e total do item ofertado.
k.         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.

Edital 2 (1001046)         SEI 0006364-49.2021.6.02.8000 / pg. 459



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.

 

12.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso,
será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante
manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is)
decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

12.          Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade
e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não
o recurso, fundamentadamente.

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas
verificará as condições de admissibilidade do recurso.

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará a decadência desse direito.

12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de
três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também
pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispensáveis à defesa de seus interesses.

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

12.4.         Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos
interessados, no endereço constante neste Edital.

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.

13.         A sessão pública poderá ser reaberta:

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão
pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam;

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou
não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº
123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente
posteriores ao encerramento da etapa de lances.

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

 

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

 

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

 

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

 

14.         Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.
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14.2.         A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço discriminado no
item 24.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos.

14. .         Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste
Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis
contados da data de recebimento da impugnação.

14.         Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização
do certame.

14.         Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão
ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada
para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail
slc@tre-al.jus.br.

14.6.         O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois
dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios
formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

14.         As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos
previstos no certame.

14.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e
deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

14.8.         As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo
sistema e vincularão os participantes e a administração.

15 - DO REAJUSTE DO PREÇO.

 

15.1.       Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores
constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no
Decreto nº 7.892/2013.

 

16 - DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
E DA CONTRATAÇÃO.

 

16.1.       O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato
do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente,
após a regular decisão dos recursos apresentados.

 

16.2.         Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

 

16.3.         Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados,
observado o disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados para
assinar a ata de registro de preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no
subitem 16.3.2., podendo ser prorrogada uma vez, por igual período, quando
solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pela
administração.

 

16.3.1.     O cadastro de reserva dos fornecedores classificados a que se refere o
item anterior será elaborado desde que viabilizado pelo sistema Comprasnet, tal como
previsto no art. 26 do decreto acima citado.

 

16.3.2.    O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de Preços assinada
dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação
para assinatura do documento, em conformidade com o previsto no art. 64 da Lei n.
8.666/1993.

 

16.4.       É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de
registro de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas
condições propostas pelo primeiro classificado.

 

16.5.       A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade.

 

16.6.       A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do
prazo estabelecido no subitem 16.3.2, ensejará a aplicação das penalidades aludidas
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no item 16.12 deste edital, bem como às do Decreto nº 10.024/2019.

 

16.7.       A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo
órgão interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de
empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o
art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993.

 

16.8.       Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante poderá
receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo confirmar o
seu recebimento.

 

16.9.       A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de
Fornecimento deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será encaminhado para
a autoridade competente que procederá à análise dos motivos acostados pelo licitante,
decidindo acerca da aceitabilidade ou não da justificativa.

 

16.10.       Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não
seja aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo
normalmente, e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis.

 

16.11.     Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser
alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 12, § 3º
do Decreto nº 7.892/2013.

 

16.12.     O registro do fornecedor será cancelado quando:

 

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

 

b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável;

 

c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado; ou

 

d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de
1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

 

16.12.1.  O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, “b” e
“d” do subitem 16.12 será formalizado por despacho do órgão gerenciador,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.

 

16.12.2.  O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

 

a) por razão de interesse público; ou

 

b) a pedido do fornecedor.

 

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

 

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

 

16.14.       O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro de
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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;

 

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
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ao interesse em fornecer o objeto do registro a outro(s) órgão(s) da Administração
Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem
16.15.

 

17.2.       São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de
contratante:

 

a. Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo;

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

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

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

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

 

18 - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.

 

18.1.       São obrigações do detentor da Ata:

 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na
presente Ata;

 

b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da
presente Ata;

 

c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código de
Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o
regime de direito público;

 

d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado a outro
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse
de utilizar a presente Ata, conforme item 16.15.

 

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

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

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

c. Disponibilizar Central
de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados técnicos, conforme períodos, horários e condições estabelecidas no Edital e
em seus Anexos;

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

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

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

g. Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e pela
execução dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade,
desempenho, eficiência e produtividade na execução dos trabalhos, dentro dos
prazos estipulados e cujo descumprimento será considerado infração passível de
aplicação das penalidades previstas neste Edital;
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h. Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal e imediatamente, todas as
ocorrências anormais e/ou que possam comprometer a execução do objeto;

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

j.  Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obedeçam rigorosamente às normas e
aos procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da Informação do
TRE/AL;

k.  Responsabilizar-
se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades necessárias para prestar a garantia on-
site.

l. Prestar as informações e
os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Administração, referentes a qualquer problema detectado ou
ao andamento de atividades da garantia técnica.

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

 

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 na Seção de Almoxarifado do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, situado à Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Bairro
Serraria, Maceió/AL, CEP 57046–000, telefone (82) 2122-7700, em seu respectivo
horário de funcionamento, de segunda a quinta-feira, das 13h às 19h, e sexta-feira das
7h30 às 13h30.

 

20.2.       O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, que
só será emitido se o equipamento estiver de acordo com as especificações técnicas.

 

20.3.           Após a entrega, o equipamento será submetido à avaliação e
homologação pelos responsáveis técnicos do Tribunal.

 

20.4.           O exame para comprovação das características técnicas consistirá em
avaliações e testes não-destrutivos, realizados em duas etapas:

 

a) Primeira: inspeção visual dos equipamentos entregues;

b) Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho,  em, no mínimo, 10%
(dez por cento) e não menos do que 01 (um) dos equipamentos recebidos. O Tribunal
poderá, a seu critério, executar os testes nos demais equipamentos, dentro de
um critério de razoabilidade, podendo chegar a 100% dos quantitativos, mas dentro de
um prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos e contados de cada lote de equipamento.

20.5.           As especificações serão avaliadas também por meio de documentos
técnicos que acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada
e disponíveis no sítio do fabricante.
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20.6.           A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito
funcionamento dos serviços e equipamentos e adequação às especificações técnicas,
emitir e assinar o Termo de Recebimento Definitivo.

 

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

 

20.8.         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.

 

20.9.           Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário
próprio.

 

20.10.      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.

 

20.11.       O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze) dias,
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas
previstas na Seção 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
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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.         Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente,
nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e
ampla defesa, às seguintes penalidades:

 

a) advertência;

a).1 A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento de
obrigação contratual e terá que apresentar as devidas justificativas em um prazo de até
5 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação; e

a).2 Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será advertida;

b) multa de:

b).1 0,25% por dia, sobre o valor constante da Nota de Empenho ou instrumento
contratual, no caso de atraso injustificado na entrega do bem, limitada a incidência a 20
(vinte) dias corridos;

b).1.1 No caso de atraso injustificado na entrega dos bens por prazo superior a 20
(vinte) dias corridos, com a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de
7,5% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento contratual; e

b).1.2 No caso de atraso injustificado na entrega do bem por prazo superior a 20
(vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração, será aplicada a
penalidade 12% sobre o valor da Ordem de Fornecimento ou instrumento contratual,
no caso de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do
 registro de preços do Fornecedor;

b).2 0,5% por dia, sobre o valor do equipamento,
no caso de atraso injustificado na solução do chamado de garantia, limitada a incidência 30
(trinta) dias corridos;

b).2.1
No caso de atraso injustificado na solução do chamado de garantia por prazo superior
a 30 (trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente, a multa de 1% sobre o valor
da Ordem de Fornecimento; e

b).2.2 A multa por atraso relacionada ao item
anterior será auferida por Ordem de Fornecimento e aplicada somente uma única vez a
cada mês, independente da quantidade de equipamentos sem solução.

b).3 10% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução
parcial da obrigação assumida;

b).4 20% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução total da
obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro de preços do
Fornecedor;

b).5 10% sobre o valor global estimado da Ata de Ata de Registro de Preços, na
hipótese de recusa em assinar a Ata ou o instrumento do contrato, ou retirar a Ordem
de Fornecimento.

c) impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades legais; e

d) 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, que será
concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes.

21.4.1.     As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do subitem anterior poderão
ser aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.

21.4.2.           O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado
judicialmente;

21.5.          Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a
retenção do valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento
administrativo.

21.6           A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em
processo administrativo que assegurará à Contratada o contraditório e a ampla defesa,
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observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

21.7.              Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109
da Lei nº 8.666/93.

21.8.              Se a Contratada não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 5 (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 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5%
(meio por cento) ao mês.

21.9.              O período de atraso será contado em dias corridos.

21.10.           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.

21.11.                     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.

 

21.12.           Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002, aplicando-
lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e
as disposições do Direito Privado.

 

21.13.           Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário
Oficial da União.

 

22- DO PAGAMENTO

 

22.1.       O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal
devidamente atestada pela unidade competente.

 

22.2.         Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

 

22.3.         Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

 

22.4.         O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.

 

22.5.         Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis.

 

22.6.       Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data
do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto,
mediante a aplicação da seguinte fórmula:

 

EM = I x N x VP,

Onde:

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%
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TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

 

23 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

 

23.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício
2022, PTRES 167674 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativa), Natureza da
Despesa nº 449052 (Equipamentos e Material Permanente.

 

23.2.        As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das
dotações orçamentárias respectivas.

 

24 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

 

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

24.2.              Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão
pública observarão o horário de Brasília – DF.

24.3.         No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

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

24.5.         As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor
da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o
interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da
contratação.

24.6.              Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação
de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por
esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

24.7.         O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados
os princípios da isonomia e do interesse público.

24.8.              Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos
ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

 

24.9.           Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.

 

24.10.    Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente no TRE/AL.

 

24.11.    O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765.

 

24.12.    Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2019 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.

 

24.13.    O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 24.11, no caso de ser
retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br,
gratuitamente.

 

24.14.     Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

 

ANEXO I – Termo de Referência;
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ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;

ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços.

 

24.15.     Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do Estado
de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação,
que não puderem ser solucionadas administrativamente.

 

Maceió/AL, 17 de janeiro de 2022.

 

 

Andréa de Albuquerque César
    Chefe da Seção de Licitações e Contratos

em substituição

 

ATENÇÃO: OS ANEXOS DESTE EDITAL ESTÃO DISPOSTOS NO DOCUMENTO
Nº 1001036. 

 

 

Em 17 de janeiro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR, Chefe
de Seção Substituta, em 17/01/2022, às 16:49, 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
1001046 e o código CRC 036DA472.

0006364-49.2021.6.02.8000 1001046v2
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 Ambiente: PRODUÇÃO Disponibilizar Aviso de Licitação para Publicação-Divulgação 17/01/2022 16:37:00 

Licitação

Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação Eletrônica
Eventos
Sub-
rogaçãoApoio


Este Aviso de Licitação será Publicado no D.O.U. na data de 19/01/2022 e Divulgado no Portal de Compras (www.gov.br/compras)
nesta mesma data.

Resumo do Aviso de Licitação

Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa
Pregão 00004/2022 Eletrônico Registro de Preço (SRP) Aberto/Fechado
Nº da IRP

00001/2022

Nº do Processo Tipo de Licitação Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGD
0006364-49.2021 Menor Preço Não Não  

Validade da Ata SRP   Quantidade de Itens  

12  mes(es) Equalização de ICMS Internacional 1  

Objeto

Primeira Data da Publicação/Divulgação Segunda Data da Publicação Terceira Data da Publicação
19/01/2022

Data da Disponibilidade do Edital Data/Hora da Abertura da Licitação

A partir de  19/01/2022  às 08:00 Em 01/02/2022  às 14:00

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional

Nº Unidade Gestora Unidade Gestora
70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Gestão Empenho

   NE   

Disponibilizar para Publicação/Divulgação

Aviso de Licitação

Registro de Preços para aquisição de impressoras multifuncionais, conforme especificações descritas no Anexo I do 
edital.  

00001 2021 000032
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 Ambiente: PRODUÇÃO Pesquisar Licitação 17/01/2022 16:41:11 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação Eletrônica
Eventos
Sub-
rogaçãoApoio


Órgão UASG de Atuação
14000 - JUSTICA ELEITORAL 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Nº da UASG UASG
70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Nº da Licitação  * Ano da Licitação

/

Modalidade de Licitação Situação da Licitação Característica da Licitação
 Pregão

 
 Concorrência

 
 Tomada de Preços

 
 Convite

 
 Concurso

 

Revogada
 

Anulada
 

Suspensa
 

 Tradicional
 

 Registro de Preço (SRP)
 

Pesquisar  Limpar

UASG
Origem

Modalidade
de Licitação

Nº da
Licitação Característica Objeto Situação Atual

da Licitação Ação

70011 Pregão
Eletrônico 00004/2022 Registro de

Preço (SRP)
Registro de Preços para aquisição de impressoras
multifuncionais, conforme especificações descritas ...

Licitação A
Publicar Visualizar

( * ) Campo de preenchimento obrigatório.

00004 2022

Um registro encontrado.
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Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação Eletrônica
Eventos
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Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa
Pregão 00004/2022 Eletrônico Registro de Preço (SRP) Aberto/Fechado
Nº da IRP

00001/2022

Nº do Processo Tipo de Licitação Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGD
0006364-49.2021 Menor Preço Não Não  

* Pregão Covid-19 ?

 Não
 Lei 14.124/2021, art. 8° (vacinação Covid-19)

 MP 1.047/2021, art. 2° (insumos Covid-19)

Validade da Ata SRP   

12  mes(es) Equalização de ICMS Internacional
 
Valor Total da Compra (R$) Quant. Informada de Itens Itens Incluídos Itens Cancelados

192.006,5000 1 1 0

 Obras ou Serviços de Engenharia
 
Objeto

Informações Gerais

Recurso
Tipo de Recurso Origem do Recurso Outras Origens
Nacional
Valor da Contrapartida (R$) Nº do Contrato

Responsável pela Autorização da Compra

CPF do Responsável Nome Função
087.912.284-68 OTAVIO LEAO PRAXEDES Presidente do Tre/al

Publicação/Divulgação do Aviso de Licitação
Primeira Data da Publicação/Divulgação Segunda Data da Publicação Terceira Data da Publicação
19/01/2022

CPF do Responsável Nome Função
954.470.834-00 ANDREA DE ALBUQUERQUE CESAR

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional
UG Gestão Empenho

70011 00001 2021NE000032

Disponibilidade do Edital

Registro de Preços para aquisição de impressoras multifuncionais, conforme especificações descritas no Anexo I do 
edital.  

Chefe da Seção de Licitações 
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Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa
Pregão 00004/2022 Eletrônico Registro de Preço (SRP) Aberto/Fechado
Nº da IRP

00001/2022

Quant. Informada de Itens Itens Incluídos Itens Cancelados Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGD
1 1 0 Não Não

Filtro

Nº do Item Descrição do Item Itens Vinculados ao
Grupo Critério de Julgamento Tipo de Benefício

Todos Todos
Todos

Utiliza tratamento do Decreto 7174/2010

Itens Inconsistentes

Itens Cancelados

Pesquisar  Limpar

Nº
do

Item

Tipo
de

Item
(*)

Item
Situação do

Item na
Licitação

Qtde
Item

Unidade de
Fornecimento

Critério de
Julgamento

Tipo de
Benefício

Decr.
7174

Critério
de Valor Grupo Consis-

tente? Ação

1 M
462842 -
Impressora
Multifuncional

- 50 Unidade Menor Preço - Sim Valor
Estimado - Sim Visualizar

(*)  M - Material    S - Serviço 

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Nova Pesquisa de Licitações

Um registro encontrado.
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 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 17/01/2022 16:43:04 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação Eletrônica
Eventos
Sub-
rogaçãoApoio


Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa
Pregão 00004/2022 Eletrônico Registro de Preço (SRP) Aberto/Fechado
Nº da IRP

00001/2022

Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGD
Não Não
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
1 Material 462842 - Impressora Multifuncional
Unidade de Fornecimento
Unidade
Descrição Detalhada

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Tipo de Objeto do Item Critério de Julgamento Critério de Valor Valor Unitário (R$)
50 Bens Comuns Menor Preço Valor Estimado 3.840,1300

Valor Sigiloso?  Sim  Não

Tipo de Benefício Grupo

Sem Benefício  Não Agrupado

  

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010
 
Intervalo Mínimo entre Lances  

 

Permitir Adesões  Sim  Não
Quantidade Máxima para Adesões

100

Locais de Entrega

UASG Tipo Município/UF de Entrega Quantidade
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS Gerenciadora 27855 - Maceió/AL 50

Item Anterior Ir para o Item: 1  Ir Próximo Item

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações

Impressora Multifuncional Conectividade: Usb 2.0 E Ethernet Gigabit Com Rj-45 , Tipo Papel: A4, Carta, Ofício , 
Características Adicionais: Monocromática, Duplex Automático , Tensão Alimentação: Bivolt V, Resolução Impressão: 1200 
X 1200 DPI, Velocidade Impressão Preto E Branco: 40 PPM, Tipo Impressão: Laser , Capacidade Memória: 512 M
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AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS (*)

O Tribunal Regional Federal da 2.ª Região, com base no art. 61, § único, da Lei
n.º 8.666/93, torna público o Registro de Preços para o fornecimento de diversos materiais
e ferramentas para a execução de serviços de marcenaria e carpintaria, correspondente ao
Pregão n.º 45/2021, assinado em 29/12/2021, com vigência de 11/01/2022 a 11/01/2023,
conforme subprocessos do P. A. n.º TRF2-EOF-2021/00095.

Foram celebradas as atas 05 a 07/2022, no valor global de R$ 27.724,39, cujas
íntegras podem ser consultadas por meio do
link:http://www10.trf2.jus.br/ai/transparencia-publica/compras-contratos-atas-rp/ - ano
2022/ mês janeiro.

PAULO CEZAR BRAGA EDMUNDO
Diretor da Secretaria Geral

(*)Republicado por ter saído com incorreção, no original, do D.O.U. n.º 5, de 07/01/2022,
Seção 3, pág. 170.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE TERMO DE ADESÃO

TERMO DE ADESÃO, pelo TRF 4ª Região, ao Acordo Corporativo nº 8/2020, firmado entre
a União, por intermédio da Secretaria de Governo Digital da Secretaria Especial de
Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, doravante
denominada SGD/ME, e do outro lado a empresa Microsoft do Brasil Importação e
Comércio de Software e Vídeo Games Ltda., pessoa jurídica de direito privado, doravante
designada simplesmente Microsoft. OBJETO: Utilização da listagem de produtos e serviços
e respectivos valores de referência, estabelecidos em conformidade com os termos e
condições do referido Acordo em processos de contratação, prorrogação ou renovação
contratual que englobem os produtos ou serviços da Microsoft previstos e descritos no
Anexo I e no Anexo II. O Anexo I compõe-se de produtos e serviços da Microsoft
destinados aos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal integrantes do SISP, bem
como detalha as condições de utilização. O Anexo II compõe-se de produtos e serviços
pertencentes à categoria "educacional" da Microsoft, destinada a instituições públicas de
ensino registradas junto ao Ministério da Educação. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0010031-
54.2021.4.04.8000. ASSINATURA: Desembargador Federal Ricardo Teixeira do Valle Pereira,
Presidente, em 14/01/2022.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO SEXTO ao Contrato nº 29/2017. CONTRATANTE: TRF 4ª Região.
CONTRATADA: WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - ME.
OBJETO: Prorrogação excepcional da vigência do Contrato, cujo objeto é a prestação de
serviços de suporte técnico em ambiente de armazenamento de cópias de segurança, por
mais 03 (três) meses, a partir de 18/10/2022. DOT. ORÇAMENTÁRIA: PT 168400; ND
3390.40 e reforço à 2022NE500459, datado de 14/01/2022. VALOR TOTAL: R$ 38.151,57 .
PA: 0007385-13.2017. ASSINATURA: Sandra Mara Cornelius da Rocha, Diretora-Geral, em
17/01/2022.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato n°03/2022. Contratante: TRF5ªR. Contratada: PEDRAGON AUTOS LTDA
CNPJ n° 03.935.826/0001-30 Objeto: Aquisição de veículos para a frota do TRF5ªR.
Fundamento Legal: Pregão-67/2021-TRF5ªR. PAV-0004941-31.2021.4.05.7000-
TRF5ªRegião.Lei 8.666/1993.Valor: R$1.956.690,00 (um milhão, novencentos e cinquenta e
seis mil e seiscentos noventa reais) Recursos Orçamentários: PTRES-168455 e ED-449052,
NE-675/2021, de 31/12/2021 na modalidade global no valor de R$ 1.956.690,00. Vigência:
36 (trinta e seis) meses, contados da data de assinatura do contrato. Assinatura:
17/01/2022. Assinam: Marcelo Nobre Tavares, Diretor da Secretaria Administrativa-
TRF5ªRegião e Zilanda Karla Medeiros da Silva, representante da Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2022 - UASG 70002

Nº Processo: 0002678-76.2021.6. Objeto: Contratação de pessoa jurídica
especializada no fornecimento de banner em lona e prestação de serviço de divulgação por
meio de outdoor e busdoor, conforme condições e especificações contidas no Termo de
Referência (Anexo I deste Edital), que integra este ato convocatório., que integra este ato
convocatório.. Total de Itens Licitados: 7. Edital: 19/01/2022 das 08h00 às 12h00 e das
13h00 às 17h00. Endereço: Alameda Ministro Miguel Ferrante, 224., Portal da Amazônia -

Rio Branco/AC ou https://www.gov.br/compras/edital/70002-5-00004-2022. Entrega das
Propostas: a partir de 19/01/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 31/01/2022 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

DANILO MONTEIRO DE BARROS
Sclc

(SIASGnet - 17/01/2022) 70002-00001-2022NE000001

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2022 - UASG 70011

Nº Processo: 0006364-49.2021. Objeto: Registro de Preços para aquisição de
impressoras multifuncionais, conforme especificações descritas no Anexo I do edital. . Total
de Itens Licitados: 1. Edital: 19/01/2022 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de
Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00004-
2022. Entrega das Propostas: a partir de 19/01/2022 às 08h00 no site
www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 01/02/2022 às 14h00 no site
www.gov.br/compras.

ANDREA DE ALBUQUERQUE CESAR
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 17/01/2022) 70011-00001-2021NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 001/2022, firmado entre a União, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral
da Bahia e a Empresa THS TECNOLOGIA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA. OBJETO:
Serviço de desenvolvimento e sustentação de software com práticas ágeis, incluindo o
levantamento e análise de requisitos, medição funcional de sistemas e desenvolvimento e
manutenção de soluções, em especial baseadas em tecnologias de inteligência artificial,
automação de processos robóticos (RPA) e business intelligence (BI). VALOR TOTAL: R$
3.331.167,28. FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93 e Pregão nº 038/2021. DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.33.90.40.21; Ação 02.122.0033.20GP.0029. Processo SEI:
0012117-03.2021.6.05.8000. VIGÊNCIA: 24 meses contados da data da sua assinatura.
ASSINATURA: 18/01/2022. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira pelo TRE-BA e a Sra.
Janaína Naiara Horozino Ferrari, pela Contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Segundo Termo Aditivo ao TED Nº 1/2020, firmado entre o Tribunal Regional Eleitoral da
Bahia e a Universidade Federal da Bahia. OBJETO: alterar o prazo de vigência do Termo de
Execução Descentralizada (TED) nº 01/2020. FUNDAMENTO LEGAL: Decreto nº
10.426/2020. PROCESSO SEI Nº 0048275-91.2020.6.05.8000. ASSINATURA: 31/12/2021.
SIGNATÁRIOS: Des. Roberto Maynard Frank, pelo TRE/BA e o Sr. João Carlos Salles Pires da
Silva, pela Universidade. Salvador, 18 de janeiro de 2022.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
AVISO DE REABERTURA DE PRAZO

PREGÃO Nº 1/2022

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº
70812020. , publicada no D.O.U de 10/01/2022 . Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual
aquisição de mobiliário para salas de treinamento e depósitos do prédio da nova sede do
TRE/CE. Novo Edital: 19/01/2022 das 08h00 às 12h00 e de13h00 às 17h00. Endereço: Rua
Jaime Benevolo 21 - Centro FORTALEZA - CEEntrega das Propostas: a partir de 19/01/2022
às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 03/02/2022, às 09h00
no site www.comprasnet.gov.br.

MARIA DE FATIMA DE SOUZA RIBEIRO
Pregoeira

(SIDEC - 18/01/2022) 070007-00001-2022NE000001
DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE APOSTILAMENTO

Espécie: 3º Termo de Apostilamento ao Contrato N.º 240/2018 celebrado com a empresa
SIBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Objeto: a fim de reajustar o valor mensal do
Contrato no percentual de 17,12% (dezessete vírgula doze por cento), correspondente à
média aritmética simples do INPC (IBGE) e do IGP-DI (FGV) dos últimos 12 meses,
publicados em setembro de 2021, passando o valor mensal do contrato de R$ 10.299,53
(dez mil, duzentos e noventa e nove reais e cinquenta e três centavos) para R$ 12.062,81
(doze mil, sessenta e dois reais e oitenta e um centavos), sobre o qual incidirá um
desconto mensal de R$ 652,98, pelo período de 12 meses, passando o valor mensal para
R$ 11.409,82 (onze mil, quatrocentos e nove reais e oitenta e dois centavos), a partir de
26 de setembro de 2021. Fundamento: o art. 62, § 3º, inciso I, da Lei n.º 8.666/93; arts.
17 e 18, da Lei nº 8.245/91; c/c itens 6.1 e 6.2 do Contrato e no PAD n.º 16189/2021.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2022 - UASG 70015

Nº Processo: 62374620216088000. Objeto: Contratação de prestação de
serviços de manutenção preventiva e corretiva em central PABX Digital.. Total de Itens
Licitados: 1. Edital: 19/01/2022 das 12h00 às 17h59. Endereço: Av. Joao Batista Parra, 575,
Praia do Sua, Praia do Suá - Vitória/ES ou https://www.gov.br/compras/edital/70015-5-
00002-2022. Entrega das Propostas: a partir de 19/01/2022 às 12h00 no site
www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 01/02/2022 às 13h00 no site
www.gov.br/compras. Informações Gerais: Senhores licitantes, ocorrendo divergência entre
a descrição do objeto constante no código SIASG (CATSER) e no Termo de Referência
(Anexo I), prevalecerá a descrição deste último..

ALOYSIO GABRIEL MATTOS
Chefe da Seção de Licitação

(SIASGnet - 18/01/2022) 70015-00001-2021NE000156

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Segundo termo aditivo ao Contrato nº. 55/2019, referente ao seguro total de 19
(dezenove) veículos pertencentes à frota do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão - TRE-
MA. SEI 0001533-93.2020.6.27.8000. Contratante: A União, representada pelo Tribunal
Regional Eleitoral do Maranhão. Contratada: SEGUROS SURA S.A. (CNPJ nº.
33.065.699/0001-27). Objeto do aditivo: Prorrogação do prazo de vigência por 12 (doze)
meses, com início em 21/01/2022 e término em 20/01/2023. Elemento de despesa
33.90.39 - Outros Serviços e Encargos de Terceiros - Pessoa Jurídica, na Ação Orçamentária
"Julgamento de Causas e Gestão Administrativa da Justiça Eleitoral - 20GP" (PI: ADM
SEGURO). Data de assinatura do último signatário: 18/01/2022. Signatários: Des. José
Joaquim Figueiredo dos Anjos, Presidente do TRE/MA e o Sr. Marcelo Pozzi Pestana,
Representante da contratada.

EXTRATO DE TERMO DE PARCERIA

Termo de Parceria 01/2022. Partícipes: Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (CNPJ
05.962.421/0001-17) e Banco Santander (Brasil) S.A. (CNPJ 90.400.888/0001-42). SEI nº
0009428-71.2021.6.27.8000. Objeto: Operacionalização do serviço de concessão de
empréstimo pessoal, através do estabelecimento de linha de crédito efetuada pelo BANCO
SANTANTER (BRASIL) S.A. Vigência: 60 (sessenta) meses a contar da data de sua assinatura.
Data de assinatura do último signatário: 13/01/2022. Signatários: Des. José Joaquim
Figueiredo dos Anjos, Presidente do TRE-MA e a Sra. Katia Jucileide Alves Braga Coelho,
representante do SANTANDER.
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Número 04/2022
SEI 0006364-49.2021.2021.6.02.8000

Data: 1º/02/2022 às 14:00:00 

Objeto: Registro de Preços para aquisição de  impressoras multifuncionais,
conforme especificações descritas no Anexo I do edital.

 

Valor total  estimado: R$ 3.840,13.
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 19 de janeiro de 2022.
À CPREG,
Ao Pregoeiro, para realização do certame.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR, Chefe
de Seção Substituta, em 19/01/2022, às 14:55, 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
1002024 e o código CRC B0FE4952.

0006364-49.2021.6.02.8000 1002024v1
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De: "sandraalexandre" <sandraalexandre@tre-al.jus.br>
Para: "Tony Warren Gomes de Sá" <tonysa@tre-al.jus.br>
Data: 20/01/2022 03:47 PM
Assunto: Fwd: [slc] Esclarecimento PE 04_2022 {01}

 
 

From: "sandraalexandre" <sandraalexandre@tre-al.jus.br>
 To: "pregoeiro Mailing List" <pregoeiro@tre-al.jus.br>

 Date: Wed, 19 Jan 2022 16:52:28 -0300
 Subject: Fwd: [slc] Esclarecimento PE 04_2022 {01}

  
 
 

From: Wagner | Finatto Distribuidora <comercial5@finatto.com>
 To: "sandraalexandre" <sandraalexandre@tre-al.jus.br>

 Date: Wed, 19 Jan 2022 13:55:55 +0000
 Subject: [slc] Esclarecimento PE 04_2022 {01}

 
Prezados Senhores, bom dia
 
 
Viemos através deste solicitar, conforme segue :
 
Onde se lê: .
Cartuchos: A impressora será fornecida com 1 (um) cartucho de toner de
alto rendimento com capacidade para impressão de 10.000 (dez mil)
páginas e 01 (um) outro sobressalente por impressora;
 
Leia-se:  Afim de compensação dos rendimentos acima citados, serão aceitos:
 
Cartucho inicial para 8.000 impressões e 01 outro toner sobressalente para 12.000 impressões, por impressora.
 
 
Acreditamos que o aceite não afetará os rendimentos solicitados pelo órgão, tendo em vista que no total cada
equipamento estará acompanhando Toner para 20.000 impressões.
 
 
Agradecemos e aguardamos DEFERIMENTO à nossa solicitação, afim de firmarmos nossa par�cipação ao
Certame.
 
 
 
Cordialmente,
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 25 de janeiro de 2022.
Trata-se de interposição de requerimento, tratado

pelo seu agente, como pedido de esclarecimento, oriundo da
empresa Finatto Distribuidor Oficial, conforme registro no
evento SEI 1004420, tempestivamente apresentado, nos
seguintes termos:

"Viemos através deste solicitar, conforme
segue : Onde se lê:
Cartuchos: A impressora será fornecida com 1
(um) cartucho de toner de alto rendimento
com capacidade para impressão de 10.000
(dez mil) páginas e 01 (um) outro
sobressalente por impressora;
Leia-se: Afim de compensação dos
rendimentos acima citados, serão aceitos:
Cartucho inicial para 8.000 impressões e 01
outro toner sobressalente para 12.000
impressões, por impressora. Acreditamos que
o aceite não afetará os rendimentos solicitados
pelo órgão, tendo em vista que no total cada
equipamento estará acompanhando Toner para
20.000 impressões."

À luz da redação do requerido, inconteste não se
tratar de questão que tenha por objeto a obscuridade ou
prescrição que provoque dúvidas nos potenciais licitantes
quanto aos termos do edital, mas sim em pretensão de
alteração de redação para adequação da necessidade de
preenchimento de requisito.

Isto posto, entendendo, este Pregoeiro não
constituir-se em matéria possível de aferição por meio de
esclarecimento, uma vez que, pelo teor do pedido, irresigna-se
o requerente com a obrigatoriedade em si, não se conhece do
pedido formulado, não havendo resposta à pretensão.
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Documento assinado eletronicamente por TONY WARREN GOMES DE SÁ, Pregoeiro,
em 25/01/2022, 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
1004421 e o código CRC F958A8EB.
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AO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

PREGÃO ELETRÔNIICO Nº 04//2022 

 

Razão Social:   ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA   CNPJ:   05.328.910/0001-11   

Endereço:   Rua 5 Chácara 116 Lote 1-E Loja 03 - Edifício Vogue   Bairro:   Setor Habitacional Vicente Pires   

Cidade:    Brasília-DF   CEP:   72.006-180   

Telefone:   (61) 3032-5599 / (61) 9 9381-8930   Contato:   Roberto Moreira Soares da Silva   

E-mail:   licita@cromatecnologia.com.br / licitacao@cromatecnologia.com.br   
   

   

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do(s) item(ns) abaixo discriminado(s), que integra(m) o 
instrumento convocatório da licitação em epígrafe.    
     

ITEM UND. ESPECIFICAÇÕES MARCA / 
MODELO 

VLR 
UNIT R$ 

VLR 
TOTAL R$ 

01 50 IMPRESSORA 

 
Especificações:Funções / Multitarefa suportadaImpressão, 
cópia, digitalização, fax, e-mailVelocidade de 
impressãoA4: Até 38 ppm; Carta: Até 40 ppm Preto; Saída 
da primeira página: Em até 6,3 segundos PretoDuplex 
Print SpeedA4: Até 31 ipmResolução de impressãoPreto 
(Melhor): HP FastRes1200 (aprimorado até 4800 x 600 
dpi)Tecnologia de impressãoLaserTecnologias de 
resolução de impressãoHP FastRes1200, HP 
ProRes1200, 600dpiNúmero dos cartuchos de impressão1 
(preto)Idiomas padrão de impressoraHP PCL 6, HP PCL 
5c, emulação HP postscript nível 3, PDF, URF, Office 
nativo, PWG RasterFuncionalidades de Software 
Inteligente de ImpressoraApple AirPrint ™, certificado 
Mopria, Google Cloud Print 2.0, HP ePrint e Impressão Wi-
Fi Direct, ROAM ativado para facilitar a impressão, 
tecnologia HP Auto-On/Auto-Off, painel de controle de tela 
sensível ao toque intuitiva de 2,7", Digitalize/Imprima a 
partir da nuvem usando aplicativos no painel decontrole, 
Armazenamento de trabalho com impressão por PIN, 
Imprimir do USB, Impressão N-up, intercalaçãoGestão da 
ImpressoraAssistente de impressora HP, Utilitário HP 
(Mac), caixa de ferramentas do dispositivo HP, software 
HP Web JetAdmin, gerenciador de segurança HP 
JetAdvantage, agente de proxy HP SNMP, agente de 
proxy HP WS Pro, kit de recursos do administrador de 
impressora para driver de impressão universal HP(utilitário 
de configuração de driver – utilitário de implantação de 
driver – administrador de impressão gerenciado)Tipo de 
digitalização / TecnologiaBase plana, alimentador 
automático de documentos / Sensor de imagem por 
contato (contact image sensors - CIS)Resolução da 
digitalizaçãoHardware: Até 1200 x 1200 dpi; Ótica: Até 
1200 x 1200 dpiFormatos dos arquivos digitalizadosPDF, 
JPG, TIFFModos de Entrada para DigitalizaçãoBotões de 
digitalização, cópia, e-mail ou de arquivos no painel frontal; 
Software HP Scan; e aplicativo de usuário via TWAIN ou 
WIATamanho da digitalizaçãoAlimentador automático de 
documentos: 216 x 356 mm; 8.5 x 14 pol. Máximo; 102 x 
152 mm, 4 x 6 in Mínimos; Base plana: 216 x 297 mm; 8.5 

HP  
M428 

3.250,00 162.500,00 
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x 11.7 pol.Velocidade de DigitalizaçãoAté 29 ppm/46 ipm 
(preto e branco), até 20 ppm/34 ipm (cores); duplex: Até 46 
ipm (preto e branco), até 34 ipm (cores)Funções 
avançadas do scannerDigitalização de face única em 
frente e verso ADF, Digitalização em nuvem (Google Drive 
e DropBox) Digitalização para e-mail com pesquisa de 
endereço de e-mail LDAP, Digitalizar para pasta de rede, 
Digitalizar para USB, Digitalizar para Microsoft 
SharePoint®, Digitalizar para computador com 
software,arquivo de fax para pasta de rede, arquivo de fax 
para e-mail, fax para computador, ativar/desativar fax, 
Quick SetsFormato de arquivo de digitalização nativoPDF; 
JPGFormatos dos arquivos digitalizadosO software de 
digitalização para Windows aceita os formatos de arquivo: 
PDF, JPG, TIFF, PNG, BMPFormato de arquivo de 
digitalização de softwareO software HP Scan para 
Windows aceita PDF, PDF pesquisável, JPG, RTF, TXT, 
BMP, PNG, TIFF. O software HP Easy Scan para Mac 
aceita PDF, PDF pesquisável, JPG, RTF, TXT, JPG-2000, 
PNG, TIFF;Profundidade de bits / Níveis de escala de 
cinza24 bits / 256Características padrão transmissão 
digitalDigitalização para e-mail com pesquisa de endereço 
de e-mail LDAP, digitalização para pasta de rede, 
digitalização para USB, digitalização para Microsoft 
SharePoint®, digitalização para computador com software, 
arquivo de fax para pasta de rede, arquivo de fax para e-
mail, fax para computador,ativação/desativação de fax, 
Quick SetsVelocidade de cópiaPreto (A4): Até 38 cpm; Cor 
(A4)Resolução de cópiaPreto (textos e gráficos): Até 600 x 
600 dpi; Cor (texto e gráficos): Até 600 x 600 dpiNúmero 
Máximo de CópiasAté 999 cópiasDimensionamento da 
Copiadora25 até 400%Definições de copiadoraCópia de 
identidade; Número de cópias; Redimensionar (incluindo 2 
ou mais páginas); Clarear/Escurecer; Aprimoramentos; 
Tamanho original; Margem de encadernação; 
Intercalação; Seleçãode bandeja; Frente e verso; 
Qualidade (rascunho, normal, melhor); Salvar 
configurações atuais; Restaurar padrões de 
fábricaVelocidade de transmissão de faxAté: 33,6 
kbpsResolução de faxPreto (Melhor): Até 300 x 300 dpi 
(meios-tons ativados); Preto (Padrão): 203 x 98 
dpiFuncionalidades de Software Inteligente de FaxBackup 
permanente de memória de fax; Redução automática de 
fax; Rediscagem automática; Envio atrasado; 
Encaminhamento de fax; Interface TAM; Junk barrier; 
Detecção de toque distinto; Folha de rosto; Bloquear fax; 
Códigos de cobrança; Salvar e carregar; Relatórios de fax; 
Config. prefixo dediscagem; Imprimir log de fax; HP Digital 
FaxFuncionalidades de faxMemória do fax: Até 400 
páginas; Suporte de redução automática de fax: Sim; 
Remarcação Automática: Sim; Envio de Fax Adiado: Sim; 
Compatibilidade com detecção de toque distintivo: Sim; 
Fax forwarding supported: Sim; Suporte de interface TAM 
de telefone de fax: Sim; Fax polling supported: Sim 
(apenasrecebe); Suporte de modo de telefone de fax: Sim; 
Suporte de jun 

  

• Validade da proposta é de 60 dias, a contar da data de sua apresentação   
   

• Prazo de Entrega: Conforme edital 
   

• Prazo de Garantia: Conforme edital  
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• Declaramos expressamente que nos responsabilizamos pela prestação dos serviços no prazo estabelecido 
no Termo de Referência  

 

• Declaramos que, 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.   
  

• Declaramos que, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e 
que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.   
   

• Declaramos que, as mercadorias ofertadas serão fabricadas, embaladas e transportadas de acordo com 
as normas técnicas vigentes.   
   

• Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que 
nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.    

   

• Declaramos que estamos enquadrados no regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno 
Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123/2006, de 14/12/2006.    
   

• Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem 
como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.    
   

• Declaramos sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a nossa 
habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.    
   

• Declaramos 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 empregamos menor de 18 (dezoito) anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos 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.    
   

• Declaramos que a proposta apresentada para essa licitação foi elaborada de maneira independente, de 
acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa Nº 2 de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MP.   
   

• Declaramos que não possuímos, em nossa 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.    
   

• Declaramos que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estamos cientes 
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.    
   

• Declaramos sob as penas da Lei, que cumpro a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 
429 da CLT.   
   

• Declaramos que, em nosso quadro societário não compõe nenhum integrante que sejam Sócios, cônjuge, 
companheiro ou parente em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, dos respectivos membros 
ou Conselheiros vinculados, ou servidor investido em cargo de direção e de assessoramento   

   

• Declaramos que, não possuímos proprietário, sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes 
Políticos do órgão ou entidade CONTRATANTE ou responsável pela licitação;   
   

Proposta EMPRESA ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO (1007244)         SEI 0006364-49.2021.6.02.8000 / pg. 486



 

ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA   
RUA 6 CHÁCARA 116 LOTE 1-E LOJA 3 – EDIFÍCIO VOGUE SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES – BRASÍLIA – DF CEP: 72.006-180CNPJ:   

05.328.910/0001-11 Tel: (61) 3032-5533 / 3032 5599   
   

Página 4 de 6   

• Declaramos que, não possuímos proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha 
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, e por afinidade, até o segundo grau, de agente político 
do órgão ou entidade CONTRATANTE ou responsável pela licitação.   
   

• Declaramos que, não foram aplicadas penalidades de suspensão temporária da participação em licitação 
e impedimento de contratar e a declaração de inidoneidade para licitar e contratar por qualquer Ente ou 
Entidade da Administração Federal, Estadual, Distrital e Municipal cujos efeitos ainda vigorem.    

  

• Pela presente, declaro inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei Federal 
nº. 10.520/2002, Lei n°. 8.666/1993 e às cláusulas e condições previstas no Edital de Licitação na 
modalidade PREGÃO acima numerado, incluindo os seus Anexos;  
   

• Dados para crédito em conta corrente:   
Banco do Brasil (001)   
Agência: 0452-9   
Conta Corrente: 118685-X   
   

 

 

• Dados do responsável pela assinatura do contrato:   
Roberto Moreira Soares da Silva   
Diretor   
CPF: 126.296.988-31   
RG: 167234924 SSP/SP   
Brasileiro – Casado   
Representante com poderes outorgados pelo Contrato Social da empresa   
 

     
 

Brasília/DF, 01 de Fevereiro de 2022 

 

  

 
DIRETOR   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROBERTO MOREIRA SOARES DA SILVA     
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DECLARAÇÃO CONJUNTA 

 

 

Declaro, sob as penas da Lei que: 

1- Declaro que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente 

processo ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

2- Declaro que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em 

conformidade com as exigências do instrumento convocatório (Edital). 

3- Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) 

anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 

9854, de 27.10.99, que altera a Lei nº 8666/93. 

4- Declaro para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade 

de pregão, que estou (amos) sob o regime de microempresa ou empresa de pequeno porte, para efeito 

do disposto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. (MARCAR A OPÇÃO PELO 

REGIME DE TRIBUTAÇÃO) 

( x) SIM, estou (amos) sob o regime de microempresa ou empresa de pequeno porte, para efeito do 

disposto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. 

( ) NÃO, estou (amos) sob o regime de microempresa ou empresa de pequeno porte, para efeito do 

disposto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. 

6- Declaro que não possui proprietário, sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes políticos 

(prefeito, vice-prefeito ou secretários) do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. 

Não possui proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou 

por afinidade, até o terceiro grau, e por afinidade, até o segundo grau, de agente político (prefeito, vice-

prefeito ou secretários) do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. Não possui em 

seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou da sociedade de 

economia mista. 

 

 

 

 
Brasília/DF, 01 de Fevereiro de 2022 

 

  

 

 
DIRETOR   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROBERTO MOREIRA SOARES DA SILVA     
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DECLARAÇÕES 

 

 
DECLARO, sob as penas da Lei, que é Empresa de Pequeno Porte, face ao enquadramento previsto na Lei 

Complementar n° 123/2006 (e alterações posteriores) e Lei Federal n° 11.488/2007, cujos termos declara conhecer 

na íntegra, estando apta, portanto, a participar deste procedimento licitatório. 

Assim sendo, para os fins que fazem de direito, e por possuir poderes legais para tanto, firma a presente. 

( ) Micro Empresa – ME 

( X ) Empresa de Pequeno Porte – EPP 

( ) Equiparado – EQUIP. 

 

 

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal n° 8.666/1993, que não emprega menor de 
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
 
 
DECLARA, que não possui em seu quadro societário, servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública 
ou de sociedade de economia mista, em atendimento à vedação disposta no inciso XII do artigo 18 da Lei Federal 
n° 12.708/2012, sendo de inteira responsabilidade do licitante, a fiscalização desta vedação. 

 

 

 

 

 

 

 
Brasília/DF, 01 de Fevereiro de 2022 

.   
 

  

 

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

DESPACHO

Maceió, 01 de fevereiro de 2022.
Senhor Coordenador,
 
Solicito a análise técnica da proposta apresentada

pela Empresa Esfera Prestação de Serviços Ltda, conforme
evento 1007244.

 
Informo que a sessão eletrônica encontra-se em

andamento.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 01/02/2022, às 15:14, 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
1007245 e o código CRC 0D9B9D41.

0006364-49.2021.6.02.8000 1007245v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 01 de fevereiro de 2022.
À PREG
 
Sr. Pregoeiro,
 
Em atenção ao Despacho PREG 1007245, informo

que a proposta constante do evento 1007244 tem
conformidade técnica com as especificações do Edital, sem
prejuízo de análise de conformidade inafastável dos bens
eventual adquiridos e entregues.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 01/02/2022, às 15:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1007251 e o código CRC 12D2375B.

0006364-49.2021.6.02.8000 1007251v1
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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

53201162290 2062

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Nome: __________________________________________

Assinatura: ______________________________________

Telefone de Contato: ______________________________

Data

Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do

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
QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA

002 ALTERACAO

CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO

1

1

051

2211

BRASILIA

22 Novembro 2019

Nº FCN/REMP

DFP1900169476

1

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

 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 Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1336589 em 22/11/2019 da Empresa ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA, Nire 53201162290 e
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12ª Alteração Contratual e Consolidação 

 
 
  “ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP” 

CNPJ/MF 05.328.910/0001-11 
 
 

ROBERTO MOREIRA SOARES DA SILVA, brasileiro, 
casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido 
em 08/03/1967, natural de São Paulo/SP, filho de Expedito Soares da 
Silva e Laurinda Moreira Soares da Silva, portador da CNH 
01721767904, expedida pelo DETRAN/DF, e inscrito no CPF/MF sob 
o nº. 126.296.988-31, residente e domiciliado á Quadra 106 Lote 03 
Apto 702 Condomínio Giardino Michellangelo - Água Claras/DF, 
CEP 71.915-500.  

 
SANDRA REGINA BRITO MOREIRA, brasileira, casada 

sob regime de comunhão parcial de bens, designer de interiores, 
natural de Luís Correa/PI, nascida em 10/03/1970, filha de Valdemar 
de Almeida Brito e Maria do Livramento Souza Brito, portadora do 
RG 1060409 expedida pela SSP/DF em 18/11/2009 e do CPF: 
417.999.251-53, residente e domiciliada a Quadra 106 Lote 03 Apto 
702 Condomínio Giardino Michellangelo - Água Claras/DF, CEP 
71.915-500. 

Únicos sócios da sociedade ESFERA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP, estabelecida à SIA 
QUADRA 4C LOTE 51 LJ 04 SUBSOLO 06, SIA/DF, CEP 71.200-
045. Com seu contrato social arquivado na Junta Comercial do 
Distrito Federal sob NIRE nº. 53201162290 por despacho em 
26/08/2009, inscrito no CNPJ/MF nº. 05.328.910/0001-11, resolvem 
de comum acordo e na melhor forma de direito, alterar e consolidar a 
sociedade, e o fazem nos termos e condições seguintes: 

 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – Altera-se o endereço da sociedade para Rua 05 CHACARA 116 
LOTE 01 E LOJA 03, Vicente Pires, Brasília/DF, CEP 72.006-180 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato e alterações 
anteriores não conflitantes com o que estabelece este instrumento e procede-se a 
CONSOLIDAÇÃO DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS, na forma das cláusulas e condições 
seguintes: 
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“ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP” 

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL 
 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob o Nome Empresarial de ESFERA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP e sob nome fantasia: CROMA 
TECNOLOGIA. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade tem sua sede e domicílio nesta capital à Rua 05 
CHACARA 116 LOTE 01 E LOJA 03, Vicente Pires, Brasília/DF, CEP 72.006-180 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - O objetivo da sociedade é: SERVICOS GRAFICOS, IMPRESSAO 
DE MATERIAIS PARA USO PUBLICITARIO, SERVICOS DE FOTOCOPIAS, 
ENCADERNACAO, PLASTIFICACAO, PLOTAGEM, DIGITALIZACAO, ASSISTENCIA 
TECNICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, IMPRESSAO DE 
LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES PERIODICOS, SERVICOS DE 
MICROFILMAGEM, FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS, DECORACAO DE 
INTERIORES, DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB 
ENCOMENDA, DESIGN, EDICAO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS 
PRODUTOS GRAFICOS, EDICAO DE LIVROS, EDICAO DE REVISTAS, SERVICOS DE 
ACABAMENTOS GRAFICOS, SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA, SERVICOS DE 
ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS E EXPOSICOES, SERVICOS DE 
ORGANIZACAO DE FESTAS E RECEPCOES, SERVICOS DE PINTURAS EM 
EDIFICACOES, CONSTRUCAO E REFORMAS DE EDIFICIOS, SERVICOS DE PRE 
IMPRESSAO, COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, MOVEIS PARA 
ESCRITORIO, EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZACAO, AR CONDICIONADOS, 
COSMETICOS, MATERIAIS DESCARTAVEIS, EMBALAGENS, MATERIAIS DE COPA 
E COZINHA, ROUPAS PROFISSIONAIS, MATERIAL ESPORTIVO, EQUIPAMENTOS 
DE CFTV E SEGURANCA ELETRONICA, DIVISORIAS, TENDAS FORRO, PVC, 
EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EPI, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 
DE SINALIZACAO SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR 
CONDICIONADO E SERVICOS DE MONTAGEM INSTALACAO E MANUTENCAO DE 
FORROS, PVC E DIVISORIAS, SERVICOS GRAFICOS SOB ENCOMENDA, 
CARTAZES, PROSPECTOS, CALENDARIOS, ENCARTES, MATERIAL ESCOLAR, 
MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS IMPRESSOS DE PUBLICIDADE. 
 
CLÁUSULA QUARTA - O capital social é de R$ 740.000,00 (setecentos e quarenta mil reais) 
divididos em 740.000 (setecentos e quarenta mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) 
cada uma, totalmente integralizadas, subscrito pelos sócios da seguinte forma: 
 

SÓCIOS QUOTISTAS VALOR EM QUOTAS VALOR EM REAIS % 

ROBERTO MOREIRA SOARES DA SILVA 725.200 R$ 725.200,00 98 

SANDRA REGINA BRITO MOREIRA 14.800 R$ 14.800,00 2 

TOTAL    740.000 R$ 740.000,00 100 

 
CLÁUSULA QUINTA – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas 
todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. 
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CLÁUSULA SEXTA - A sociedade iniciou suas atividades em 03/06/2002 e seu prazo de duração 
é por tempo indeterminado e o exercício social será coincidente com o ano calendário, tendo inicio 
em 1º de janeiro, terminando em 31 de dezembro de cada ano. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o 
administrador (a) prestará contas justificadas de sua administração, podendo à elaboração do 
inventario, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na 
proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - No primeiro quadrimestre seguinte ao término do exercício social, os 
sócios deliberarão sobre o julgamento das contas e colocarão à disposição dos sócios não 
administradores quando for o caso, e estará a disposição 30 (trinta dias) antes da reunião dos sócios. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou 
transferidas a terceiros sem o expresso consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, 
em igualdade de condições e preço, direito de preferência para sua aquisição se posta à venda, 
formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. 
 
CLÁUSULA OITAVA - A administração da sociedade está a cargo do sócio administrador 
ROBERTO MOREIRA SOARES DA SILVA, o qual cabe a responsabilidade ou representação 
ativa e passiva da sociedade, em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos compreendidos 
no objeto social, assinando isoladamente, ficando vedado o uso da denominação social em negócios 
estranhos ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de 
terceiros, podendo, no entanto, adquirir, onerar ou alienar bens imóveis da sociedade sem 
autorização. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Fica facultado ao administrador, nomear procuradores, para um período 
determinado que não exceda a um ano, devendo o instrumento de procuração especificar os atos a 
serem praticados pelos procuradores assim nomeados. 
 
CLÁUSULA NONA - O sócio administrador ROBERTO MOREIRA SOARES DA SILVA 
declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer o comercio ou 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 - Os sócios poderão a qualquer tempo, fixar uma retirada mensal, a título 
de “Pró-Labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- Os sócios respondem individualmente e subsidiariamente 
pelas obrigações sociais. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A sociedade não se dissolverá com o falecimento dos 
sócios, más prosseguirá com os remanescentes, os herdeiros do falecido, sua quota de capital e sua 
parte nos lucros líquidos apurados até a data do falecimento, pela seguinte forma: 20% (vinte por 
cento) no prazo de três meses, 30% (trinta por cento) no prazo de seis meses e 50% (Cinqüenta por 
cento) no prazo de doze meses, tudo a contar da data do falecimento. Não sendo possível ou 
inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e 

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1336589 em 22/11/2019 da Empresa ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA, Nire 53201162290 e
protocolo DFP1900169476 - 21/11/2019. Autenticação: A04BF961B5EBA59C1D678ED53032FAF595789CFC. Maxmiliam Patriota Carneiro -
Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 19/185.855-2 e o código de segurança H6R2
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/11/2019 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

pág. 5/10Anexo CONTRATO SOCIAL (1008926)         SEI 0006364-49.2021.6.02.8000 / pg. 496



STAFF CONTABILIDADE  
 

Sia Sul Quadra 5-C Lote 16 Sala 101 – Brasília/DF – CEP 71.200-055 

Tel/Fax (61)3234-4273 – E-mail: staffcontab@terra.com.br 
www.staffcontab.com.br 

 

 

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 TERCEIRA - Os sócios não poderão ceder ou alienar por qualquer título 
sua respectiva quota a terceiro sem o prévio consentimento dos demais sócios, ficando assegurada a 
estes a preferência na aquisição, em igualdade de condições, e na proporção das quotas que 
possuírem, observando o seguinte: 
I - Os sócios deverão ser comunicados por escrito para se manifestarem a respeito da 
preferência no prazo de 30 (trinta) dias; 
II - Findo o prazo para o exercício da preferência, sem que os sócios se manifestem ou 
havendo sobras, poderão as quotas serem cedidas ou alienadas a terceiro. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - O sócio que, por divergir de alteração contratual deliberada 
pela maioria, e desejar retirar-se da sociedade, deverá notificar os demais, por escrito, com 
antecedência mínima de 30 (Trinta) dias, findo o qual o silêncio será tido como desinteresse. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Caso os sócios decidam adquirir as quotas do sócio retirante, os haveres 
deste serão pagos, após levantamento do balanço geral da sociedade, em prestações mensais, iguais 
e sucessivas, vencendo-se a primeira no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da retirada do 
sócio. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - As deliberações relativas à aprovação das contas dos 
administradores, aumento/redução de capital, designação/destituição de administradores, modo de 
remuneração, pedido de concordata, distribuição de lucros, alteração contratual e fusão, cisão e 
outros assuntos relevantes para a sociedade, serão definidas nas reuniões de sócios. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A reunião dos sócios será realizada em qualquer época, mediante 
convocação dos administradores ou sócios, para tratar de assuntos relevantes para a sociedade. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - As deliberações serão aprovadas por ¾ do capital social, salvo nos 
casos em que a legislação exigir maior quorum. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Os sócios serão obrigados à reposição dos lucros e das quantias 
retiradas, a qualquer titulo ainda que autorizados pelo contrato, quando tais lucros ou quantia se 
distribuírem com prejuízo do capital, cada sócio terá sua participação e responsabilidade nos lucros 
e nas perdas da sociedade. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com 
observância dos preceitos do Novo Código Civil, e de outros dispositivos legais que lhes sejam 
aplicáveis. 
 

Fica eleito o foro de Brasília-DF, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações 
resultantes deste contrato, e de qualquer questão jurídica que possa vir a aparecer. 

 
E, por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento, em via única, que será 

assinada por todos os sócios, sendo arquivada na Junta Comercial do Distrito Federal e as outras 
vias devolvidas aos contratantes, depois de anotadas. 
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Brasília – DF, 22 de outubro de 2019 

 
 
 
 
 
 

_________________________________________ 
ROBERTO MOREIRA SOARES DA SILVA 

 
 
 
 
 
 

______________________________________ 
SANDRA REGINA BRITO MOREIRA 
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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: 01/02/2022 16:45:36 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA 
CNPJ: 05.328.910/0001-11 
 
 
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 

Anexo CONSULTA CONSOLIDADA (1008929)         SEI 0006364-49.2021.6.02.8000 / pg. 502

https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:INIDONEOS
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep


racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 
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RECEBEMOS DE ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/12/2021 VALOR TOTAL: R$ 11.174,10 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE ALAGOA
NOVA - PC SANTA ANA, SN - EDIF SEDE DA PREFEITURA CENTRO Alagoa Nova-PB

NF-e
Nº 20.664
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA
R 5 CHACARA 116 LOTE, 1E - LOJA 3

SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES - 72006-180
Brasilia - DF Fone: (61) 3032-5599

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal

Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 20.664
Série 1

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

5321 1205 3289 1000 0111 5500 1000 0206 6419 8120 3980

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Merc.Adq./Receb. de Terceiros - Efetuada Fora do Estab

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353210067035492  -  02/12/2021 17:41:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL

07438958001-93
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ

05.328.910/0001-11
DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA
CNPJ / CPF

08.700.684/0001-46
DATA DA EMISSÃO

02/12/2021
ENDEREÇO

PC SANTA ANA, SN - EDIF SEDE DA PREFEITURA
BAIRRO / DISTRITO

CENTRO
CEP

58125-000
DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02/12/2021
MUNICÍPIO

Alagoa Nova
UF

PB
FONE / FAX

(83) 3365-1001
INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:41:31
FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 07/01/2022
Valor R$ 11.174,10

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00
VALOR DO ICMS

0,00
BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00
VALOR DO ICMS SUBST.

0,00
VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00
VALOR DO PIS

0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

11.174,10
VALOR DO FRETE

0,00
VALOR DO SEGURO

0,00
DESCONTO

0,00
OUTRAS DESPESAS

0,00
VALOR TOTAL DO IPI

0,00
VALOR DA COFINS

0,00
VALOR TOTAL DA NOTA

11.174,10
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Remetente (CIF)
CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

48.740.351/0127-67
ENDEREÇO

R ANTONIO VITOR GONCALVES, 250
MUNICÍPIO

Itajai
UF

SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL

256759847
QUANTIDADE

3
ESPÉCIE

CAIXA
MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO (KG) PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH O/CST CFOP UN QUANT VALOR UNIT VALOR TOTAL B.CÁLC
ICMS

VALOR
ICMS

VALOR
IPI

ALÍQ.
ICMS

ALÍQ.
IPI

S145-15IIL NB LENOVO S145-15IIL HD i5-1035G1/8GB/256GB/WIN
10 PRO
CEST: 21.028.00

84713019 441 6104 UN 3 3.724,70 11.174,10 0,00 0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: REQUISICAO No 001626 PE 44/2021 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AG: 0452-9 C/C:
118685-X ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA. CNPJ: 05.328.910/0001-11
Produto destinado a Consumidor Final.
Trib aprox R$ 1.914,12 Federal e R$ 1.340,89 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - D9E24F

RESERVADO AO FISCO
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RECEBEMOS DE ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/12/2021 VALOR TOTAL: R$ 18.623,50 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE ALAGOA
NOVA - PC SANTA ANA, SN - EDIF SEDE DA PREFEITURA CENTRO Alagoa Nova-PB

NF-e
Nº 20.666
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA
R 5 CHACARA 116 LOTE, 1E - LOJA 3

SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES - 72006-180
Brasilia - DF Fone: (61) 3032-5599

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal

Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 20.666
Série 1

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

5321 1205 3289 1000 0111 5500 1000 0206 6615 6194 7964

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Merc.Adq./Receb. de Terceiros - Efetuada Fora do Estab

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353210067040322  -  02/12/2021 17:56:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL

07438958001-93
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ

05.328.910/0001-11
DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA
CNPJ / CPF

08.700.684/0001-46
DATA DA EMISSÃO

02/12/2021
ENDEREÇO

PC SANTA ANA, SN - EDIF SEDE DA PREFEITURA
BAIRRO / DISTRITO

CENTRO
CEP

58125-000
DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02/12/2021
MUNICÍPIO

Alagoa Nova
UF

PB
FONE / FAX

(83) 3365-1001
INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:56:09
FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 02/01/2022
Valor R$ 18.623,50

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00
VALOR DO ICMS

0,00
BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00
VALOR DO ICMS SUBST.

0,00
VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00
VALOR DO PIS

0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

18.623,50
VALOR DO FRETE

0,00
VALOR DO SEGURO

0,00
DESCONTO

0,00
OUTRAS DESPESAS

0,00
VALOR TOTAL DO IPI

0,00
VALOR DA COFINS

0,00
VALOR TOTAL DA NOTA

18.623,50
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Remetente (CIF)
CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

48.740.351/0127-67
ENDEREÇO

R ANTONIO VITOR GONCALVES, 250
MUNICÍPIO

Itajai
UF

SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL

256759847
QUANTIDADE

5
ESPÉCIE

CAIXA
MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO (KG) PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH O/CST CFOP UN QUANT VALOR UNIT VALOR TOTAL B.CÁLC
ICMS

VALOR
ICMS

VALOR
IPI

ALÍQ.
ICMS

ALÍQ.
IPI

S145-15IIL NB LENOVO S145-15IIL HD i5-1035G1/8GB/256GB/WIN
10 PRO
CEST: 21.028.00

84713019 441 6104 UN 5 3.724,70 18.623,50 0,00 0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: REQUISICAO No 001626 PE 44/2021 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AG: 0452-9 C/C:
118685-X ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA. CNPJ: 05.328.910/0001-11.
Produto destinado a Consumidor Final.
Trib aprox R$ 3.190,21 Federal e R$ 2.234,82 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - D9E24F

RESERVADO AO FISCO
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RECEBEMOS DE ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/12/2021 VALOR TOTAL: R$ 6.000,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE ALAGOA
NOVA - PC SANTA ANA, SN - EDIF SEDE DA PREFEITURA CENTRO Alagoa Nova-PB

NF-e
Nº 20.709
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA
R 5 CHACARA 116 LOTE, 1E - LOJA 3

SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES - 72006-180
Brasilia - DF Fone: (61) 3032-5599

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal

Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 20.709
Série 1

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

5321 1205 3289 1000 0111 5500 1000 0207 0913 2702 6776

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Merc.Adq/Rec.Terc.Entreg.ao Dest.pelo Vend,Venda a Ord

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353210070325987  -  16/12/2021 17:09:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL

07438958001-93
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ

05.328.910/0001-11
DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA
CNPJ / CPF

08.700.684/0001-46
DATA DA EMISSÃO

16/12/2021
ENDEREÇO

PC SANTA ANA, SN - EDIF SEDE DA PREFEITURA
BAIRRO / DISTRITO

CENTRO
CEP

58125-000
DATA DA SAÍDA/ENTRADA

16/12/2021
MUNICÍPIO

Alagoa Nova
UF

PB
FONE / FAX

(83) 3365-1001
INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:09:47
FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 21/01/2022
Valor R$ 6.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00
VALOR DO ICMS

0,00
BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00
VALOR DO ICMS SUBST.

0,00
VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00
VALOR DO PIS

0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

6.000,00
VALOR DO FRETE

0,00
VALOR DO SEGURO

0,00
DESCONTO

0,00
OUTRAS DESPESAS

0,00
VALOR TOTAL DO IPI

0,00
VALOR DA COFINS

0,00
VALOR TOTAL DA NOTA

6.000,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA

(0) Remetente (CIF)
CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO (KG) PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH O/CSOSN CFOP UN QUANT VALOR UNIT VALOR TOTAL B.CÁLC
ICMS

VALOR
ICMS

VALOR
IPI

ALÍQ.
ICMS

ALÍQ.
IPI

DS940DW BROTHER SCANNER PORTATIL DS940DW DUPLEX COLORIDO
CEST: 21.034.00

84719014 4102 6120 UN 3 2.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DADOS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG: 0452-9 C/C: 118685-X ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS
CNPJ 05.328.910/0001-11. REQUISICAO No 1721 PE: 44/2021. ENTREGA: PC SANTA ANA SN EDIFICIO SEDE PREFEITURA -
CENTRO - CEP 58.125-000.; I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito
a credito fiscal de IPI e ICMS.; Suspensa a obrigacao do recolhimento do Diferencial de Aliquotas, por forca de
decisao do STF na ADI n. 5464.; Produto destinado a Consumidor Final.; Trib aprox R$ 1.027,80 Federal e R$
720,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - D9E24F

RESERVADO AO FISCO
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos  para  os  devidos  fins  que  a  empresa  ESFERA  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  E
COMÉRCIO LTDA sediada a RUA 5 CHÁCARA 116 LOTE 1E LOJA 3 PARTE B – SETOR HABITACIONAL VICENTE
PIRES,  CEP:  72.006-180,  inscrita  no CNPJ:  05.328.910/0001-11,  forneceu sa�sfatoriamente no que diz
respeito a venda, prazos de entrega e qualidade técnica os materiais especificados abaixo:

Ref.: Nota fiscal Nº  20.697

Item Descrição Quan�dade Tempo de contrato e Garan�a

 01  Toner  COMPATIBLE WITH Canon IRI 643 T06 20 90 dias

Atestamos que a empresa cumpriu com todas as obrigações a contento e dentro do prazo
estabelecido, não constando em nossos registros até a presente data nada que desabone a sua conduta.

Recife, 13 de janeiro de 2022.

Laudiceia Pinto da Costa Barros

Assessora/DTI

CNPJ 10.572.063/0041-63

POLICIA CIVIL DE PE

Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI/PCPE

Documento assinado eletronicamente por LAUDICEIA PINTO DA COSTA BARROS, em 13/01/2022, às
14:10, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23
de outubro de 2017.

SEI/GOVPE - 20468985 - GOVPE - Despacho https://sei.pe.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_we...
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http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=6&numero=45157&complemento=0&ano=2017&tipo=
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A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.pe.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 20468985 e o código CRC 923876D3.

POLÍCIA CIVIL DE PERNAMBUCO

Rua da Aurora, 487, - Bairro Boa Vista, Recife/PE - CEP 50050-000, Telefone: (81)3184-3294 

SEI/GOVPE - 20468985 - GOVPE - Despacho https://sei.pe.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_we...
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MANIFESTO                                  DATA:  12/01/2022 
Certifico que o original foi apresentado no formato físico, 
autenticado no formato digital, convertido para o formato de 
longa duração - PDF/A, e assinado digitalmente nos termos nos 
termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001, 
V, do 7º, da lei 8935/94 e VIII, do art. 2º, Provimento 100 do 
Conselho Nacional de Justiça, pela plataforma da CENAD: Central 
Notarial de Autenticação Digital do Colégio Notarial do Brasil, do 
que dou fé. 

____________________________________________________________________________ 

Autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico 
www.cenad.org.br/autenticidade. 

____________________________________________________________________________ 

 Os atos notariais eletrônicos reputam-se autênticos e detentores 
de fé pública, como previsto na legislação processual, Art. 16 do 
Provimento 100 do CNJ. O nome do responsável pelo ato, encontra-
se nos termos verticais da referida autenticação. 

Belo Horizonte, na data da assinatura digital supra. 
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 05.328.910/0001-11 DUNS®: 898440821
Razão Social: ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA
Nome Fantasia: CROMA TECNOLOGIA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 10/01/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 04/06/2022
FGTS 07/02/2022
Trabalhista Validade: 02/07/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 01/03/2022
Receita Municipal (Isento)

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: 01/02/2022 15:40 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO

10/08/2021 15:43:43
Emissão do Documento

ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA

DADOS DA EMPRESA

Endereço do Empreendimento:
RUA 5 CHACARA 116 LOTE, 1E, SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES, RA
VICENTE PIRES, 72006-180, BRASILIA, LOJA 3

Número de Registro:
53201162290

Nome da Empresa:

CNPJ:
05.328.910/0001-11

Inscrição Estadual:

Consulta por QR Code

SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

MEI:EMPRESA DE PEQUENO PORTEPorte da Empresa: NÃO

Natureza Jurídica:

Utiliza área Pública: (X) NãoSim( )

( ) (X)Sim NãoExecuta música ao vivo, mecanizada e/ou eletrônica:

Dias de Horário
Segunda-Feira 08:00h às 18:00h

Terça-Feira 08:00h às 18:00h

Quarta-Feira 08:00h às 18:00h

Quinta-feira 08:00h às 18:00h

Sexta-Feira 08:00h às 18:00h

Sábado 08:00h às 12:00h

Área Utilizada (m²): 200,0

Complemento da Análise do Endereço:
De Acordo com o DECRETO Nº 36.948, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2015. RECOMENDAMOS AOS ÓRGÃOS
PÚBLICOS LICENCIADORES
Art. 15. O prazo de vigência da autorização de área que disponha de regularidade fundiária é de 5 (cinco) anos
- licença, e, no caso da autorização de área que não dispunha de regularidade fundiária, seu prazo de vigência
é de 12 (doze) meses, ambos os prazos a contar da data da publicação da Lei nº 5.547, de 06.10.2015.

Área Total Edificação (m²): 200,0

PARECER DA VIABILIDADE

Atividade Principal
1813-0/01• Impressao de material para uso publicitario

Atividades Secundárias

Valide o certificado no site https://portalservicos.jucis.df.gov.br/licenciamento-web informando o CNPJ e o código vd1yBD
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CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO

10/08/2021 15:43:43
Emissão do Documento

4330-4/04• Servicos de pintura de edificios em geral

8230-0/01• Servicos de organizacao de feiras, congressos, exposicoes e festas

7420-0/05• Servicos de microfilmagem

9511-8/00• Reparacao e manutencao de computadores e de equipamentos perifericos

4330-4/02• Instalacao de portas, janelas, tetos, divisorias e armarios embutidos de qualquer material

8219-9/01• Fotocopias

7420-0/04• Filmagem de festas e eventos

5811-5/00• Edicao de livros

7410-2/02• Design de interiores

4120-4/00• Construcao de edificios

4751-2/01• Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informatica

4753-9/00• Comercio varejista especializado de eletrodomesticos e equipamentos de audio e video

4754-7/01• Comercio varejista de moveis

4772-5/00• Comercio varejista de cosmeticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

4781-4/00• Comercio varejista de artigos do vestuario e acessorios

4642-7/02• Comercio atacadista de roupas e acessorios para uso profissional e de seguranca do trabalho

7420-0/01• Atividades de producao de fotografias, exceto aerea e submarina

7733-1/00• Aluguel de maquinas e equipamentos para escritorio

LICENCIAMENTO DAS ATIVIDADES

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - CBMDF

1813-0/01 Impressao de material para uso publicitario 19/03/2025

4330-4/04 Servicos de pintura de edificios em geral 19/03/2025

8230-0/01 Servicos de organizacao de feiras, congressos, exposicoes e
festas

19/03/2025

7420-0/05 Servicos de microfilmagem 19/03/2025

9511-8/00 Reparacao e manutencao de computadores e de equipamentos
perifericos

19/03/2025

4330-4/02 Instalacao de portas, janelas, tetos, divisorias e armarios
embutidos de qualquer material

19/03/2025

8219-9/01 Fotocopias 19/03/2025

7420-0/04 Filmagem de festas e eventos 19/03/2025

5811-5/00 Edicao de livros 19/03/2025

7410-2/02 Design de interiores 19/03/2025

4120-4/00 Construcao de edificios 19/03/2025

4751-2/01 Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos
de informatica

19/03/2025

4753-9/00 Comercio varejista especializado de eletrodomesticos e
equipamentos de audio e video

19/03/2025

4754-7/01 Comercio varejista de moveis 19/03/2025

Atividades Licenciadas

ValidadeDescriçãoCNAE

Valide o certificado no site https://portalservicos.jucis.df.gov.br/licenciamento-web informando o CNPJ e o código vd1yBD
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CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO

10/08/2021 15:43:43
Emissão do Documento

4772-5/00 Comercio varejista de cosmeticos, produtos de perfumaria e de
higiene pessoal

19/03/2025

4781-4/00 Comercio varejista de artigos do vestuario e acessorios 19/03/2025

4642-7/02 Comercio atacadista de roupas e acessorios para uso profissional
e de seguranca do trabalho

19/03/2025

7420-0/01 Atividades de producao de fotografias, exceto aerea e submarina 19/03/2025

7733-1/00 Aluguel de maquinas e equipamentos para escritorio 19/03/2025

SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO
DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL

1813-0/01 Impressao de material para uso publicitario 19/03/2025

4330-4/04 Servicos de pintura de edificios em geral 19/03/2025

8230-0/01 Servicos de organizacao de feiras, congressos, exposicoes e
festas

19/03/2025

7420-0/05 Servicos de microfilmagem 19/03/2025

9511-8/00 Reparacao e manutencao de computadores e de equipamentos
perifericos

19/03/2025

4330-4/02 Instalacao de portas, janelas, tetos, divisorias e armarios
embutidos de qualquer material

19/03/2025

8219-9/01 Fotocopias 19/03/2025

7420-0/04 Filmagem de festas e eventos 19/03/2025

5811-5/00 Edicao de livros 19/03/2025

7410-2/02 Design de interiores 19/03/2025

4120-4/00 Construcao de edificios 19/03/2025

4751-2/01 Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos
de informatica

19/03/2025

4753-9/00 Comercio varejista especializado de eletrodomesticos e
equipamentos de audio e video

19/03/2025

4754-7/01 Comercio varejista de moveis 19/03/2025

4772-5/00 Comercio varejista de cosmeticos, produtos de perfumaria e de
higiene pessoal

19/03/2025

4781-4/00 Comercio varejista de artigos do vestuario e acessorios 19/03/2025

4642-7/02 Comercio atacadista de roupas e acessorios para uso profissional
e de seguranca do trabalho

19/03/2025

7420-0/01 Atividades de producao de fotografias, exceto aerea e submarina 19/03/2025

7733-1/00 Aluguel de maquinas e equipamentos para escritorio 19/03/2025

Atividades Licenciadas

ValidadeDescriçãoCNAE

Valide o certificado no site https://portalservicos.jucis.df.gov.br/licenciamento-web informando o CNPJ e o código vd1yBD
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CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO

10/08/2021 15:43:43
Emissão do Documento

INSTITUTO BRASÍLIA AMBIENTAL - IBRAM

1813-0/01 Impressao de material para uso publicitario 13/04/2023

4330-4/04 Servicos de pintura de edificios em geral 19/03/2023

8230-0/01 Servicos de organizacao de feiras, congressos, exposicoes e
festas

19/03/2023

7420-0/05 Servicos de microfilmagem 19/03/2023

9511-8/00 Reparacao e manutencao de computadores e de equipamentos
perifericos

19/03/2023

4330-4/02 Instalacao de portas, janelas, tetos, divisorias e armarios
embutidos de qualquer material

19/03/2023

8219-9/01 Fotocopias 19/03/2023

7420-0/04 Filmagem de festas e eventos 19/03/2023

5811-5/00 Edicao de livros 19/03/2023

7410-2/02 Design de interiores 19/03/2023

4120-4/00 Construcao de edificios 19/03/2023

4751-2/01 Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos
de informatica

19/03/2023

4753-9/00 Comercio varejista especializado de eletrodomesticos e
equipamentos de audio e video

19/03/2023

4754-7/01 Comercio varejista de moveis 19/03/2023

4772-5/00 Comercio varejista de cosmeticos, produtos de perfumaria e de
higiene pessoal

19/03/2023

4781-4/00 Comercio varejista de artigos do vestuario e acessorios 19/03/2023

4642-7/02 Comercio atacadista de roupas e acessorios para uso profissional
e de seguranca do trabalho

19/03/2023

7420-0/01 Atividades de producao de fotografias, exceto aerea e submarina 19/03/2023

7733-1/00 Aluguel de maquinas e equipamentos para escritorio 19/03/2023

Atividades Licenciadas

ValidadeDescriçãoCNAE

SUBSECRETARIA DO SISTEMA DE DEFESA CIVIL - SUSDEC

1813-0/01 Impressao de material para uso publicitario 13/04/2023

4330-4/04 Servicos de pintura de edificios em geral 13/04/2023

8230-0/01 Servicos de organizacao de feiras, congressos, exposicoes e
festas

13/04/2023

7420-0/05 Servicos de microfilmagem 13/04/2023

9511-8/00 Reparacao e manutencao de computadores e de equipamentos
perifericos

13/04/2023

4330-4/02 Instalacao de portas, janelas, tetos, divisorias e armarios
embutidos de qualquer material

13/04/2023

8219-9/01 Fotocopias 13/04/2023

7420-0/04 Filmagem de festas e eventos 13/04/2023

7410-2/02 Design de interiores 13/04/2023

4120-4/00 Construcao de edificios 13/04/2023

4751-2/01 Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos
de informatica

13/04/2023

Atividades Licenciadas

ValidadeDescriçãoCNAE

Valide o certificado no site https://portalservicos.jucis.df.gov.br/licenciamento-web informando o CNPJ e o código vd1yBD
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CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO

10/08/2021 15:43:43
Emissão do Documento

4753-9/00 Comercio varejista especializado de eletrodomesticos e
equipamentos de audio e video

13/04/2023

4754-7/01 Comercio varejista de moveis 13/04/2023

4772-5/00 Comercio varejista de cosmeticos, produtos de perfumaria e de
higiene pessoal

13/04/2023

4781-4/00 Comercio varejista de artigos do vestuario e acessorios 13/04/2023

4642-7/02 Comercio atacadista de roupas e acessorios para uso profissional
e de seguranca do trabalho

13/04/2023

7420-0/01 Atividades de producao de fotografias, exceto aerea e submarina 13/04/2023

7733-1/00 Aluguel de maquinas e equipamentos para escritorio 13/04/2023

5811-5/00 Edicao de livros

Atividades Dispensadas de Licenciamento

CNAE Descrição

VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO DISTRITO FEDERAL - VISADF

4772-5/00 Comercio varejista de cosmeticos, produtos de perfumaria e de
higiene pessoal

19/03/2023

Atividades Licenciadas

ValidadeDescriçãoCNAE

1813-0/01 Impressao de material para uso publicitario

4330-4/04 Servicos de pintura de edificios em geral

8230-0/01 Servicos de organizacao de feiras, congressos, exposicoes e festas

7420-0/05 Servicos de microfilmagem

9511-8/00 Reparacao e manutencao de computadores e de equipamentos perifericos

4330-4/02
Instalacao de portas, janelas, tetos, divisorias e armarios embutidos de qualquer material

8219-9/01 Fotocopias

7420-0/04 Filmagem de festas e eventos

5811-5/00 Edicao de livros

7410-2/02 Design de interiores

4120-4/00 Construcao de edificios

4751-2/01 Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informatica

4753-9/00
Comercio varejista especializado de eletrodomesticos e equipamentos de audio e video

4754-7/01 Comercio varejista de moveis

4781-4/00 Comercio varejista de artigos do vestuario e acessorios

4642-7/02
Comercio atacadista de roupas e acessorios para uso profissional e de seguranca do trabalho

7420-0/01 Atividades de producao de fotografias, exceto aerea e submarina

Atividades Dispensadas de Licenciamento

CNAE Descrição

Valide o certificado no site https://portalservicos.jucis.df.gov.br/licenciamento-web informando o CNPJ e o código vd1yBD
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CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO

10/08/2021 15:43:43
Emissão do Documento

7733-1/00 Aluguel de maquinas e equipamentos para escritorio

POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - PCDF

1813-0/01 Impressao de material para uso publicitario

4330-4/04 Servicos de pintura de edificios em geral

8230-0/01 Servicos de organizacao de feiras, congressos, exposicoes e festas

7420-0/05 Servicos de microfilmagem

9511-8/00 Reparacao e manutencao de computadores e de equipamentos perifericos

4330-4/02
Instalacao de portas, janelas, tetos, divisorias e armarios embutidos de qualquer material

8219-9/01 Fotocopias

7420-0/04 Filmagem de festas e eventos

5811-5/00 Edicao de livros

7410-2/02 Design de interiores

4120-4/00 Construcao de edificios

4751-2/01 Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informatica

4753-9/00
Comercio varejista especializado de eletrodomesticos e equipamentos de audio e video

4754-7/01 Comercio varejista de moveis

4772-5/00 Comercio varejista de cosmeticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

4781-4/00 Comercio varejista de artigos do vestuario e acessorios

4642-7/02
Comercio atacadista de roupas e acessorios para uso profissional e de seguranca do trabalho

7420-0/01 Atividades de producao de fotografias, exceto aerea e submarina

7733-1/00 Aluguel de maquinas e equipamentos para escritorio

Atividades Dispensadas de Licenciamento

CNAE Descrição

Valide o certificado no site https://portalservicos.jucis.df.gov.br/licenciamento-web informando o CNPJ e o código vd1yBD
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CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO

10/08/2021 15:43:43
Emissão do Documento

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E
DESENVOLVIMENTO RURAL - SEAGRI

1813-0/01 Impressao de material para uso publicitario

4330-4/04 Servicos de pintura de edificios em geral

8230-0/01 Servicos de organizacao de feiras, congressos, exposicoes e festas

7420-0/05 Servicos de microfilmagem

9511-8/00 Reparacao e manutencao de computadores e de equipamentos perifericos

4330-4/02
Instalacao de portas, janelas, tetos, divisorias e armarios embutidos de qualquer material

8219-9/01 Fotocopias

7420-0/04 Filmagem de festas e eventos

5811-5/00 Edicao de livros

7410-2/02 Design de interiores

4120-4/00 Construcao de edificios

4751-2/01 Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informatica

4753-9/00
Comercio varejista especializado de eletrodomesticos e equipamentos de audio e video

4754-7/01 Comercio varejista de moveis

4772-5/00 Comercio varejista de cosmeticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

4781-4/00 Comercio varejista de artigos do vestuario e acessorios

4642-7/02
Comercio atacadista de roupas e acessorios para uso profissional e de seguranca do trabalho

7420-0/01 Atividades de producao de fotografias, exceto aerea e submarina

7733-1/00 Aluguel de maquinas e equipamentos para escritorio

Atividades Dispensadas de Licenciamento

CNAE Descrição

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - SEEDF

1813-0/01 Impressao de material para uso publicitario

4330-4/04 Servicos de pintura de edificios em geral

8230-0/01 Servicos de organizacao de feiras, congressos, exposicoes e festas

Atividades Dispensadas de Licenciamento

CNAE Descrição

Valide o certificado no site https://portalservicos.jucis.df.gov.br/licenciamento-web informando o CNPJ e o código vd1yBD
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CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO

10/08/2021 15:43:43
Emissão do Documento

7420-0/05 Servicos de microfilmagem

9511-8/00 Reparacao e manutencao de computadores e de equipamentos perifericos

4330-4/02
Instalacao de portas, janelas, tetos, divisorias e armarios embutidos de qualquer material

8219-9/01 Fotocopias

7420-0/04 Filmagem de festas e eventos

5811-5/00 Edicao de livros

7410-2/02 Design de interiores

4120-4/00 Construcao de edificios

4751-2/01 Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informatica

4753-9/00
Comercio varejista especializado de eletrodomesticos e equipamentos de audio e video

4754-7/01 Comercio varejista de moveis

4772-5/00 Comercio varejista de cosmeticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

4781-4/00 Comercio varejista de artigos do vestuario e acessorios

4642-7/02
Comercio atacadista de roupas e acessorios para uso profissional e de seguranca do trabalho

7420-0/01 Atividades de producao de fotografias, exceto aerea e submarina

7733-1/00 Aluguel de maquinas e equipamentos para escritorio

Valide o certificado no site https://portalservicos.jucis.df.gov.br/licenciamento-web informando o CNPJ e o código vd1yBD
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 

CERTIDÃO NEGATIVA 
 

DE 
 

LICITANTES INIDÔNEOS 
 
 

(Válida somente com a apresentação do CPF) 
 
 
 
Nome completo: ROBERTO MOREIRA SOARES DA SILVA 
 
CPF/CNPJ: 126.296.988-31 
 
 

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 16:02:26 do dia 01/02/2022, 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: 1C0T010222160226 
 
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (01/02/2022 às 16:04) 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 126.296.988-31.

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 

61F9.8432.4C8B.3258 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 01/02/2022 as 16:04:18 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: SANDRA REGINA BRITO MOREIRA 
 
CPF/CNPJ: 417.999.251-53 
 
 

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 16:03:20 do dia 01/02/2022, 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: UCNF010222160320 
 
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (01/02/2022 às 16:04) 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 417.999.251-53.

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 

61F9.8450.87AB.E288 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 01/02/2022 as 16:04:48 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
05.328.910/0001-11
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
16/09/2002 

 
NOME EMPRESARIAL 
ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
CROMA TECNOLOGIA 

PORTE 
EPP 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
41.20-4-00 - Construção de edifícios 
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 
58.11-5-00 - Edição de livros 
74.10-2-02 - Design de interiores 
74.20-0-01 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina 
74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos 
74.20-0-05 - Serviços de microfilmagem 
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 
82.19-9-01 - Fotocópias 
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

 
LOGRADOURO 
R 5 CHACARA 116 LOTE 

NÚMERO 
1E 

COMPLEMENTO 
LOJA 3 

 
CEP 
72.006-180 

BAIRRO/DISTRITO 
SETOR HABITACIONAL VICENTE
PIRES 

MUNICÍPIO 
BRASILIA 

UF 
DF 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
FINANCEIRO@CROMATECNOLOGIA.COM.BR 

TELEFONE 
(61) 3032-5533 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
03/11/2005 

 
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 04/01/2022 às 16:55:27 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de
falências e recuperações judiciais disponíveis até 20/01/2022, NADA CONSTA contra o nome por
extenso e CPF/CNPJ de:

ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA

05.328.910/0001-11

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida
pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de
processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder
Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações
judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os
processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo
das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões,
Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança
impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 20/01/2022
Selo digital de segurança: 2022.CTD.BXZM.XSNP.IUC4.OW9P.K8N8
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

Página 1 de 1

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)

1ª e 2ª Instâncias

20/01/2022 15:11:11

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.

Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
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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 do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a 
validação do documento digital estão disponíveis em: 
< http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar 
Assinatura.
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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 do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a 
validação do documento digital estão disponíveis em: 
< http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar 
Assinatura.
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01/12/2021 11:33 SINTEGRA - Consulta - Secretaria de Economia do Distrito Federal

www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/sintegra/detalhamento.cfm 1/1

CONSULTA PÚBLICA AO CADASTRO DO SINTEGRA
ICMS NO DISTRITO FEDERAL

IDENTIFICAÇÃO

CNPJ/CPF 05328910000111 CF/DF 0743895800193

RAZÃO
SOCIAL ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA

NOME
FANTASIA CROMA TECNOLOGIA

ENDEREÇO

LOGRADOURO RUA 05 CHACARA 116 LOTE 01 E LOJA 03

NÚMERO Complemento

BAIRRO VICENTE PIRES

MUNICÍPIO BRASILIA UF DF

CEP 72006180 Telefone (061) 32344273

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATIVIDADE
PRINCIPAL G475120100 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

ATIVIDADE
SECUNDÁRIA

G464270200 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do
trabalho , G475390000 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio
e vídeo , G477250000 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal ,
G478140000 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

REGIME DE
APURAÇÃO Simples Nacional

SITUAÇÃO
CADASTRAL Ativo

DATA DESSA
SITUAÇÃO
CADASTRAL

29/11/2019

SITUAÇÃO
SINTEGRA Habilitado

 

Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos à posterior confirmação pelo
Fisco.

Consulta realizada em 01 de Dezembro de 2021 às 11:32.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA

SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº: 348151277812021

ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDANOME:

_____________________________ CERTIFICAMOS QUE _____________________________

ENDEREÇO: RUA 05 CHACARA 116 LOTE 01 E LOJA 03

JUNTO AO GDF

0743895800193 - ATIVA

05.328.910/0001-11

VICENTE PIRESCIDADE:

CNPJ:

CF/DF

FINALIDADE:

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Divida Ativa, para o contribuinte acima.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

* Obs: As certidões expedidas durante o período declarado de situação de emergência no âmbito da saúde pública, em razão do risco de pandemia do
novo coronavírus, de que trata o Decreto nº 40.475, de 28/02/2020, terão sua validade limitada ao prazo em que perdurar tal situação.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.
Válida até 01 de março de 2022. *

Certidão emitida via internet em 01/12/2021 às 11:20:37 e deve ser validada no endereço https://www.receita.fazenda.df.gov.br.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA 

SUBSECRETARIA DA RECEITA

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº DA CERTIDÃO: 348151277812021

ARGUMENTO DE PESQUISA: 05328910000111

RESULTADO DA CERTIDÃO: CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS

HORÁRIO DA EMISSÃO: 11:20:37

DATA DA EMISSÃO: 01/12/2021

DATA DA VALIDADE: 01/03/2022

FINALIDADE: JUNTO AO GDF

EMITIDA POR: INTERNET

* Obs: As certidões expedidas durante o período declarado de situação de emergência no âmbito

da saúde pública, em razão do risco de pandemia do novo coronavírus,

de que trata o Decreto nº 40.475, de 28/02/2020, terão sua validade limitada ao prazo em que

perdurar tal situação.

Brasília, 01 de fevereiro de 2022.

Validação de Certidão realizada no endereço https://www.receita.fazenda.df.gov.br.
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ANEXO IV 
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME/EPP 

 
 
 
 
 

Declaro, sob as penas da Lei, que a empresa  ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO 
LTDA, CNPJ 05.328.910/0001-11 se enquadra na definição do art. 3° da Lei Complementar n°. 123/2006, 
pelo que pretende exercer o direito de preferência conferido por esta Lei e que, para tanto, atende suas 
condições e requisitos, não estando incursa em nenhum dos impedimentos constantes de seu § 4º. 
 

 Ainda declaro estar ciente de que serão realizadas autorias, por amostragem, junto aos órgãos e 

Receita Federal, Estadual e Municipal, com a finalidade de comprovar veracidade ao enquadramento 

como ME/EPP, sendo que, uma vez constatada irregularidade, poderá ocorrer responsabilidade civil, 

administrativa e criminal na forma da Lei Federal 12.846/2013 e demais legislações pertinentes. 

 

 

 

Brasília/DF, 18 de Janeiro de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 
ROBERTO MOREIRA SOARES DA SILVA               JOSÉ ALVES DOS SANTOS JUNIOR SÓCIO                                            
PROPRIETÁRIO                                                         CONTADOR ME/EPP 
CPF: 126.296.988-31                                                  CRC: 020800/O 
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DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE ME/EPP E DE 

FATURAMENTO 

 
 

RAZÃO SOCIAL: ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA 

CNPJ: 05.328.910/0001-11 

 

Declaramos para todos os fins de direito, e sob pena de incorrer no artigo 90 da Lei 8.666/93, que a 

empresa está enquadrada como ME/EPP, nos termos da LC 123/2006 e suas alterações. 

 

Declaramos sob as penas da lei e com a fé do grau do contador da empresa, o faturamento mensal e 

acumulado do último exercício e aquele referente aos meses do atual exercício, QUE VEM 

DEVIDAMENTE ASSINADO PELO SÓCIO PROPRIETÁRIO E CONTADOR. 

 

Ainda declaro estar ciente de que serão realizadas autorias, por amostragem, junto aos órgãos e Receita 

Federal, Estadual e Municipal, com a finalidade de comprovar veracidade ao enquadramento como 

ME/EPP, sendo que, uma vez constatada irregularidade, poderá ocorrer responsabilidade civil, 

administrativa e criminal na forma da Lei Federal 12.846/2013 e demais legislações pertinentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E por ser a expressão verdade, firmamos a presente.              

Brasília, 08 de Setembro 2021. 

 

 
  

ROBERTO MOREIRA SOARES DA SILVA JOSÉ ALVES DOS SANTOS JUNIOR 

SÓCIO PROPRIETÁRIO  CONTADOR ME/EPP 

CPF: 126.296.988-31 CRC: 020800/O 
 

 

 

 

 

 

 

ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA 
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05.328.910/0001-11 Tel: (61) 3032-5533 / 3032 5599 
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FATURAMENTO 2020 R$ FATURAMENTO 2021 R$ 

JANEIRO 221.588,78 JANEIRO 92.999,87 

FEVEREIRO 178.786,60 FEVEREIRO 64.039,64 

MARÇO 156.375,67 MARÇO 30.166,00 

ABRIL 77.658,41 ABRIL 54.829,83 
MAIO 346.922,71 MAIO 14.358,88 
JUNHO 75.507,75 JUNHO 180.217,84 
JULHO 27.975,59 JULHO 135.579,17 
AGOSTO 33.383,95 AGOSTO 375.060,12 
SETEMBRO 9.452,96 SETEMBRO  

OUTUBRO 120.036,01 OUTUBRO  

NOVEMBRO 62.044,36 NOVEMBRO  

DEZEMBRO 143.983,88 DEZEMBRO  
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DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO – ME/EPP 
 

 
A ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA  através de seu representante legal 

infra-assinado, declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação 

de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar nº 

123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes 

que conduzam ao seu desenquadramento desta situação. 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO UNIFICADA 
 

A ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA  através de seu representante legal 
infra-assinado, que:  
1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 
9.854/99, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 
e não empregamos menores de 16 (dezesseis) anos. Ressalva ainda, que, caso empregue menores na 
condição de aprendiz (a partir de 14 anos, deverá informar tal situação no mesmo documento).  
 
2) Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com 
a Administração Pública.  
 
3) Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, 
instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a): 
 
Roberto Moreira Soares da Silva  
Diretor  
CPF: 126.296.988-31  
RG: 167234924 SSP/DF  
Brasileiro – Casado  
Responsável pela assinatura do Contrato.  

 
4) Declaramos para os devidos fins que NENHUM sócio desta empresa exerce cargo ou função pública 
impeditiva de relacionamento comercial com a Administração Pública.  
 
5) Declaramos de que a empresa não contratará empregados com incompatibilidade com as autoridades 
contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da 
Súmula Vinculante nº 013 do STF (Supremo Tribunal Federal).  

 
6) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo 
licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que o Contrato seja encaminhado para: 
RUA 9 CHÁCARA 116 LOTE 1-E LOJA 3 – EDIFÍCIO VOGUE SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES – BRASÍLIA – 
DF CEP: 72.006-180CNPJ:  
05.328.910/0001-11 Tel: (61) 3032-5533 / 3032 5599 
 
7) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao 
Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados 
anteriormente fornecidos.  
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8) Nomeamos e constituímos para ser o(a) responsável para acompanhar a execução do Contrato, 
referente ao Pregão Eletrônico n.º Nº 41/2021 e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações 
contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e no Contrato: 
 
Roberto Moreira Soares da Silva  
Diretor  
CPF: 126.296.988-31  
RG: 167234924 SSP/DF  
Brasileiro – Casado  
para ser o(a) responsável para acompanhar a execução do Contrato, referente ao Pregão Eletrônico n.º Nº 
41/2021 e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento 
convocatório, seus Anexos e no Contrato.  

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE EMPREGADOS MENORES 

  

 
Declaro que não possuímos, em nosso quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de 

aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9.854, de 27.10.99, que altera a Lei nº. 

8666/93. 

 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 
 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a 

modalidade de Pregão nº. XX/2021, instaurado pelo Município de Primeiro de Maio, que não fomos 

declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 
 

 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE 

 

 

Declaro sob as penas da Lei, que é considerada: 

 ( ) microempresa, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06.  

( x ) empresa de pequeno porte, conforme inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06.  

 

Declara que a empresa esta excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei 

Complementar nº 123/06. Caso seja declarada vencedora do certame, promoveremos a 

regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito 

de regularidade fiscal 
 

 

 

ANEXO IX 
DECLARAÇÃO AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM SERVIDOR 
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A ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, DECLARA, que os sócios, cotista 

ou dirigente da empresa não são servidores do órgão licitante, nem cônjuge, companheiro ou 

parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de servidor público da unidade 

contratante, ou detentor de cargo em comissão ou função de confiança. Membro da comissão de 

licitação, pregoeiro ou autoridade ligada à contratação. 
 

 

ANEXO X  

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

A ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, declara, sob as penas da lei, em 
especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:  
(a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o conteúdo da proposta não 
foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer 
outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por 
qualquer pessoa;  
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da (identificação da licitação) 
não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da 
(identificação da licitação), 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 da (identificação da licitação) quanto a participar ou não da 
referida licitação;  
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) não 
será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro 
participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) antes da adjudicação do objeto da 
referida licitação;  
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) não foi, 
no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer 
integrante de (órgão licitante) 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”. 
 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E TERMO DE RESPONSABILIDADE 
 

DECLARA que a empresa atende a todos os requisitos de habilitação para participação em procedimentos 

licitatórios, bem como RESPONSABILIZA-SE pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes 

e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante. 

 

 

DADOS COMPLEMENTARES PARA A CONTRATAÇÃO 

 

 

• Dados para crédito em conta corrente:  
Banco do Brasil (001)  
Agência: 0452-9  
Conta Corrente: 118685-X  
  

• Dados do responsável pela assinatura do contrato:  
Roberto Moreira Soares da Silva  
Diretor  
CPF: 126.296.988-31  
RG: 167234924 SSP/DF  
Brasileiro – Casado  
Representante com poderes outorgados pelo Contrato Social da empresa  
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 Dados para cadastro da pessoa jurídica  

 
ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA  
Rua 5 chácara 116 lote 1-e loja 3 – Edifício Vogue Setor Habitacional Vicente Pires – Brasília – Df Cep: 
72.006-180 
CNPJ:  05.328.910/0001-11 
Tel: (61) 3032-5533 / 3032 5599 

 

 

 

Brasília, 26 de Outubro de 2021 

  
  
  
  

ROBERTO MOREIRA SOARES DA SILVA  

DIRETOR  
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04/01/2022 16:57

1/1

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 05.328.910/0001-11
NOME EMPRESARIAL: ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA
CAPITAL SOCIAL: R$740.000,00 (Setecentos e quarenta mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial: SANDRA REGINA BRITO MOREIRA
Quali�cação: 22-Sócio    
       

Nome/Nome Empresarial: ROBERTO MOREIRA SOARES DA SILVA
Quali�cação: 49-Sócio-Administrador    
       

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certi�cado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.
Emitido no dia 04/01/2022 às 16:57 (data e hora de Brasília).
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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

53201162290 2062

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

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

ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA

223 BALANCO

BRASILIA

8 Abril 2021

Nº FCN/REMP

DFE2100058894

1

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

 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 Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1677497 em 16/04/2021 da Empresa ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ
05328910000111 e protocolo DFE2100058894 - 12/04/2021. Autenticação: 763FB2DF5416812846FDB725B2F8160D30621F. Maxmiliam Patriota
Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 21/050.234-7 e o código de
segurança TrVa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/04/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.
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Registro Digital

Capa de Processo

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
DISTRITO FEDERAL

Número do Protocolo

21/050.234-7

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

DFE2100058894

Data

08/04/2021

017.630.061-90 JOSE ALVES DOS SANTOS JUNIOR 08/04/2021

Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata -
Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

126.296.988-31 ROBERTO MOREIRA SOARES DA SILVA 12/04/2021

Selo Ouro - Certificado Digital

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)

Data Assinatura

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1677497 em 16/04/2021 da Empresa ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ
05328910000111 e protocolo DFE2100058894 - 12/04/2021. Autenticação: 763FB2DF5416812846FDB725B2F8160D30621F. Maxmiliam Patriota
Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 21/050.234-7 e o código de
segurança TrVa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/04/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.
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 BALANÇO PATRIMONIAL - 2020 

  

 Nome : ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA  

 CNPJ : 05.328.910/0001-11 

 NIRE : 53201162290 

 Folha : 1 

 31/12/2020 

 ATIVO 2.157.933,02 

 ATIVO CIRCULANTE 2.019.714,72 

 Disponibilidades 347.118,87 

 Caixa 253.882,46 

 Bancos 38.105,22 

 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata 55.131,19 

 Créditos 224.187,29 

 Duplicatas a Receber 10.276,88 

 Adiantamentos a Funcionarios 5.266,49 

 Outras Contas 208.643,92 

 Estoques 1.315.610,39 

 Mercadorias, Produtos e Insumos 1.315.610,39 

 Tributos a Recuperar 128.248,75 

 Icms a Recuperar 125.551,39 

 Cofins a Recuperar 1.555,79 

 Pis a Recuperar 1.000,57 

 Iss a Recuperar 141,00 

 Despesas Antecipadas 4.549,42 

 Despesas Antecipadas 4.549,42 

 ATIVO NÃO-CIRCULANTE 138.218,30 

 Imobilizado 138.218,30 

 Móveis e Utensílios 1.890,00 

 Veículos 17.520,39 

 Maquinas e Equipamentos 257.002,87 

 Computadores e Perifericos 2.198,00 

 Móveis e Utensilios (1.155,75) 

 Máquinas e Equipamentos (119.518,82) 

 Computadores e Perífericos (2.198,00) 

 Veículos (17.520,39) 

  

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1677497 em 16/04/2021 da Empresa ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ
05328910000111 e protocolo DFE2100058894 - 12/04/2021. Autenticação: 763FB2DF5416812846FDB725B2F8160D30621F. Maxmiliam Patriota
Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 21/050.234-7 e o código de
segurança TrVa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/04/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.
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 BALANÇO PATRIMONIAL - 2020 

  

 Nome : ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA  

 CNPJ : 05.328.910/0001-11 

 NIRE : 53201162290 

 Folha : 2 

 31/12/2020 

 PASSIVO 2.157.933,02 

 PASSIVO CIRCULANTE 128.103,87 

 Fornecedores 61.770,94 

 Fornecedores 61.770,94 

 Obrigações Trabalhistas 14.203,91 

 Salários e Ordenados a Pagar 14.203,91 

 Obrigações Fiscais 13.286,40 

 Simples a Recolher 13.286,40 

 Obrigações Sociais 6.129,71 

 INSS a Recolher 3.443,90 

 FGTS a Recolher 2.493,54 

 IRRF a Recolher 192,27 

 Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo 32.712,91 

 Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo 32.712,91 

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2.029.829,15 

 Capital Social 450.000,00 

 Capital Social 450.000,00 

 LUCROS/PREJUIZOS DE EXERC. ANTERIORES 1.299.960,44 

 LUCRO/PREJUIZO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.299.960,44 

 LUCRO DO EXERCICIO 279.868,71 

 LUCRO DO EXERCÍCIO 279.868,71 

                        Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R$ 2.157.933,02 (dois milhões, cento e cinquenta e sete mil,  

 novecentos e trinta e três reais  e dois centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela  

 exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com  

 elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.  

 BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2020  

 ROBERTO MOREIRA SOARES DA SILVA JOSE ALVES DOS SANTOS JUNIOR 

 203 - Diretor - CPF 126.296.988-31 CONTADOR - CPF 017.630.061-90 - CRC DF-020800/O 

  

 

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1677497 em 16/04/2021 da Empresa ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ
05328910000111 e protocolo DFE2100058894 - 12/04/2021. Autenticação: 763FB2DF5416812846FDB725B2F8160D30621F. Maxmiliam Patriota
Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 21/050.234-7 e o código de
segurança TrVa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/04/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.
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Registro Digital

Documento Principal

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
DISTRITO FEDERAL

Número do Protocolo

21/050.234-7

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

DFE2100058894

Data

08/04/2021

017.630.061-90 JOSE ALVES DOS SANTOS JUNIOR 08/04/2021

Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata -
Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

126.296.988-31 ROBERTO MOREIRA SOARES DA SILVA 12/04/2021

Selo Ouro - Certificado Digital

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)

Data Assinatura

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1677497 em 16/04/2021 da Empresa ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ
05328910000111 e protocolo DFE2100058894 - 12/04/2021. Autenticação: 763FB2DF5416812846FDB725B2F8160D30621F. Maxmiliam Patriota
Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 21/050.234-7 e o código de
segurança TrVa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/04/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.
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 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - 2020 

  

 Nome : ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA  

 CNPJ : 05.328.910/0001-11 

 NIRE : 53201162290 

 Folha : 1 

 31/12/2020 

 (+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA 1.453.716,67 

 Receitas de Produtos Vendidos 1.434.421,67 

 Receitas de Serviços Prestados 19.295,00 

 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA (144.319,09) 

 Impostos e Contribuições sobre Receita Operacional (144.319,09) 

 BENEFICIOS FISCAIS 0,00 

 Devoluções de Compras 0,00 

 DEVOLUÇÃO DE VENDAS 0,00 

 (=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 1.309.397,58 

 (-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS (35.697,46) 

 Custos das Mercadorias Vendidas (35.697,46) 

 (=) LUCRO OPERACIONAL BRUTO 1.273.700,12 

 (-) DESPESA OPERACIONAL (993.831,41) 

 Salários e Ordenados (299.775,26) 

 Despesas Administrativas (613.200,77) 

 Outras Despesas Operacionais (25.889,43) 

 Outras Receitas Operacionais  (54.965,95) 

 (=) LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO 279.868,71 

 (+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS 0,00 

 (=) LUCRO ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR 279.868,71 

 (-) PROVISÕES PARA CSLL E IR 0,00 

 Provisão p/ Créditos Incobráveis 0,00 

 (=) LUCRO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES 279.868,71 

 (-) PARTICIPAÇÕES 0,00 

 (=) LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO 279.868,71 

                        Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado, apresentando um lucro de R$ 279.868,71 (duzentos e setenta e nove mil, oitocentos e  

 sessenta e oito reais , setenta e um centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão,  

 veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos,  

 dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.  

 BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2020  

 ROBERTO MOREIRA SOARES DA SILVA JOSE ALVES DOS SANTOS JUNIOR 

 203 - Diretor - CPF 126.296.988-31 CONTADOR - CPF 017.630.061-90 - CRC DF-020800/O 

  

 

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1677497 em 16/04/2021 da Empresa ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ
05328910000111 e protocolo DFE2100058894 - 12/04/2021. Autenticação: 763FB2DF5416812846FDB725B2F8160D30621F. Maxmiliam Patriota
Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 21/050.234-7 e o código de
segurança TrVa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/04/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.
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Registro Digital

Anexo

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
DISTRITO FEDERAL

Número do Protocolo

21/050.234-7

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

DFE2100058894

Data

08/04/2021

017.630.061-90 JOSE ALVES DOS SANTOS JUNIOR 08/04/2021

Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata -
Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

126.296.988-31 ROBERTO MOREIRA SOARES DA SILVA 12/04/2021

Selo Ouro - Certificado Digital

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)

Data Assinatura

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1677497 em 16/04/2021 da Empresa ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ
05328910000111 e protocolo DFE2100058894 - 12/04/2021. Autenticação: 763FB2DF5416812846FDB725B2F8160D30621F. Maxmiliam Patriota
Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 21/050.234-7 e o código de
segurança TrVa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/04/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisdf informando o 
número do protocolo 21/050.234-7.

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO
LTDA, de CNPJ 05.328.910/0001-11 e protocolado sob o número 21/050.234-7 em 12/04/2021, encontra-se
registrado na Junta Comercial sob o número 1677497, em 16/04/2021. O ato foi deferido eletrônicamente pelo
examinador Raphaella Helena Faria Amendoeira.
Certifica o registro, o Secretário-Geral, Maxmiliam Patriota Carneiro. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio
eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (http://portalservicos.jucis.df.gov.br/Portal/pages/
imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.
Capa de Processo

Assinante(s)

CPF Nome Data Assinatura

126.296.988-31 ROBERTO MOREIRA SOARES DA SILVA 12/04/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Certificado Digital

017.630.061-90 JOSE ALVES DOS SANTOS JUNIOR 08/04/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Biometria Facial, Selo 
Prata - Cadastro via Internet Banking

Documento Principal
Assinante(s)

CPF Nome Data Assinatura

017.630.061-90 JOSE ALVES DOS SANTOS JUNIOR 08/04/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Biometria Facial, Selo 
Prata - Cadastro via Internet Banking

126.296.988-31 ROBERTO MOREIRA SOARES DA SILVA 12/04/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Certificado Digital

Anexo
Assinante(s)

CPF Nome

017.630.061-90 JOSE ALVES DOS SANTOS JUNIOR

126.296.988-31 ROBERTO MOREIRA SOARES DA SILVA

Brasília. sexta-feira, 16 de abril de 2021

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1677497 em 16/04/2021 da Empresa ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ
05328910000111 e protocolo DFE2100058894 - 12/04/2021. Autenticação: 763FB2DF5416812846FDB725B2F8160D30621F. Maxmiliam Patriota
Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 21/050.234-7 e o código de
segurança TrVa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/04/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisdf informando o 
número do protocolo 21/050.234-7.

Documento assinado eletrônicamente por Raphaella Helena Faria Amendoeira, Servidor(a)
Público(a), em 16/04/2021, às 18:21.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1677497 em 16/04/2021 da Empresa ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ
05328910000111 e protocolo DFE2100058894 - 12/04/2021. Autenticação: 763FB2DF5416812846FDB725B2F8160D30621F. Maxmiliam Patriota
Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 21/050.234-7 e o código de
segurança TrVa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/04/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.
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Registro Digital

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
DISTRITO FEDERAL

Nome

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO702.261.211-00

Brasília. sexta-feira, 16 de abril de 2021

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1677497 em 16/04/2021 da Empresa ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ
05328910000111 e protocolo DFE2100058894 - 12/04/2021. Autenticação: 763FB2DF5416812846FDB725B2F8160D30621F. Maxmiliam Patriota
Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 21/050.234-7 e o código de
segurança TrVa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/04/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.
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ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2020
NomeCNPJ ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA05.328.910/0001-11
Folha

::
: 1

ÍNDICES DE ESTRUTURA DE CAPITAL

53201162290:NIRE

1 - Grau de Endividamento
128.103,87

2.029.829,15 = 0,06

Interpretação :
Patrimônio Líquido

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 6,31 % do capital próprio.

Passivo Circulante + Passivo Não--Circulante (Obrigações a LP)1.1
1.2

2 - Composição de Endividamento
128.103,87
128.103,87 = 1,00

Interpretação :
Passivo Circulante + Passivo Não--Circulante (Obrigações a LP)

Quanto menor, melhor. As obrigações a curto prazo representam 100,00 % das obrigações totais.

Passivo Circulante2.1
2.2

3 - Solvência Geral
2.157.933,02

128.103,87 = 16,85

Interpretação :
Passivo Circulante + Passivo Não--Circulante (Obrigações a LP)

Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 1.684,52 % do capital de terceiros.

Ativo3.1
3.2

JUNIOR - 11:10:03STAFF CONT. AUD. CONSULT. S/C LTDA
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ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2020
NomeCNPJ ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA05.328.910/0001-11
Folha

::
: 2

ÍNDICES DE ESTRUTURA DE CAPITAL

53201162290:NIRE

4 - Participação de Terceiros
128.103,87

2.157.933,02 = 0,06

Interpretação :
Ativo

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 5,94 % do investimento total.

Passivo Circulante + Passivo Não--Circulante (Obrigações a LP)4.1
4.2

5 - Capitalização
2.029.829,15
2.157.933,02 = 0,94

Interpretação :
Ativo

Quanto maior, melhor. O capital próprio equivale a 94,06 % do investimento total.

Patrimônio Líquido5.1
5.2

128.103,87

6 - Capital de Giro Próprio
2.019.714,72

0,00 2.019.714,72
128.103,87

0,00
1.891.610,85

6.4 (-) Passivo Não-Circulante                (Obrigações a LP)
6.5 (=) Capital de Giro Próprio

6.3 (-) Passivo Circulante

6.1 Ativo Circulante
6.2 Ativo Realizável a LP

JUNIOR - 11:10:03STAFF CONT. AUD. CONSULT. S/C LTDA
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ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2020
NomeCNPJ ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA05.328.910/0001-11
Folha

::
: 3

ÍNDICES DE ESTRUTURA DE CAPITAL

53201162290:NIRE

7 - Imobilização do Patrimônio Líquido
138.218,30

2.029.829,15 = 0,07

Interpretação :
Patrimônio Líquido

Quanto menor, melhor. A imobilização representa 6,81 % do capital próprio.

Ativo Não-Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)7.1
7.2

8 - Imobilização dos Recursos Não Correntes
138.218,30

2.029.829,15 = 0,07

Interpretação :
Patrimônio Líquido + Passivo Não- -Circulante (Obrigações a LP)

Quanto menor, melhor. 6,81 % dos recursos não correntes foram destinados à imobilização.

Ativo Não-Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)8.1
8.2

9 - Imobilização do Investimento Total
138.218,30

2.157.933,02 = 0,06

Interpretação :
Ativo

Quanto menor, melhor. A imobilização representa 6,41 % do investimento total.

Ativo Não-Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)9.1
9.2

JUNIOR - 11:10:03STAFF CONT. AUD. CONSULT. S/C LTDA
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ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2020
NomeCNPJ ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA05.328.910/0001-11
Folha

::
: 4

ÍNDICES DE RENTABILIDADE

53201162290:NIRE

10 - Rentabilidade do Investimento Total
279.868,71

2.157.933,02 = 0,13

Interpretação :
Ativo

Quanto maior, melhor. O resultado positivo é de 12,97 % do investimento total.

Resultado Antes das Provisões10.1
10.2

11 - Rentabilidade do Capital Próprio
279.868,71

2.029.829,15 = 0,14

Interpretação :
Patrimônio Líquido

Quanto maior, melhor. O resultado positivo é de 13,79 % do capital próprio.

Resultado Antes das Provisões11.1
11.2

12 - Rentabilidade do Ativo
279.868,71

2.157.933,02 = 0,13

Interpretação :
Ativo

Quanto maior, melhor. A empresa obtém R$ 12,97 de lucro para cada R$ 100,00 de investimento total.

Lucro Líquido12.1
12.2

JUNIOR - 11:10:03STAFF CONT. AUD. CONSULT. S/C LTDA
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ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2020
NomeCNPJ ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA05.328.910/0001-11
Folha

::
: 5

ÍNDICES DE RENTABILIDADE

53201162290:NIRE

13 - Rentabilidade do Patrimônio Líquido
279.868,71

1.889.894,80 = 0,15

Interpretação :
Patrimônio Líquido Médio

Quanto maior, melhor. A empresa obtém R$ 14,81 de lucro para cada R$ 100,00 de capital próprio investido, em média.

Lucro Líquido13.1
13.2

14 - Giro do Ativo
1.309.397,58
2.157.933,02 = 0,61

Interpretação :
Ativo

Quanto maior, melhor. A empresa vendeu R$ 0,61 para cada R$ 1,00 de investimento total.

Vendas Líquidas14.1
14.2

15 - Margem Líquida
279.868,71

1.309.397,58 = 0,21

Interpretação :
Vendas Líquidas

Quanto maior, melhor. A empresa obtém R$ 21,37 de lucro para cada R$ 100,00 vendidos.

Lucro Líquido15.1
15.2

JUNIOR - 11:10:03STAFF CONT. AUD. CONSULT. S/C LTDA
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ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2020
NomeCNPJ ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA05.328.910/0001-11
Folha

::
: 6

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

53201162290:NIRE

16 - Liquidez Geral
2.019.714,72

128.103,87 = 15,77

Interpretação :
Passivo Circulante + Passivo Não--Circulante (Obrigações a LP)Quanto maior, melhor. A empresa possui R$ 15,77 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R$ 1,00 de dívida total.

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP16.1
16.2

17 - Liquidez Corrente
2.019.714,72

128.103,87 = 15,77

Interpretação :
Passivo Circulante

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$ 15,77 de ativo circulante para cada R$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Ativo Circulante17.1
17.2

18 - Liquidez Seca
704.104,33
128.103,87 = 5,50

Interpretação :
Passivo Circulante

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$ 5,50 de ativo circulante para cada R$ 1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.

Ativo Circulante - Estoques18.1
18.2

JUNIOR - 11:10:03STAFF CONT. AUD. CONSULT. S/C LTDA
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ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2020
NomeCNPJ ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA05.328.910/0001-11
Folha

::
: 7

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

53201162290:NIRE

19 - Liquidez Imediata
347.118,87
128.103,87 = 2,71

Interpretação :
Passivo Circulante

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$ 2,71 de disponibilidades para cada R$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Disponibilidades19.1
19.2

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2020

ROBERTO MOREIRA SOARES DA SILVA
203 - Diretor - CPF 126.296.988-31

JOSE ALVES DOS SANTOS JUNIOR
CONTADOR - CPF 017.630.061-90 - CRC DF-020800/O

JUNIOR - 11:10:03STAFF CONT. AUD. CONSULT. S/C LTDA

JOSE ALVES DOS 
SANTOS 
JUNIOR:01763006190

Assinado de forma digital por JOSE 
ALVES DOS SANTOS 
JUNIOR:01763006190 
Dados: 2021.04.23 11:14:20 -03'00'

ROBERTO MOREIRA 
SOARES DA 
SILVA:12629698831

Assinado de forma digital por 
ROBERTO MOREIRA SOARES DA 
SILVA:12629698831 
Dados: 2021.04.23 11:14:50 -03'00'
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TERMO DE ABERTURA

          Contém o presente livro mercantil 74 (setenta e quatro) folhas eletronicamente numeradas, do nº 1 ao 74, e servirá de 'LIVRO DIÁRIO' Nº 12 da empresa abaixo :

Nome da Empresa ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA

Folha : 1

:

LIVRO DIÁRIO Nº 12   ANO 2020

Endereço : Rua 05 CHACARA 116 LOTE 01E LOJA 03

          Conforme a IN nº 11 de 05/12/2013 - DREI. Art. 9º, declaramos que o presente livro encontra-se totalmente escriturado.

Cidade BRASILIA
UF DF

CNPJ 05.328.910/0001-11
Inscrição Estadual 07.438.958/001-93
Registro Junta Comercial 53201162290
Data do Registro 16/09/2012

Bairro S HAB VICENTE PIRES:
:
:

:
:
:
:

BRASILIA-DF, 1 de Janeiro de 2020

Data de Encerramento : 31/12/2020  (Exercício Social)

CEP 72006-180:

ROBERTO MOREIRA SOARES DA SILVA
203 - Diretor - CPF 126.296.988-31

JOSE ALVES DOS SANTOS JUNIOR
CONTADOR - CPF 017.630.061-90 - CRC DF-020800/O

JOSE ALVES DOS SANTOS 
JUNIOR:01763006190

Assinado de forma digital por JOSE ALVES 
DOS SANTOS JUNIOR:01763006190 
Dados: 2021.06.23 09:21:38 -03'00'

ROBERTO MOREIRA SOARES DA 
SILVA:12629698831

Assinado de forma digital por ROBERTO 
MOREIRA SOARES DA SILVA:12629698831 
Dados: 2021.06.23 09:22:44 -03'00'
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TERMO DE ENCERRAMENTO

          Contém o presente livro mercantil 74 (setenta e quatro) folhas eletronicamente numeradas, do nº 1 ao 74, e serviu de 'LIVRO DIÁRIO' Nº 12 da empresa abaixo :

Nome da Empresa ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA

Folha : 74

:

LIVRO DIÁRIO Nº 12   ANO 2020

Endereço : Rua 05 CHACARA 116 LOTE 01E LOJA 03

          Conforme a IN nº 11 de 05/12/2013 - DREI. Art. 9º, declaramos que o presente livro encontra-se totalmente escriturado.

Cidade BRASILIA
UF DF

CNPJ 05.328.910/0001-11
Inscrição Estadual 07.438.958/001-93
Registro Junta Comercial 53201162290
Data do Registro 16/09/2012

Bairro S HAB VICENTE PIRES:
:
:

:
:
:
:

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2020

Período da Escrituração : 01/01/2020 a 31/12/2020

CEP 72006-180:

ROBERTO MOREIRA SOARES DA SILVA
203 - Diretor - CPF 126.296.988-31

JOSE ALVES DOS SANTOS JUNIOR
CONTADOR - CPF 017.630.061-90 - CRC DF-020800/O

JOSE ALVES DOS SANTOS 
JUNIOR:01763006190

Assinado de forma digital por JOSE ALVES 
DOS SANTOS JUNIOR:01763006190 
Dados: 2021.06.23 09:22:08 -03'00'

ROBERTO MOREIRA SOARES 
DA SILVA:12629698831

Assinado de forma digital por ROBERTO 
MOREIRA SOARES DA SILVA:12629698831 
Dados: 2021.06.23 09:23:09 -03'00'
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20/01/2022 14:33 Detalhamento das Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS - Portal da transparência

https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&sancionado=+ESFERA+PRESTAÇÃO+DE+SERVIÇOS+E+COMÉRCI… 1/1

Nome: 

CPF / CNPJ: 

LIMPAR

FILTROS APLICADOS:

ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

05328910000111

Data da consulta: 20/01/2022 13:37:36 
Data da última atualização: 20/01/2022 12:00:04

DETALHAR CNPJ/CPF DO SANCIONADO NOME DO SANCIONADO UF DO SANCIONADO
ÓRGÃO/ENTIDADE
SANCIONADORA

TIPO DA SANÇÃO
DATA DE PUBLICAÇÃO DA
SANÇÃO

QUANTIDADE

Nenhum registro encontrado
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20/01/2022 14:46 Detalhamento das Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS - Portal da transparência

https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&sancionado=Roberto+Moreira+Soares+da+Silva+&cpfCnpj=12629698… 1/1

Nome: 

CPF / CNPJ: 

LIMPAR

FILTROS APLICADOS:

Roberto Moreira Soares da Silva

126.296.988-31

Data da consulta: 20/01/2022 13:37:36 
Data da última atualização: 20/01/2022 12:00:04

DETALHAR CNPJ/CPF DO SANCIONADO NOME DO SANCIONADO UF DO SANCIONADO
ÓRGÃO/ENTIDADE
SANCIONADORA

TIPO DA SANÇÃO
DATA DE PUBLICAÇÃO DA
SANÇÃO

QUANTIDADE

Nenhum registro encontrado
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20/01/2022 14:49 Detalhamento das Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS - Portal da transparência

https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&sancionado=Sandra+Regina+Brito+Moreira+&cpfCnpj=41799925153… 1/1

Nome: 

CPF / CNPJ: 

LIMPAR

FILTROS APLICADOS:

Sandra Regina Brito Moreira

41799925153

Data da consulta: 20/01/2022 13:37:36 
Data da última atualização: 20/01/2022 12:00:04

DETALHAR CNPJ/CPF DO SANCIONADO NOME DO SANCIONADO UF DO SANCIONADO
ÓRGÃO/ENTIDADE
SANCIONADORA

TIPO DA SANÇÃO
DATA DE PUBLICAÇÃO DA
SANÇÃO

QUANTIDADE

Nenhum registro encontrado
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20/01/2022 14:56 Detalhamento da Penalidade - Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) - Portal da transparência

https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&sancionado=Roberto+Moreira+Soares+da+Silva&cpfCnpj=12629698… 1/1

Nome: 

CPF / CNPJ: 

LIMPAR

FILTROS APLICADOS:

Roberto Moreira Soares da Silva

126.296.988-31

Data da consulta: 20/01/2022 14:03:39 
Data da última atualização: 20/01/2022 12:00:04

DETALHAR CNPJ/CPF DO SANCIONADO NOME DO SANCIONADO UF DO SANCIONADO
ÓRGÃO/ENTIDADE
SANCIONADORA

TIPO DA SANÇÃO
INÍCIO DA VIGÊNCIA DA
SANÇÃO

FIM DA VIGÊNCIA DA
SANÇÃO

VALOR DA MULTA QUANTIDADE

Nenhum registro encontrado
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20/01/2022 14:57 Detalhamento da Penalidade - Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) - Portal da transparência

https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&sancionado=Sandra+Regina+Brito+Moreira&cpfCnpj=41799925153&… 1/1

Nome: 

CPF / CNPJ: 

LIMPAR

FILTROS APLICADOS:

Sandra Regina Brito Moreira

41799925153

Data da consulta: 20/01/2022 14:03:39 
Data da última atualização: 20/01/2022 12:00:04

DETALHAR CNPJ/CPF DO SANCIONADO NOME DO SANCIONADO UF DO SANCIONADO
ÓRGÃO/ENTIDADE
SANCIONADORA

TIPO DA SANÇÃO
INÍCIO DA VIGÊNCIA DA
SANÇÃO

FIM DA VIGÊNCIA DA
SANÇÃO

VALOR DA MULTA QUANTIDADE

Nenhum registro encontrado
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20/01/2022 14:55 Detalhamento da Penalidade - Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) - Portal da transparência

https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&sancionado=ESFERA+PRESTAÇÃO+DE+SERVIÇOS+E+COMÉRCI… 1/1

Nome: 

CPF / CNPJ: 

LIMPAR

FILTROS APLICADOS:

ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

05328910000111

Data da consulta: 20/01/2022 14:03:39 
Data da última atualização: 20/01/2022 12:00:04

DETALHAR CNPJ/CPF DO SANCIONADO NOME DO SANCIONADO UF DO SANCIONADO
ÓRGÃO/ENTIDADE
SANCIONADORA

TIPO DA SANÇÃO
INÍCIO DA VIGÊNCIA DA
SANÇÃO

FIM DA VIGÊNCIA DA
SANÇÃO

VALOR DA MULTA QUANTIDADE

Nenhum registro encontrado

Anexo Cadastro Nacional Empresas Punidas CNEP (1009475)         SEI 0006364-49.2021.6.02.8000 / pg. 567
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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 DISTRITO FEDERAL e certificada 
digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISDF (http://jucis.df.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 C220001029771 e visualize a certidão)

22/009.840-9
Página 1 de 2

Nome Empresarial: ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO 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

5320116229-0 05.328.910/0001-11 16/09/2002 03/06/2002

Endereço Completo:

RUA 5 CHACARA 116 LOTE 1E  LOJA 3  -  BAIRRO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES  CEP 72006-180  -  BRASILIA/DF

Objeto Social: 

SERVICOS GRAFICOS, IMPRESSAO DE MATERIAIS PARA USO PUBLICITARIO, SERVICOS DE FOTOCOPIAS,
ENCADERNACAO, PLASTIFICACAO, PLOTAGEM, DIGITALIZACAO, ASSISTENCIA TECNICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
DE INFORMATICA, IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES PERIODICOS, SERVICOS DE
MICROFILMAGEM, FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS, DECORACAO DE INTERIORES, DECORACAO, LAPIDACAO,
GRAVACAO, VITRIFICACAO E OUTROS TRABALHOS EM CERAMICA, LOUCA, VIDRO E CRISTAL, DEMOLICAO DE EDIFICIOS E
OUTRAS ESTRUTURAS, DEPOSITO DE MATERIAL RECICLAVEL, DEPOSITOS DE MERCADORIAS PARA TERCEIROS, EXCETO
ARMAZENS GERAIS E GUARDA MOVEIS E DEPOSITO DE MATERIAIS RECICLAVEIS, DESCONTAMINACAO E OUTROS
SERVICOS DE GESTAO DE RESIDUOS, DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA,
DESIGN, EDICAO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRAFICOS, EDICAO DE LIVROS, EDICAO DE
REVISTAS, SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA, SERVICOS DE ORGANIZACAO DE
FEIRAS, CONGRESSOS E EXPOSICOES, SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FESTAS E RECEPCOES, SERVICOS DE
PINTURAS EM EDIFICACOES, SERVICOS DE REPARACAO E DE TERRENO, SERVICOS DE PRE IMPRESSAO, COMERCIO
VAREJISTA DE MERCADORIAS COM PREDOMINACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE PANIFICACAO,
CONFEITARIA, DOCES, BEBIDAS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, EMBUTIDOS, PRODUTOS LACTEOS, UTILIDADES PARA O LAR,
ARTIGOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA, PERFUMARIA, ARMARINHO, PAPELARIA, HIGIENE PESSOAL, EMBALAGENS,
MATERIAL ELETRICO, MATERIAL HIDRAULICO, MATERIAIS ELETROELETRONICOS, SUPRIMENTOS DE INFORMATICA,
FERRAGENS, MOVEIS PARA ESCRITORIO, EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZACAO, AR CONDICIONADOS, MATERIAIS DE
CONSTRUCAO, COSMETICOS, MATERIAIS DESCARTAVEIS, EMBALAGENS, MATERIAIS DE COPA E COZINHA, ROUPAS
PROFISSIONAIS, MATERIAL ESPORTIVO, EQUIPAMENTOS DE CFTV E SEGURANCA ELETRONICA, DIVISORIAS, TENDAS
FORRO, PVC, PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EPIS, MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS DE SINALIZACAO, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, SERVICOS DE INSTALACAO E
MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO E SERVICOS DE MONTAGEM INSTALACAO E MANUTENCAO DE FORROS, PVC E
DIVISORIAS, SERVICOS GRAFICOS SOB ENCOMENDA, CARTAZES, PROSPECTOS, CALENDARIOS, ENCARTES, MATERIAL
ESCOLAR, MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS IMPRESSOS DE PUBLICIDADE.

Capital Social: R$ 740.000,00 Microempresa ou 
Empresa de Pequeno 

Porte

EMPRESA PEQUENO 
PORTE

(Lei Complementar 
nº123/06)

Prazo de Duração
SETECENTOS E QUARENTA MIL REAIS

Capital Integralizado: R$ 740.000,00 INDETERMINADO
SETECENTOS E QUARENTA MIL REAIS

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE Nome Térm. Mandato Participação Função

126.296.988-31 ROBERTO MOREIRA SOARES DA SILVA xxxxxxx R$ 725.200,00 SÓCIO / 
ADMINISTRADOR

417.999.251-53 SANDRA REGINA BRITO MOREIRA xxxxxxx R$ 14.800,00 SOCIO

Status: XXXXXXXX Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 16/04/2021 Número: 1677497

Ato 223  - BALANCO
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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 DISTRITO FEDERAL e certificada 
digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISDF (http://jucis.df.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 C220001029771 e visualize a certidão)

22/009.840-9
Página 2 de 2

Nome Empresarial: ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior Nire Número Aprovação UF Tipo Movimentação

PLOTTER GRAPHIC PRESTACAO DE SERVICOS 
LTDA ME

5320116229-0 20120660490 xx ALTERAÇÃO DE NOME 
EMPRESARIAL

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela
Nire CNPJ Endereço
xxxxxxx xxxxxxx QUADRA QV 85 NO 2272 SL 300 PISO DA VIA 85, BAIRRO ST MARISTA, 74120-090, 

GOIANIA/GO
NADA MAIS#

Brasília, 26 de Janeiro de 2022 08:02
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20/01/2022 15:08

1/1

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO DISTRITO FEDERAL
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

 
O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO DISTRITO
FEDERAL certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento
encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO
NOME................. :  JOSE ALVES DOS SANTOS JUNIOR
REGISTRO.......... :  DF-020800/O-0
CATEGORIA........ :  CONTADOR(A)
CPF..................... :  017.630.061-90

 

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que
posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCDF contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: DISTRITO FEDERAL, 20/01/2022 as 15:08:52.
Válido até: 31/03/2022.
Código de Controle: 511763.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCDF.
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Certificado de Registro Cadastral - CRC
(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa  nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 05.328.910/0001-11
Razão Social: ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA

Atividade Econômica Principal:

1813-0/01 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO

Endereço:
RUA 5 CHACARA 116 LOTE, 1E - LOJA 3 - SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES -
BRASÍLIA / Distrito Federal

Emitido em: 01/02/2022 15:39 de 11

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº  8.666, de 1993.

Observações:
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01/02/22, 17:35 Pregão Eletrônico

https://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/Declaracao_IndependProp.asp?prgCod=1013016&prpCod=15054147 1/1

  

 

 
 

Declaração de Elaboração Independente de Proposta

Pregão Eletrônico 4/2022 UASG 70011

SANDRA REGINA BRITO MOREIRA, como representante devidamente constituído de 05.328.910/0001-11 - ESFERA
PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA doravante denominado ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO
LTDA, para fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico 4/2022 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 4/2022 UASG 70011 foi elaborada de maneira
independente pelo ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO 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 4/2022 UASG 70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico 4/2022 UASG 70011,não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 4/2022 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 4/2022 UASG 70011, quanto a participar ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 4/2022 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 4/2022 UASG 70011 antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 4/2022 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. 

BRASÍLIA, em 01 de Fevereiro de 2022. 

SANDRA REGINA BRITO MOREIRA
 

 

Fechar
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01/02/22, 17:35 Pregão Eletrônico

https://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/Declaracao_Acessibilidade.asp?prgCod=1013016&prpCod=15054147 1/1

  

 

 
 

Declaração de Acessibilidade
 
Pregão eletrônico 4/2022 UASG 70011

ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 05.328.910/0001-11, 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.

BRASÍLIA, 01 de Fevereiro de 2022.

 

Fechar

Declaração COMPRASNET (1009513)         SEI 0006364-49.2021.6.02.8000 / pg. 574
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Declaração de Cota de Aprendizagem
 
Pregão eletrônico 4/2022 UASG 70011

ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 05.328.910/0001-11, declara sob as
penas da Lei, que cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

BRASÍLIA, 01 de Fevereiro de 2022.

 

Fechar
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01/02/22, 17:35 Pregão Eletrônico
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Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado
 
Pregão eletrônico 4/2022 UASG 70011

ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 05.328.910/0001-11, 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.

BRASÍLIA, 01 de Fevereiro de 2022.

 

Fechar
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01/02/22, 17:33 Pregão Eletrônico

https://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/Declaracao_Ciencia_Edital.asp?prpCod=15054147 1/1

  

 

 
 

DECLARAÇÃO
 
Pregão eletrônico 4/2022 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 4/2022 da UASG 70011 - TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS .
CNPJ: 05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA

BRASÍLIA, 01 de Fevereiro de 2022.

 

Fechar
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01/02/22, 17:34 Pregão Eletrônico

https://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/Declaracao_Superveniente.asp?prpCod=15054147 1/1

  

 

 
 

Declaração de Inexistência de Fato Superveniente
 
Pregão eletrônico 4/2022 UASG 70011

ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ nº 05.328.910/0001-11, 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.

BRASÍLIA, 01 de Fevereiro de 2022.

 

Fechar
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Declaração de Menor
 
Pregão eletrônico 4/2022 UASG 70011

ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 05.328.910/0001-11, 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.

BRASÍLIA, 01 de Fevereiro de 2022.

 

Fechar
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DECLARAÇÃO ME/EPP
 
Pregão eletrônico 4/2022 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: 05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA 

01 de Fevereiro de 2022.

 

Voltar
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Multifuncional HP LaserJet Pro
M428fdw
Vencer nos negócios significa
trabalhar commais
inteligência. A multifuncional
HP LaserJet Pro M428 foi
projetada para permitir que
você concentre seu tempo
onde é mais preciso na sua
empresa para permanecer à
frente da concorrência.

Impressora habilitada para segurança
dinâmica. Somente para uso com cartuchos
que utilizam um chip original HP. Os cartuchos
com chips que não são HP podem não
funcionar, e aqueles que funcionam hoje
podem não funcionar no futuro.
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Desenvolvida para fazer com que você e sua empresa tenham sucesso
● Digitalize arquivos diretamente para o Microsoft® SharePoint, e-mail, USB e pastas de rede.1

● Ajude a economizar tempo automatizando todas as etapas de um fluxo de trabalho complicado e use-as
com o toque de um botão.2

● Imprima sem fio mesmo sem a rede, mantenha-se conectado comWi-Fi de banda dupla e Wi-Fi Direct.345

● Imprima com tranquilidade de qualquer dispositivo, praticamente em qualquer lugar, em qualquer
impressora HP e com segurança pela nuvem.6

A melhor segurança do setor - detecte e detenha ataques7

● Um conjunto de recursos de segurança integrados ajuda a evitar que a multifuncional seja uma porta de
entrada para ataques.7

● Ajude a garantir a segurança de informações confidenciais com a impressão de PIN/Pull opcional para
recuperar trabalhos de impressão8

● O HP JetAdvantage Security Manager opcional permite definir a configuração
● Evite ataques em potencial e aja imediatamente, com notificação instantânea de problemas de segurança.12

Projetado simplesmente para descomplicar seu dia
● Configure rapidamente a impressora e gerencie com facilidade as configurações do dispositivo para ajudar a

aumentar a eficiência geral da impressão.
● Enfrente as tarefas com rapidez e facilidade, com a simples tela sensível ao toque colorida de 2,7” (6,8 cm).
● Imprima arquivos formatados no Microsoft Office, além de PDFs, diretamente da sua unidade USB.9

● Evite interrupções com uma multifuncional HP LaserJet projetada para ser otimizada para máxima
produtividade.

Sustentabilidade são negócios inteligentes
● Evite reimpressões frustrantes, desperdícios de suprimentos e chamadas de serviço usando cartuchos de

toner HP originais
● Ajude a economizar papel desde o começo. A configuração de impressão dupla está definida no modo de

economia de papel padrão.10

● Economiza até 22% em relação a produtos anteriores.11

● Ajude a economizar energia, com a tecnologia Liga/Desliga automático HP.13

1 Alguns aplicativos de digitalização podem exigir conexão de Internet com a impressora. Os serviços podem precisar de registro. A disponibilidade de aplicativos varia de acordo
com o país, idioma e contratos. Para detalhes, consulte http://www.hpconnected.com 2 Conecte a impressora/MFP à rede e conclua a personalização através do Servidor da web
integrado. 3 As operações sem fio são compatíveis com operações de 2,4 GHz e 5 GHz. Também poderão ser necessários aplicativo ou software e registro de conta HP ePrint.
Alguns recursos exigem a aquisição de um acessório opcional. Saiba mais em http://hp.com/go/mobileprinting. 4 O recurso é compatível somente com a multifuncional HP
LaserJet Pro M428dw e M428fdw. O desempenho da conexão sem fio depende do ambiente físico e da distância do ponto de acesso, podendo ficar limitado durante conexões
VPN ativas 5 O recurso é compatível somente com a multifuncional HP LaserJet Pro M428dw e M428fdw. O dispositivo móvel precisa ser conectado diretamente à rede Wi-Fi de
uma impressora ou MFP habilitada para Wireless Direct antes de imprimir. Dependendo do dispositivo móvel, um aplicativo ou driver também pode ser necessário. Saiba mais em
http://hp.com/go/businessmobileprinting 6 Para habilitar o HP Roam, alguns dispositivos podem exigir atualização do firmware e um acessório opcional para adicionar os
recursos de beacon do Bluetooth® Low Energy (BLE). Assinatura ou acessório podem ser necessários. Para obter mais informações, acesse http://hp.com/go/roam 7 Com base em
análise feita pela HP e publicada em 2019 de recursos de segurança de impressoras concorrentes da categoria. Somente a HP oferece uma combinação de recursos de segurança
para monitorar, detectar e interromper automaticamente ataques e depois autovalidar a integridade de software em uma reinicialização. Para ver uma lista de impressoras, visite
http://hp.com/go/PrintersThatProtect. Para obter mais informações, acesse http://hp.com/go/printersecurityclaims. 8 Impressão de PIN ativada via USB instalada na parte traseira
do dispositivo. 9 Microsoft e PowerPoint são marcas comerciais registradas do grupo de empresas Microsoft nos EUA. O recurso funciona com Microsoft Word e PowerPoint 2003
e posteriores. Compatível apenas com fontes de idiomas latinos. 10 Todos os lançamentos de novos produtos a partir do quarto trimestre de 2019 incluirão configurações duplas
padrão consistentes em todo o mundo (em pacotes/drivers); O segundo trimestre de 2019 incluirá configurações duplas padrão consistentes em todo o mundo para a maioria
dos produtos nos drivers mais comuns. 11 Com base em testes internos da HP usando o valor de TEC normalizado, 2019. 12 As notificações instantâneas de ameaças podem
aparecer no painel de controle do dispositivo quando uma ameaça em potencial ocorrer devido a uma ação mal-intencionada ou se houver um bug ou vulnerabilidade no código
do firmware do dispositivo. Se esse erro causar preocupação, entre em contato com o representante de TI da empresa ou, se não estiver disponível, com o suporte HP, que pode
investigar a causa por meio da análise de dados do syslog do dispositivo usando uma ferramenta SIEM padrão da McAfee, Splunk, Arcsight ou SIEMonster. A mensagem de erro
do painel de controle pode mostrar um código de erro em uma tela azul durante verificações de assinatura de código ou invasões de gravação de memória. 13 A tecnologia
Liga/desliga automático HP está sujeita à impressora e às configurações; pode requerer uma atualização de firmware.Anexo FOLHETO DE ESPECIFICAÇÕES DA IMPRESSORA (1009522)         SEI 0006364-49.2021.6.02.8000 / pg. 581
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Multifuncional HP LaserJet Pro M428fdw Tabela de especificações
Funções / Multitarefa suportada Impressão, cópia, digitalização, fax, e-mail

Velocidade de impressão A4: Até 40 ppm;  Carta: Até 42 ppm Preto; 8 Saída da primeira página: Em até 6,3 segundos Preto; 10

Impressão frente e verso A4: Até 31 ipm Preto; Carta: Até 33 ipm Preto

Resolução de impressão Preto (Melhor): Linhas finas (1200 x 1200 dpi); Preto (normal): Normal (nativo 600 x 600 dpi;
aprimorado até 4800 x 600 dpi); Preto (linhas finas): Linhas finas (1200 x 1200 dpi)

Tecnologia de impressão Laser

Tecnologias de resolução de
impressão

HP FastRes 1200, HP ProRes1200, Economode

Número dos cartuchos de impressão 1 (preto)

Idiomas padrão de impressora HP PCL 6, HP PCL 5c, emulação HP postscript nível 3, PDF, URF, Office nativo, PWG Raster

Funcionalidades de Software
Inteligente de Impressora

Apple AirPrint ™, certificado Mopria, Google Cloud Print 2.0, HP ePrint e Impressão Wi-Fi Direct, ROAM
ativado para facilitar a impressão, tecnologia HP Auto-On/Auto-Off, painel de controle de tela sensível
ao toque intuitiva de 2,7", Digitalize/Imprima a partir da nuvem usando aplicativos no painel de
controle, Armazenamento de trabalho com impressão por PIN, Imprimir do USB, Impressão N-up,
intercalação

Gestão da Impressora Assistente de impressora HP, Utilitário HP (Mac), caixa de ferramentas do dispositivo HP, software HP
Web JetAdmin, gerenciador de segurança HP JetAdvantage, agente de proxy HP SNMP, agente de proxy
HP WS Pro, kit de recursos do administrador de impressora para driver de impressão universal HP
(utilitário de configuração de driver – utilitário de implantação de driver – administrador de impressão
gerenciado)

Tipo de digitalização / Tecnologia Base plana, alimentador automático de documentos / Sensor de imagem por contato (contact image
sensors - CIS)

resolução da digitalização Hardware: Mesa (até 1200 x 1200 dpi); ADF (até 300 x 300 dpi); Ótica: Até 1200 x 1200 dpi

Formatos dos arquivos digitalizados PDF, JPG, TIFF

Modos de Entrada para Digitalização Botões de digitalização, cópia, e-mail ou de arquivos no painel frontal; Software HP Scan; e aplicativo
de usuário via TWAIN ou WIA

Tamanho da digitalização Alimentador automático de documentos: 216 x 356 mm; 8.5 x 14 pol. Máximo; 102 x 152 mm, 4 x 6 in
Mínimos; Base plana: 216 x 297 mm; 8.5 x 11.7 pol.

Velocidade de Digitalização Até 29 ppm/46 ipm (preto e branco), até 20 ppm/34 ipm (cores)14; Frente e verso: Até 46 ipm (preto e
branco), até 34 ipm (cores)

Funções avançadas do scanner Digitalização de face única em frente e verso ADF, Digitalização em nuvem (Google Drive e DropBox)
Digitalização para e-mail com pesquisa de endereço de e-mail LDAP, Digitalizar para pasta de rede,
Digitalizar para USB, Digitalizar para Microsoft SharePoint®, Digitalizar para computador com software,
arquivo de fax para pasta de rede, arquivo de fax para e-mail, fax para computador, ativar/desativar fax,
Quick Sets

Formato de arquivo de digitalização
nativo

PDF; JPG

Formato de arquivo de digitalização
de software

O software HP Scan para Windows aceita PDF, PDF pesquisável, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF. O
software HP Easy Scan para Mac aceita PDF, PDF pesquisável, JPG, RTF, TXT, JPG-2000, PNG, TIFF;

Profundidade de bits / Níveis de
escala de cinza

24 bits / 256

Características padrão transmissão
digital

Digitalização para e-mail com pesquisa de endereço de e-mail LDAP, digitalização para pasta de rede,
digitalização para USB, digitalização para Microsoft SharePoint®, digitalização para computador com
software, arquivo de fax para pasta de rede, arquivo de fax para e-mail, fax para computador,
ativação/desativação de fax, Quick Sets

Velocidade de cópia A4: Até 38 cpm Preto; Carta: Até 40 cpm Preto; Frente e verso A4: Até 31 cpm Preto; Carta: Até 33 cpm
Preto

Resolução de cópia Preto (textos e gráficos): Até 600 x 600 dpi; Cor (texto e gráficos): Até 600 x 600 dpi

Número Máximo de Cópias Até 999 cópias

Dimensionamento da Copiadora 25 até 400%

Definições de copiadora Cópia de identidade; Número de cópias; Redimensionar (incluindo 2 ou mais páginas);
Clarear/Escurecer; Aprimoramentos; Tamanho original; Margem de encadernação; Intercalação; Seleção
de bandeja; Frente e verso; Qualidade (rascunho, normal, melhor); Salvar configurações atuais;
Restaurar padrões de fábrica

Velocidade de transmissão de fax Até: 33,6 kbps15

Resolução de fax Preto (Melhor): Até 300 x 300 dpi (meios-tons ativados); Preto (Padrão): 203 x 98 dpi

Funcionalidades de Software
Inteligente de Fax

Backup permanente de memória de fax; Redução automática de fax; Rediscagem automática; Envio
atrasado; Encaminhamento de fax; Interface TAM; Junk barrier; Detecção de toque distinto; Folha de
rosto; Bloquear fax; Códigos de cobrança; Salvar e carregar; Relatórios de fax; Config. prefixo de
discagem; Imprimir log de fax; HP Digital Fax

Funcionalidades de fax Memória do fax: Até 400 páginas; Suporte de redução automática de fax: Sim; Remarcação Automática:
Sim; Envio de Fax Adiado: Sim; Compatibilidade com detecção de toque distintivo: Sim; Fax forwarding
supported: Sim; Suporte de interface TAM de telefone de fax: Sim; Fax polling supported: Sim (apenas
recebe); Suporte de modo de telefone de fax: Sim; Suporte de junk barrier: Sim, apenas
correspondência de CSID (ID de chamada não suportada); Marcação de números com a máxima
velocidade: Até 120 números; Suporte de interface de PC: Sim, somente para envio

Conectividade padrão 1 USB de alta velocidade 2.0; 1 host USB traseiro; 1 porta USB frontal; Rede Gigabit Ethernet
10/100/1000 Base-T; 802.3 az (EEE); Rádio Wi-Fi 802.11b/g/n/2,4/5 GHZ

Capacidades de Rede Sim, via Ethernet 10/100/1000Base-TX, Gigabit incorporadas; Ethernet com autocrossover;
Autenticação via 802.1X

Capacidade sem fios Sim, banda dupla Wi-Fi integrada; Autenticação via WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; Criptografia via
AES ou TKIP; WPS; Wi-Fi Direct; Bluetooth Low-Energy

Capacidade de impressãomóvel Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; HP Smart App; Aplicativos móveis; Certificação
Mopria™; Recurso de roam para facilitar a impressão; Impressão via Wi-Fi Direct®5

Memória Padrão: 512 MB; Máximo: 512 MB

Velocidade do processador 1200 MHz / Disco rígido: Não

Ciclo de trabalho Mensalmente, A4: Até 80.000 páginas; Mensal, carta: Até 80.000 páginas11

Volumemensal de páginas
recomendado

750 a 400012

Tipos de Suportes de Impressão
comportados

Papel (comum, EcoEFFICIENT, leve, pesado, sulfite, colorido, timbrado, pré-impresso, pré-perfurado,
reciclado, áspero); envelopes; etiquetas;

Tamanhos personalizados dasmídias Bandeja 1: 76,2 x 127 a 215,9 x 355,6 mm; Bandejas 2, 3: 104,9 x 148,59 a 215,9 x 355,6 mm

Manuseamento de papel 1 bandeja para 100 folhas, 2 bandejas de entrada para 250 folhas; alimentador automático de
documentos (ADF) para 50 folhas; Bandeja de saída para 150 folhas; Opções de frente e verso:
Automático (padrão); Capacidade do alimentador automático de documentos: Padrão, 50 folhas;
Alimentador de envelopes: Não; Bandejas para Papel Standard: 2; Capacidades de entrada: Até 350
folhas (Bandeja 1: até 100 folhas; Bandeja 2: até 250 folhas) Padrão; Até 10 envelopes; Capacidades
de saída: Até 150 folhas Padrão; Até 10 envelopes

Conteúdo da caixa W1A30A HP LaserJet Pro M428fdw; Cartucho de toner preto HP LaserJet pré-instalado (58A para AMS,
rende ~ 3.000 páginas); Guia de introdução; Folheto de suporte; Guia de garantia; Folheto
regulamentar; Cabo de alimentação; Cabo telefônico. O software da impressora HP está disponível em
http://www.hp.com/support17

Cartuchos substitutos Cartucho de toner preto HP 58A LaserJet CF258A (~3.000 páginas), Cartucho de toner preto HP 58X
LaserJet CF258X (~10.000 páginas)3

Dimensões do produto Largura x profundidade x altura: 420 x 390 x 323 mm1; Máximo: 430 x 634 x 325 mm

peso do produto 12,6 kg; 27,78 lb.

Características da garantia Garantia de reparo de banco/depósito de um ano. A garantia e as opções de assistência variam
conforme o produto, o país e a legislação local. Entre em contato com o seu Fornecedor contratual ou
acesse hp.com/support para saber mais sobre as opções de serviço e suporte premiadas da HP em sua
região. (código de garantia 4E; ID da garantia A033)

Certificado pela ENERGY STAR Sim

Conformidade com standards de
eficiência energética

CECP; Qualificação ENERGY STAR®; EPEAT® Silver

Painel de controle Tela de toque colorida de 2,7"

Descrição do visor Tela de toque colorida intuitiva (CGD) de 2,7" (6,86 cm)

Software Incluído Nenhuma solução de software está incluída na caixa; baixe o software em http://123.hp.com/laserjet
ou http://hp.com

Fontes e tipos de caracteres 84 tipos de letra TrueType escaláveis

Sistemas operacionais compatíveis SO Windows Client (32/64 bits)-, Win10, Win8.1, Win 8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8
Enterprise N, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate, SO móvel, iOS, Android, Mac, Apple® macOS
Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, Driver de impressora
PCL6 separado, Para mais informações sobre os sistemas operacionais com suporte, acesse http://
support.hp.com, Insira o nome do produto e pesquise, Clique em Guias do usuário, insira o nome do
produto e pesquise Guia do usuário, Pesquise (Nome do produto) – Guia do usuário, Pesquise na seção
Sistemas operacionais com suporte, drivers de impressora UPD PCL6/PS, sistemas operacionais com
suporte, Para mais informações sobre os sistemas operacionais com suporte, acesse http://
www.hp.com/go/upd

Sistemas operacionais de rede
compatíveis

Windows Server 2008 R2 64 bits, Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1), Windows Server 2012 64
bits, Windows Server 2012 R2 64 bits, Windows Server 2016 64 bits, cluster de failover 2008 R2,
cluster de failover 2012 R2, servidor Terminal 2008 R2, servidor Remote Desktop 2012 R2, Citrix
Server 6.5, Citrix XenApp e XenDesktop 7.6, servidor Novell iPrint, Certificação Citrix Ready Kit – até
Citrix Server 7.18; para mais informações, consulte http://citrixready.citrix.com, Linux – Para mais
informações, consulte http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing, Unix – Para mais
informações, consulte http://hp.com/go/unixmodelscripts, Drivers de impressora UPD PCL6/PS, com
suporte para sistemas operacionais de rede compatíveis, consulte http://hp.com/go/upd

Requisitos Mínimos do Sistema PC: 2 GB de espaço disponível em disco rígido, conexão com a internet, porta USB, navegador de
Internet. Para requisitos de hardware do SO adicionais, consulte http://microsoft.com; Mac: 2 GB de
espaço disponível no disco rígido, conexão de Internet ou porta USB, requisitos de hardware do SO;
consulte apple.com;

Alimentação Tipo de fonte de alimentação: Fonte de alimentação interna (integrada); Requisitos de Energia: Tensão
de entrada de 110 volts: 110 a 127 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); Tensão de entrada de 220
volts: 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) (sem dupla voltagem, produto varia por número de
peça com nº identificador de código de Opção); Consumo de energia: 510 watts (imprimindo), 7,5 watts
(pronta), 0,9 watt (suspensão), 0,9 watt (desligamento automático/Wake on LAN, ativado no envio),
0,06 watt (desligamento automático/liga manualmente), 0,06 watts (desligamento manual)2; Número
de consumo típico elétrico (TEC): 1,144 kWh/semana (Blue Angel); 0,4125 kWh/semana (Energy Star
3.0)18

Acústica Emissões de potência acústica: 6,7 Bel(A) (imprimindo a 38 ppm); Emissões de Pressão Acústica: 53
dB(A)7

Ambiente de funcionamento Amplitude Térmica em Funcionamento: 10 a 32,5° C; Temperatura de funcionamento recomendada: 15
a 27 °C; Amplitude Térmica de Armazenamento: -20 a 40° C; Amplitude de umidade em
Funcionamento: 10 a 80% de UR (sem condensação); Amplitude de umidade Recomendada para
Funcionamento: 30 a 70% RH

Gestão de Segurança Inicialização segura, integridade segura de firmware, integridade de código de tempo de execução, EWS
protegido por senha, navegação segura via SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; IPP sobre TLS; Rede:
ativar/desativar portas e recursos de rede, protocolo não utilizado e desativação de serviço, alteração
de senha da comunidade SNMPv1 e SNMPv2; HP ePrint: HTTPS com validação do certificado,
autenticação de acesso básico HTTP, autenticação SASL; Autenticação e autorização LDAP; Firewall e
ACL; bloqueio do painel de controle, configuração de certificados, impressão de PIN do UPD, Syslog,
firmware assinado, configurações de administrador, controle de acesso SNMPv3, autenticação sem fio
802.1x (EAP-TLS, LEAP e PEAP), autenticação via WEP, WPA/WPA2 Personal, WPA2-enterprise com fio;
criptografia via AES ou TKIP; Armazenamento de dados criptografados; Exclusão segura de dados;
Atualizações automáticas de firmware; Segurança de impressão criptografada por meio de
armazenamento de trabalho opcional, compatível com o HP JetAdvantage Security Manager opcional,
IPPS

Acessórios Bandeja do alimentador de 550 folhas HP LaserJet D9P29A; Unidade mini-USB HP v222w de 16 GB
P0R81AA

Opções de Serviço e Suporte HP UB9R7E - Serviço PDU HP MFP LJ Pro M428 M429 M329 3 anos; UB9R8E - Serviço PDU HP MFP LJ Pro
M428 M429 M329 4 anos; UB9R9E - Serviço PDU HP MFP LJ Pro M428 M429 M329 5 anos; UC0R2E -
Serviço HP 3y4h9x5 MFP LJ Pro M428 M429 M329; UC0R3E - Serviço HP 4y4h9x5 MFP LJ Pro M428
M429 M329; UC0R4E - Serviço HP 5y4h9x5 MFP LJ Pro M428 M429 M329; UB9S0E - Serviço de Troca
PDU HP MFP LJ Pro M428 M429 M329 3 anos; UB9S1E - Serviço RAD HP MFP LJ Pro M428 M429 M329
3 anos; UB9S2PE - Serviço PG PDU HP MFP LJ Pro M428 M429 M329 1 ano; UB9S3PE - Serviço PG PDU
HP MFP LJ Pro M428 M429 M329 2 anos; UC0R5PE - Serviço PG 4h 9x5 HP MFP LJ Pro M428 M429
M329 1 ano; UB9S4PE - Serviço HP1yPWNBDExchg MFP LJ Pro M428M429M329; UB9S5PE - Serviço
PG RAD HP MFP LJ Pro M428 M429 M329 1 ano;

Aprenda mais em hp.com
1 Sem bandejas e tampas não estendidas. 2 Os requisitos de energia dependem do país/região onde a impressora é vendida. Não converta as tensões de funcionamento. Isso poderá danificar a impressora e anular a garantia do produto. Valores de consumo de energia
normalmente baseados em medição do dispositivo de 115 V. 3 Cartuchos de toner projetados para distribuição e uso somente em uma região designada; não funciona fora da região designada. 4 Valor de rendimento declarado de acordo com a ISO/IEC 19798. Os rendimentos
reais variam consideravelmente com base nas imagens impressas e outros fatores. Para obter mais informações, visite http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies 5 A impressão local exige que o dispositivo móvel e a impressora estejam na mesma rede (geralmente, pontos de
acesso Wi-Fi unem a conexão sem fio à conexão com fio) ou tenham uma conexão sem fio direta. O desempenho da conexão sem fio depende do ambiente físico e da distância do ponto de acesso. A impressão remota exige conexão com a Internet para impressoras HP 
conectadas à Web. O uso de banda larga sem fio requer um contrato de serviços adquirido separadamente para dispositivos móveis. Verifique com o prestador de serviços a disponibilidade e a cobertura em sua região. Para obter mais informações, acesse
hp.com/go/mobileprinting. Para habilitar o HP Roam, alguns dispositivos podem exigir atualização do firmware e um acessório opcional para adicionar os recursos de beacon do Bluetooth® Low Energy (BLE). Uma assinatura pode ser necessária. Para obter mais informações, 
acesse http://hp.com/go/roam 6 Primeira saída de cópias e velocidade de cópias simples medidas usando a norma ISO/IEC 29183, velocidade de cópias duplas medida usando a norma ISO/IEC 24735, exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para mais informações,
consulte http://www.hp.com/go/printerclaims. A velocidade exata varia de acordo com a configuração do sistema, o aplicativo e a complexidade do documento. 7 Valores acústicos sujeitos a alteração. Para informações atualizadas, acesse http://www.hp.com/support.
Configuração testada: modelo básico, impressão simples, papel A4 em uma média de 38 ppm. 8 Mensurado usando a ISO/IEC 24734, exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para obter mais informações, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims. A velocidade
exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo de software, do driver e da complexidade do documento. 9 Medido usando-se o recuso de teste ISO 24734, alimentação A5 em paisagem. A velocidade pode variar de acordo com conteúdo, PC, orientação de
mídia e tipo de mídia. 10 Medido usando-se ISO/IEC 17629. Para mais informações, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. 11 O ciclo de trabalho
é definido como o número máximo de páginas por mês de saída de imagens. Esse valor proporciona uma comparação da robustez do produto em relação a outros dispositivos HP LaserJet ou HP Color LaserJet, permitindo a implantação adequada de impressoras e 
multifuncionais, para atender às demandas de pessoas ou grupos conectados. 12 A HP recomenda que o número mensal de páginas de saída fique dentro dos valores declarados para desempenho ideal do dispositivo, com base em fatores que incluem intervalos para
substituição de suprimentos e vida útil do dispositivo durante o período de garantia estendida. 13 O HP SureSupply envia um alerta quando a tinta do cartucho está acabando e facilita a compra online ou local diretamente da HP ou de um revendedor participante. Para mais
informações, visite http://www.hp.com/go/SureSupply; disponível apenas com suprimentos HP originais; É necessário acesso à Internet. 14 Velocidades de digitalização medidas no ADF. A velocidade real de processamento pode depender da resolução de digitalização, condições
da rede, desempenho do computador e software de aplicativo. 15 Taxas obtidas com Fast(V.34), resolução padrão e imagens simples.

Peso suportado damídia Bandeja 1: 60 a 200 g/m²; bandeja 2, bandeja 3 opcional para 550 folhas: 60 a 120 g/m²

Tamanhos demídia suportados Bandeja 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); Ofício (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K
(197 x 273 mm); Cartão postal japonês; Cartão-postal japonês duplo invertido; Envelope nº 10;
Envelope Monarch; Envelope B5; Envelope C5; Envelope DL; Tamanho personalizado; 4 x 6 pol.; 5 x 8
pol.; Meio carta; Bandeja 2 e Bandeja 3: A4; A5; A6; B5 (JIS); Ofício (216 x 340 mm); 16K (195 x 270
mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Tamanho personalizado; A5-R; 4 x 6 pol.; B6 (JIS)

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso. As únicas garantias de produtos e serviços da HP são as estabelecidas 
nas declarações de garantia expressa que acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma informação contida neste documento deve ser interpretada como uma garantia adicional. A HP não se 
responsabiliza por omissões, erros técnicos ou erros editoriais contidos neste documento.

4AA7-5496PTL, Novembro 2020, R4
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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: 05.328.910/0001-11 DUNS®: 898440821
Razão Social: ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA
Nome Fantasia: CROMA TECNOLOGIA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 10/01/2023

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$ 740.000,00 Data de Abertura da Empresa: 16/09/2002
CNAE Primário: 1813-0/01 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO

CNAE Secundário 1: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
CNAE Secundário 2: 4330-4/02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E
CNAE Secundário 3: 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
CNAE Secundário 4: 4642-7/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA
CNAE Secundário 5: 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 6: 4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE
CNAE Secundário 7: 4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
CNAE Secundário 8: 4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE
CNAE Secundário 9: 4781-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E
CNAE Secundário 10: 5811-5/00 - EDIÇÃO DE LIVROS
CNAE Secundário 11: 7410-2/02 - DESIGN DE INTERIORES
CNAE Secundário 12: 7420-0/01 - ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS, EXCETO
CNAE Secundário 13: 7420-0/04 - FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS
CNAE Secundário 14: 7420-0/05 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM
CNAE Secundário 15: 7733-1/00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA
CNAE Secundário 16: 8219-9/01 - FOTOCÓPIAS
CNAE Secundário 17: 8230-0/01 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS,
CNAE Secundário 18: 9511-8/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE

Emitido em: 01/02/2022 15:42 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
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Relatório de Credenciamento

Dados para Contato
CEP: 72.006-180
Endereço: RUA 5 CHACARA 116 LOTE, 1E - LOJA 3 - SETOR HABITACIONAL
Município / UF: BRASÍLIA / Distrito Federal
Telefone: (61) 30325533
E-mail: FINANCEIRO@CROMATECNOLOGIA.COM.BR

Dados do Responsável Legal
126.296.988-31CPF:

Nome: ROBERTO MOREIRA SOARES DA SILVA

Dados do Responsável pelo Cadastro
126.296.988-31CPF:

Nome: ROBERTO MOREIRA SOARES DA SILVA
E-mail: licita@cromatecnologia.com.br

Emitido em: 01/02/2022 15:42 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
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Relatório de Credenciamento

Sócios / Administradores
Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 126.296.988-31 Participação Societária: 98,00%
Nome: ROBERTO MOREIRA SOARES DA SILVA
Número do Documento: 2615211560 Órgão Expedidor: CREA/SP
Data de Expedição: 11/08/2016 Data de Nascimento: 08/03/1967
Filiação Materna: LAURINDA MOREIRA SOARES DA SILVA
Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: 1060409 Órgão Expedidor: SSPDF
Data de Expedição: 22/09/2016

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Não CPF:
SANDRA REGINA BRITO MOREIRANome:

417.999.251-53Estrangeiro:

CEP: 71.915-500
Endereço: QUADRA 106 LOTE 03 APT, 702 - AGUAS CLARAS
Município / UF: BRASÍLIA / Distrito Federal
Telefone: (61) 99641577
E-mail: licita@cromatecnologia.com.br

Dados do Sócio/Administrador 2

CPF: 417.999.251-53 Participação Societária: 2,00%
Nome: SANDRA REGINA BRITO MOREIRA
Número do Documento: 00030291223 Órgão Expedidor: CNH DF
Data de Expedição: 22/09/2016 Data de Nascimento: 10/03/1970
Filiação Materna: MARIA DO LIVRAMENTO SOUZA BRITO
Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: 167234924 Órgão Expedidor: SSPSP
Data de Expedição: 11/08/2016

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Não CPF:
ROBERTO MOREIRA SOARES DA SILVANome:

126.296.988-31Estrangeiro:

CEP: 71.915-500
Endereço: QUADRA 106 LOTE, 702 - APT - NORTE AGUAS CLARAS
Município / UF: BRASÍLIA / Distrito Federal
Telefone: (61) 84024822
E-mail: roberto@cromatecnologia.com.br

Linhas Fornecimento

Serviços
3743 - Microfilmagem - Sistema Convencional- Administrativo
14303 - Locação de Equipamento de Microfilmagem
15750 - Informática - Locação Equipamentos

Emitido em: 01/02/2022 15:42 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
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Relatório de Credenciamento

Serviços
17990 - Locação Equipamentos de Impressão
23140 - Prestação de Serviço de Reprografia Envolvendo Equipamento /Operação/Suprimentos -
Reprodução Cor Preta
23159 - Prestação de Serviço de Reprografia Envolvendo Equipamento /Operação/Suprimentos -
Reprodução Colorida
23167 - Prestação de Serviço de Reprografia - Locação de EquipamentoReprodução Cor Preta
23175 - Prestação de Serviço de Reprografia - Locação de EquipamentoReprodução Colorida

Emitido em: 01/02/2022 15:42 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Linha de Fornecimento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 05.328.910/0001-11 DUNS®: 898440821
Razão Social: ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA
Nome Fantasia: CROMA TECNOLOGIA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Municipio / UF: BRASÍLIA / Distrito Federal
Porte: Empresa de Pequeno Porte

Linhas de Fornecimento
Serviços

Código Descrição Situação

3743 Microfilmagem - Sistema Convencional- Administrativo Ativo

14303 Locação de Equipamento de Microfilmagem Ativo

15750 Informática - Locação Equipamentos Ativo

17990 Locação Equipamentos de Impressão Ativo

23140
Prestação de Serviço de Reprografia Envolvendo Equipamento
/Operação/Suprimentos - Reprodução Cor Preta

Ativo

23159
Prestação de Serviço de Reprografia Envolvendo Equipamento
/Operação/Suprimentos - Reprodução Colorida

Ativo

23167
Prestação de Serviço de Reprografia - Locação de
EquipamentoReprodução Cor Preta

Ativo

23175
Prestação de Serviço de Reprografia - Locação de
EquipamentoReprodução Colorida

Ativo

Emitido em: 01/02/2022 15:43 de
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório Nível V -  Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor
CNPJ: 05.328.910/0001-11 DUNS®: 898440821
Razão Social: ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA
Nome Fantasia: CROMA TECNOLOGIA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível
Situação do Nível: Não cadastrado

Nenhum registro de Qualificação Técnica encontrado para o fornecedor.
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CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

11

Relatório QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (1009527)         SEI 0006364-49.2021.6.02.8000 / pg. 588



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: 05.328.910/0001-11 DUNS®: 898440821
Razão Social: ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA
Nome Fantasia: CROMA TECNOLOGIA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dirigentes
Dados do Dirigente 1

CPF: 417.999.251-53
Nome: SANDRA REGINA BRITO MOREIRA
Número do Documento: 00030291223 Órgão Expedidor: CNH DF
Data de Expedição: 22/09/2016 Data de Nascimento: 10/03/1970
Filiação Materna: MARIA DO LIVRAMENTO SOUZA BRITO
Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: 167234924 Órgão Expedidor: SSPSP
Data de Expedição: 11/08/2016

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Não CPF:
ROBERTO MOREIRA SOARES DA SILVANome:

126.296.988-31Estrangeiro:

CEP: 71.915-500
Endereço: QUADRA 106 LOTE, 702 - APT - NORTE AGUAS CLARAS
Município / UF: BRASÍLIA / Distrito Federal
Telefone: (61) 84024822
E-mail: roberto@cromatecnologia.com.br

Emitido em: 01/02/2022 15:44 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor
CNPJ: 05.328.910/0001-11 DUNS®: 898440821
Razão Social: ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA
Nome Fantasia: CROMA TECNOLOGIA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 179085 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
Data Aplicação: 20/12/2018
Número do Processo: 2018/159 Número do Contrato: PE 2018/033
Descrição/Justificativa: Descumprimento do subitem 7.9 do Edital.

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 70001 - TSE _ TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL/SEC.ADM/DF
Data Aplicação: 13/05/2021
Número do Processo: 202100000000566-5 Número do Contrato: 2020NE001748
Descrição/Justificativa: Atraso de 28 (vinte e oito) dias na entrega de dois itens constantes da Nota de

Empenho TSE nº 2020NE001748, por afronta ao subitem 4.1.1 da Ata de
Registro de Preços TSE nº 14/2020.

Ocorrência 2:

Emitido em: 01/02/2022 15:41 de
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Relatório de Ocorrências

Tipo Ocorrência: Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III
Motivo: Prática de atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação ou

contratação, tais como conluio, fraude, adulteração de documentos,
documentação ou declaração falsa, dentre outros

UASG Sancionadora: 389320 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM-COFEN
Âmbito da Sanção: Órgão Sancionador
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 29/10/2019 Prazo Final: 29/11/2019

Número do Processo: 877/2019
Descrição/Justificativa: Impedimento de licitar e contratar no âmbito do Cofen, pelo período de 1

(um) mês, tendo em vista que deixou de entregar documentação exigida para o
certame, com base nos artigos 3° e 13 da Norma Operacional DIRAD n°
2/2017, do Ministério do Planejamento, bem como no artigo 87, inciso III da
lei n° 8.666/93.

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: inexecução tota de Nota de Empenho
Motivo: inexecução tota de Nota de Empenho
UASG Sancionadora: 148002 - CORREIOS SEDE

Impeditiva: Não
Prazo Inicial: 27/12/2021
Data Aplicação: 27/12/2021
Número do Processo: 5318040263/202180 Número do Contrato: 349/2021
Descrição/Justificativa: fornecedor multado através da  Carta nº 27928337/2021 - GCEC-

CEGES,Inexecução  total do Contrato,  prevista  no subitem 9.1.2.1  , nas
alíneas "a","a.1"  do subitem 9.1.2.2 e alíneas "b" Cláusula nona  – Das

Ocorrência 4:

Emitido em: 01/02/2022 15:41 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

22

Relatório DE OCORRÊNCIAS (1009533)         SEI 0006364-49.2021.6.02.8000 / pg. 591



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: 05.328.910/0001-11 DUNS®: 898440821
Razão Social: ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA
Nome Fantasia: CROMA TECNOLOGIA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Emitido em: 01/02/2022 15:41 de
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor
CNPJ: 05.328.910/0001-11 DUNS®: 898440821
Razão Social: ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA
Nome Fantasia: CROMA TECNOLOGIA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.

Emitido em: 01/02/2022 15:41 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
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PREGÃO ELETRÔNICO

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Pregão Eletrônico   Nº 00004/2022(SRP) 
 

RESULTADO POR FORNECEDOR

05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*)
Valor

Unitário Valor Global

1 Impressora
Multifuncional

Unidade 50 R$ 3.840,1300 R$
3.250,0000

R$ 162.500,0000

Marca: HP 
Fabricante: HP 
Modelo / Versão: HP M428
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificações:Funções / Multitarefa suportadaImpressão, cópia, digitalização, fax, e-
mailVelocidade de impressãoA4: Até 38 ppm; Carta: Até 40 ppm Preto; Saída da primeira página: Em até 6,3 segundos PretoDuplex
Print SpeedA4: Até 31 ipmResolução de impressãoPreto (Melhor): HP FastRes1200 (aprimorado até 4800 x 600 dpi)Tecnologia de
impressãoLaserTecnologias de resolução de impressãoHP FastRes1200, HP ProRes1200, 600dpiNúmero dos cartuchos de impressão1
(preto)Idiomas padrão de impressoraHP PCL 6, HP PCL 5c, emulação HP postscript nível 3, PDF, URF, Office nativo, PWG
RasterFuncionalidades de Software Inteligente de ImpressoraApple AirPrint ™, certificado Mopria, Google Cloud Print 2.0, HP ePrint e
Impressão Wi-Fi Direct, ROAM ativado para facilitar a impressão, tecnologia HP Auto-On/Auto-Off, painel de controle de tela sensível
ao toque intuitiva de 2,7", Digitalize/Imprima a partir da nuvem usando aplicativos no painel decontrole, Armazenamento de trabalho
com impressão por PIN, Imprimir do USB, Impressão N-up, intercalaçãoGestão da ImpressoraAssistente de impressora HP, Utilitário
HP (Mac), caixa de ferramentas do dispositivo HP, software HP Web JetAdmin, gerenciador de segurança HP JetAdvantage, agente de
proxy HP SNMP, agente de proxy HP WS Pro, kit de recursos do administrador de impressora para driver de impressão universal
HP(utilitário de configuração de driver – utilitário de implantação de driver – administrador de impressão gerenciado)Tipo de
digitalização / TecnologiaBase plana, alimentador automático de documentos / Sensor de imagem por contato (contact image sensors
- CIS)Resolução da digitalizaçãoHardware: Até 1200 x 1200 dpi; Ótica: Até 1200 x 1200 dpiFormatos dos arquivos digitalizadosPDF,
JPG, TIFFModos de Entrada para DigitalizaçãoBotões de digitalização, cópia, e-mail ou de arquivos no painel frontal; Software HP
Scan; e aplicativo de usuário via TWAIN ou WIATamanho da digitalizaçãoAlimentador automático de documentos: 216 x 356 mm; 8.5
x 14 pol. Máximo; 102 x 152 mm, 4 x 6 in Mínimos; Base plana: 216 x 297 mm; 8.5 x 11.7 pol.Velocidade de DigitalizaçãoAté 29
ppm/46 ipm (preto e branco), até 20 ppm/34 ipm (cores); duplex: Até 46 ipm (preto e branco), até 34 ipm (cores)Funções
avançadas do scannerDigitalização de face única em frente e verso ADF, Digitalização em nuvem (Google Drive e DropBox)
Digitalização para e-mail com pesquisa de endereço de e-mail LDAP, Digitalizar para pasta de rede, Digitalizar para USB, Digitalizar
para Microsoft SharePoint®, Digitalizar para computador com software,arquivo de fax para pasta de rede, arquivo de fax para e-mail,
fax para computador, ativar/desativar fax, Quick SetsFormato de arquivo de digitalização nativoPDF; JPGFormatos dos arquivos
digitalizadosO software de digitalização para Windows aceita os formatos de arquivo: PDF, JPG, TIFF, PNG, BMPFormato de arquivo de
digitalização de softwareO software HP Scan para Windows aceita PDF, PDF pesquisável, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF. O software HP
Easy Scan para Mac aceita PDF, PDF pesquisável, JPG, RTF, TXT, JPG-2000, PNG, TIFF;Profundidade de bits / Níveis de escala de
cinza24 bits / 256Características padrão transmissão digitalDigitalização para e-mail com pesquisa de endereço de e-mail LDAP,
digitalização para pasta de rede, digitalização para USB, digitalização para Microsoft SharePoint®, digitalização para computador com
software, arquivo de fax para pasta de rede, arquivo de fax para e-mail, fax para computador,ativação/desativação de fax, Quick
SetsVelocidade de cópiaPreto (A4): Até 38 cpm; Cor (A4)Resolução de cópiaPreto (textos e gráficos): Até 600 x 600 dpi; Cor (texto e
gráficos): Até 600 x 600 dpiNúmero Máximo de CópiasAté 999 cópiasDimensionamento da Copiadora25 até 400%Definições de
copiadoraCópia de identidade; Número de cópias; Redimensionar (incluindo 2 ou mais páginas); Clarear/Escurecer; Aprimoramentos;
Tamanho original; Margem de encadernação; Intercalação; Seleçãode bandeja; Frente e verso; Qualidade (rascunho, normal,
melhor); Salvar configurações atuais; Restaurar padrões de fábricaVelocidade de transmissão de faxAté: 33,6 kbpsResolução de
faxPreto (Melhor): Até 300 x 300 dpi (meios-tons ativados); Preto (Padrão): 203 x 98 dpiFuncionalidades de Software Inteligente de
FaxBackup permanente de memória de fax; Redução automática de fax; Rediscagem automática; Envio atrasado; Encaminhamento
de fax; Interface TAM; Junk barrier; Detecção de toque distinto; Folha de rosto; Bloquear fax; Códigos de cobrança; Salvar e
carregar; Relatórios de fax; Config. prefixo dediscagem; Imprimir log de fax; HP Digital FaxFuncionalidades de faxMemória do fax:
Até 400 páginas; Suporte de redução automática de fax: Sim; Remarcação Automática: Sim; Envio de Fax Adiado: Sim;
Compatibilidade com detecção de toque distintivo: Sim; Fax forwarding supported: Sim; Suporte de interface TAM de telefone de fax:
Sim; Fax polling supported: Sim (apenasrecebe); Suporte de modo de telefone de fax: Sim; Suporte de jun

Total do Fornecedor: R$
162.500,0000

 
 

Valor Global da Ata: R$
162.500,0000

(*) 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

70011 .42022 .5668 .4537 .75280830

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00004/2022 (SRP)

Às 14:00 horas do dia 01 de fevereiro de 2022, 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 0006364-49.2021, para realizar os
procedimentos relativos ao Pregão nº 00004/2022. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Registro de Preços para aquisição de
impressoras multifuncionais, conforme especificações descritas no Anexo I do edital.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em
atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para
classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: Impressora Multifuncional
Descrição Complementar: Impressora Multifuncional Conectividade: Usb 2.0 E Ethernet Gigabit Com Rj-45 , Tipo Papel: A4, Carta,
Ofício , Características Adicionais: Monocromática, Duplex Automático , Tensão Alimentação: Bivolt V, Resolução Impressão: 1200 X
1200 DPI, Velocidade Impressão Preto E Branco: 40 PPM, Tipo Impressão: Laser , Capacidade Memória: 512 M
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 50 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 3.840,1300 Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA, pelo melhor lance de R$ 3.250,0000 e a quantidade de 50
Unidade .

Histórico
Item: 1 - Impressora Multifuncional

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

Declaração
PPB/TP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
05.328.910/0001-11 ESFERA

PRESTACAO DE
SERVICOS E
COMERCIO LTDA

Sim Sim PPB 50 R$ 3.840,1300 R$ 192.006,5000 01/02/2022
11:45:17

Marca: HP 
Fabricante: HP 
Modelo / Versão: HP M428 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificações:Funções / Multitarefa suportadaImpressão, cópia, digitalização, fax, e-
mailVelocidade de impressãoA4: Até 38 ppm; Carta: Até 40 ppm Preto; Saída da primeira página: Em até 6,3 segundos PretoDuplex
Print SpeedA4: Até 31 ipmResolução de impressãoPreto (Melhor): HP FastRes1200 (aprimorado até 4800 x 600 dpi)Tecnologia de
impressãoLaserTecnologias de resolução de impressãoHP FastRes1200, HP ProRes1200, 600dpiNúmero dos cartuchos de impressão1
(preto)Idiomas padrão de impressoraHP PCL 6, HP PCL 5c, emulação HP postscript nível 3, PDF, URF, Office nativo, PWG
RasterFuncionalidades de Software Inteligente de ImpressoraApple AirPrint ™, certificado Mopria, Google Cloud Print 2.0, HP ePrint e
Impressão Wi-Fi Direct, ROAM ativado para facilitar a impressão, tecnologia HP Auto-On/Auto-Off, painel de controle de tela sensível
ao toque intuitiva de 2,7", Digitalize/Imprima a partir da nuvem usando aplicativos no painel decontrole, Armazenamento de
trabalho com impressão por PIN, Imprimir do USB, Impressão N-up, intercalaçãoGestão da ImpressoraAssistente de impressora HP,
Utilitário HP (Mac), caixa de ferramentas do dispositivo HP, software HP Web JetAdmin, gerenciador de segurança HP JetAdvantage,
agente de proxy HP SNMP, agente de proxy HP WS Pro, kit de recursos do administrador de impressora para driver de impressão
universal HP(utilitário de configuração de driver – utilitário de implantação de driver – administrador de impressão gerenciado)Tipo
de digitalização / TecnologiaBase plana, alimentador automático de documentos / Sensor de imagem por contato (contact image
sensors - CIS)Resolução da digitalizaçãoHardware: Até 1200 x 1200 dpi; Ótica: Até 1200 x 1200 dpiFormatos dos arquivos
digitalizadosPDF, JPG, TIFFModos de Entrada para DigitalizaçãoBotões de digitalização, cópia, e-mail ou de arquivos no painel frontal;
Software HP Scan; e aplicativo de usuário via TWAIN ou WIATamanho da digitalizaçãoAlimentador automático de documentos: 216 x
356 mm; 8.5 x 14 pol. Máximo; 102 x 152 mm, 4 x 6 in Mínimos; Base plana: 216 x 297 mm; 8.5 x 11.7 pol.Velocidade de
DigitalizaçãoAté 29 ppm/46 ipm (preto e branco), até 20 ppm/34 ipm (cores); duplex: Até 46 ipm (preto e branco), até 34 ipm
(cores)Funções avançadas do scannerDigitalização de face única em frente e verso ADF, Digitalização em nuvem (Google Drive e
DropBox) Digitalização para e-mail com pesquisa de endereço de e-mail LDAP, Digitalizar para pasta de rede, Digitalizar para USB,
Digitalizar para Microsoft SharePoint®, Digitalizar para computador com software,arquivo de fax para pasta de rede, arquivo de fax
para e-mail, fax para computador, ativar/desativar fax, Quick SetsFormato de arquivo de digitalização nativoPDF; JPGFormatos dos
arquivos digitalizadosO software de digitalização para Windows aceita os formatos de arquivo: PDF, JPG, TIFF, PNG, BMPFormato de
arquivo de digitalização de softwareO software HP Scan para Windows aceita PDF, PDF pesquisável, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF. O
software HP Easy Scan para Mac aceita PDF, PDF pesquisável, JPG, RTF, TXT, JPG-2000, PNG, TIFF;Profundidade de bits / Níveis de
escala de cinza24 bits / 256Características padrão transmissão digitalDigitalização para e-mail com pesquisa de endereço de e-mail
LDAP, digitalização para pasta de rede, digitalização para USB, digitalização para Microsoft SharePoint®, digitalização para
computador com software, arquivo de fax para pasta de rede, arquivo de fax para e-mail, fax para computador,ativação/desativação
de fax, Quick SetsVelocidade de cópiaPreto (A4): Até 38 cpm; Cor (A4)Resolução de cópiaPreto (textos e gráficos): Até 600 x 600
dpi; Cor (texto e gráficos): Até 600 x 600 dpiNúmero Máximo de CópiasAté 999 cópiasDimensionamento da Copiadora25 até
400%Definições de copiadoraCópia de identidade; Número de cópias; Redimensionar (incluindo 2 ou mais páginas);
Clarear/Escurecer; Aprimoramentos; Tamanho original; Margem de encadernação; Intercalação; Seleçãode bandeja; Frente e verso;
Qualidade (rascunho, normal, melhor); Salvar configurações atuais; Restaurar padrões de fábricaVelocidade de transmissão de
faxAté: 33,6 kbpsResolução de faxPreto (Melhor): Até 300 x 300 dpi (meios-tons ativados); Preto (Padrão): 203 x 98
dpiFuncionalidades de Software Inteligente de FaxBackup permanente de memória de fax; Redução automática de fax; Rediscagem
automática; Envio atrasado; Encaminhamento de fax; Interface TAM; Junk barrier; Detecção de toque distinto; Folha de rosto;
Bloquear fax; Códigos de cobrança; Salvar e carregar; Relatórios de fax; Config. prefixo dediscagem; Imprimir log de fax; HP Digital
FaxFuncionalidades de faxMemória do fax: Até 400 páginas; Suporte de redução automática de fax: Sim; Remarcação Automática:
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Sim; Envio de Fax Adiado: Sim; Compatibilidade com detecção de toque distintivo: Sim; Fax forwarding supported: Sim; Suporte de
interface TAM de telefone de fax: Sim; Fax polling supported: Sim (apenasrecebe); Suporte de modo de telefone de fax: Sim;
Suporte de jun 
Porte da empresa: ME/EPP

36.306.823/0001-97 LICITIN
TECNOLOGIA E
INFORMATICA
EIRELI

Sim Sim Nenhuma 50 R$ 4.960,0000 R$ 248.000,0000 31/01/2022
22:30:40

Marca: XEROX 
Fabricante: XEROX 
Modelo / Versão: WORKCENTRE 3345 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: MARCA: XEROX MODELO:
MULTIFUNCIONAL WORKCENTRE 3345 ESPECIFICAÇÕES: VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: ATÉ 40 PPM FUNÇÕES PADRÃO: CÓPIA, E-
MAIL, FAX, IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO CICLO DE TRABALHO ATÉ 80.000 IMAGENS/MÊS VOLUME MENSAL RECOMENDADO DE
IMPRESSÃO: ATÉ 6.000 PÁGINAS SAÍDA FRENTE E VERSO: PADRÃO ALIMENTADOR DE ORIGINAIS: REVERSÃO DO ALIMENTADOR
AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS / CAPACIDADE: 50 FOLHAS / 142 X 148 MM A 216 X 356 MM VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 1.0
GHZ MEMÓRIA DE IMPRESSÃO (PADRÃO/MÁX): 1.5 GB / 1.5 GB CONECTIVIDADE: 10/100/1000 BASET ETHERNET, USB 2.0, WI-FI
LINGUAGEM DE DESCRIÇÃO DE PÁGINAS (PDL): EMULAÇÃO PCL 5E, EMULAÇÃO PCL 6, EMULAÇÃO PDF, EMULAÇÃO POSTSCRIPT 3,
XPS RECURSOS DE IMPRESSÃO: FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO, IMPRESSÃO DE LIVRETO, SEPARAÇÃO, TAMANHO DE PÁGINA
PERSONALIZADO, EARTH SMART, AJUSTAR À PÁGINA, JOB SCHEDULING, MICR, VÁRIAS PÁGINAS NUMA FOLHA, IMPRESSÃO DE
PÔSTER, IMPRESSÃO A PARTIR DE UNIDADE USB, PRINT FROM LOCAL DRIVE, GRAVAÇÃO, SAVE AND PRINT, AJUSTE AO TAMANHO
DA PÁGINA, MODO DE ECONOMIA DE TONER, MARCAS D´ÁGUA IMPRESSÃO MÓVEL: APPLE AIRPRINT, GOOGLE CLOUD PRINT, WIFI
DIRECT (OPCIONAL: XEROX PRINT SERVICE PLUG-IN FOR ANDROID) TEMPO DE SAÍDA DA PRIMEIRA CÓPIA: APENAS 13
SEGUNDOS RESOLUÇÃO MÁXIMA DE CÓPIA: 600 X 600 DPI RECURSOS DE CÓPIA: SUPRESSÃO DE FUNDO, BOOK COPYING WITH
CENTER ERASE, CRIAÇÃO DE LIVRETO, CRIAR TRABALHOS, CONTROLE DE ESCURECIMENTO, ELIMINAR BORDAS, CÓPIA DE
CARTEIRA DE IDENTIDADE, INTERRUPÇÃO DE TRABALHO, MARGIN SHIFT, VÁRIAS PÁGINAS NUMA FOLHA, MODO FOTO, POSTER
COPYING, PROGRAMAÇÃO ANTECIPADA RECURSOS DE FAX: CATÁLOGO DE ENDEREÇOS, REDISCAGEM AUTOMÁTICA, REDUÇÃO
AUTOMÁTICA, ENVIO DE FAX EM CORES, FAX PROGRAMADO, REDIRECIONAMENTO DE FAX PARA E-MAIL/FAX, BARREIRA DE FAX
JUNK, RECEPÇÃO DE MEMÓRIA, FAX NO PC (SOMENTE PARA WINDOWS, DIGITALIZAR PARA USB, DIGITALIZAÇÃO PARA EMAIL,
DIGITALIZAÇÃO PARA PASTA, SCAN TO LOCAL PC, SCAN TO LOCAL DRIVE, SCAN TO NETWORK PC RECURSOS DE SEGURANÇA:
802.1X, FILTRO DE IP, IPSEC, SEGURANÇA DE SOBREPOSIÇÃO DE IMAGEM, FILTRAGEM DE ENDEREÇOS MAC, AUTENTICAÇÃO DE
REDE, SNMPV3, HTTPS SEGURO (SSL), LDAP SEGUO, IMPRESSÃO SEGURA SUSTENTABILIDADE: - EPEAT ENERGY STAR: ENERGY
STAR QUALIFICADOS MANUSEIO DE PAPEL: CAPACIDADE DE SAÍDA: 150 FOLHAS CAPACIDADE DE PAPEL: BANDEJA (BANDEJA
BYPASS): 50 FOLHAS BANDEJA 1: 250 FOLHAS - BANDEJA (OPCIONAL): 550 FOLHAS. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
COMPLEMENTARES DO EQUIPAMENTO OFERTADO CONFORME CONSTA NO CATALOGO / CERTIFICAÇÕES ANEXOS. 
Porte da empresa: ME/EPP

65.149.197/0002-51 REPREMIG
REPRESENTACAO
E COMERCIO DE
MINAS GERAIS
LTDA

Não Não PPB 50 R$ 5.000,0000 R$ 250.000,0000 31/01/2022
11:53:57

Marca: HP 
Fabricante: HP 
Modelo / Versão: M428FDW + Toner CF258X 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL -Impressora multifuncional incorporada, em um único
bloco, com recursos de cópia, digitalização de documentos e de impressão por varredura a feixe laser ou barramento de LEDs e
fusão de toner. -Impressão monocromática; -Características Técnicas Gerais: a. Tamanhos de Papel: A4 210 x 297 mm, A5 148 x
210 mm , A6 105 × 148 mm, Carta 215 x 279 mm, Ofício 216 x 356 mm; b. Deve aceitar papéis com peso de, no mínimo, 60 até
163 g/m² (sessenta até cento e sessenta e três gramas por metro quadrado) na bandeja 1 e de, no mínimo, 60 a 220 g/m²
(sessenta a duzentos e vinte gramas por metro quadrado) na Bandeja multiuso ou superior; c. Interface USB (Universal Serial Bus);
d. Fonte de alimentação com tensão de entrada de 110 V (cento e dez volts em corrente alternada) ou bi-volt automático, com
tolerância de ±10% (mais ou menos dez por cento); e. Acompanhada de manual com informações técnicas para a operação (Manual
de Operação) e cabo de alimentação; f. Drivers para Windows 8 e Windows 10. O sistema operacional Windows é o sistema padrão
homologado e utilizado pelos softwares e aplicativos eleitorais do TRE-AL; g. Painel de controle: tela LCD ou sensível ao toque; h.
Digitalização duplex; i. Impressão a partir de uma unidade USB e digitalização para USB; j. Imprimir de smartphones, tablets e
notebooks via rede sem fio; k. Unidade fotorreceptora integrada ao toner. -Características da Impressora: Tecnologia de impressão:
Impressão por varredura a feixe laser e fusão de toner; Cor de impressão: Monocromática; Resolução de impressão: Preto e branco
de 1200 x 1200 dpi (mil e duzentos por mil e duzentos dpi); Velocidade de impressão: 40 ppm (quarenta páginas por minuto) em
preto e branco em A4; Ciclo de trabalho Maximo mensal: 80.000 (oitenta mil) páginas; Capacidade da bandeja de alimentação:
Bandeja de entrada: 150 (cento e cinquenta) folhas; Alimentador Automático de Documentos: Capacidade de 50 (cinquenta) folhas;
Capacidade da bandeja de saída 150 (cento e cinquenta) folhas; Impressão duplex: Frente e verso automático; Impressão em papel
de tamanhos: Tamanhos de mídias mínimas suportadas: A4, A5, Carta, Oficio, envelopes; Tamanho de mídias personalizado:
Bandeja Multiuso: 3 x 5 a 8,5 x 14 pol.; 76 x 127 a 216 x 356 mm; Memória: 512 (quinhentos e doze) MB de RAM; Conectividade: 1
USB 2.0 de alta velocidade; 1 rede Gigabit Ethernet 10/100/1000 BaseTX; 1 802.11b/g/n sem fio; Porta de linha telefônica;
Linguagens: Compatível com as seguintes linguagens: PDF; PCL5 ou superior; Cartuchos: A impressora será fornecida com 1 (um)
cartucho de toner de alto rendimento com capacidade para impressão de 10.000 (dez mil) páginas e 01 (um) cartucho de toner de
alto rendimento com capacidade para impressão de 10.000 (dez mil) páginas sobressalente; -Características da Copiadora:
Resolução: 600 x 600 ppi (seiscentos por seiscentos ppi) em texto em preto e branco; Velocidade cópia: 40 cpm (quarenta cópias
por minuto) em A4, preto; Funções: Cópias múltiplas até 99 (noventa e nove) cópias; Redução/ampliação de 25% a 400%. -
Características da Digitalizadora: Resolução óptica: 1200 x 1200 dpi (mil e duzentos por mil e duzentos ppi) monocromática, mesa;
Até 1200 x 1200 dpi (mil e duzentos por mil e duzentos ppi) cores. Tipo de digitalização: Base plana com alimentador automático de
documentos; Velocidade de digitalização (normal, A4): 29 ppm (vinte e nove páginas por minuto) em preto e branco e de 20 ppm
(vinte páginas por minuto) coloridas; Funções: Digitalização para email, para pasta de rede, USB; Formatos de arquivo: JPEG, JPG;
PDF; PDF seguro; TIFF. Garantia: 36 (trinta e seis) meses do fabricante, on site, considerando a localização em Maceió/AL. *
Marca/Fabricante: HP * Modelo: LaserJet Pro M428FDW + Toner Adicional Original HP CF258X * Procedência: Nacional 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

23.106.657/0001-33 IMPERIO
SOLUCOES
ADMINISTRATIVAS
E PUBLICAS LTDA

Sim Sim Nenhuma 50 R$ 5.000,0000 R$ 250.000,0000 01/02/2022
07:28:11

Marca: HP/M428FDW 
Fabricante: HP/M428FDW 
Modelo / Versão: HP/M428FDW 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Multifuncional HP Laserjet PRO M428FDW, Laser, Mono, Wi-Fi, 110V. Vencer nos
negócios significa trabalhar com mais inteligência. A multifuncional HP LaserJet Pro M428 foi projetada para permitir que você
concentre seu tempo onde é mais preciso na sua empresa, para permanecer à frente da concorrência. Especificações: Funções /
Multitarefa suportada: - Impressão - Cópia - Digitalização - E-mail Velocidade de impressão: - A4: Até 38 ppm - Carta: Até 40 ppm
Preto - Saída da primeira página: Em até 6,3 segundos preto - Duplex Print Speed A4: Até 31 ipm Resolução de impressão Preto: -
HP FastRes1200 (aprimorado até 4800 x 600 dpi) Tecnologia de impressão: - Laser Tecnologias de resolução de impressão: - HP
FastRes1200, HP ProRes1200, 600dpi Número dos cartuchos de impressão: - 1 (preto) Idiomas padrão de impressora: - HP PCL 6,
HP PCL 5c, emulação HP postscript nível 3, PDF, URF, Office nativo, PWG Raster Funcionalidades de software inteligente de
impressora: - Apple AirPrint ™, certificado Mopria, Google Cloud Print 2.0, HP ePrint e Impressão Wi-Fi Direct, ROAM ativado para
facilitar a impressão, tecnologia HP Auto-On/Auto-Off, painel de controle de tela sensível ao toque intuitiva de 2,7",
Digitalize/Imprima a partir da nuvem usando aplicativos no painel de controle, armazenamento de trabalho com impressão por PIN,
imprimir do USB, Impressão N-up, intercalação Gestão da Impressora: - Assistente de impressora HP, Utilitário HP (Mac), caixa de
ferramentas do dispositivo HP, software HP Web JetAdmin, gerenciador de segurança HP JetAdvantage, agente de proxy HP SNMP,
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agente de proxy HP WS Pro, kit de recursos do administrador de impressora para driver de impressão universal HP (utilitário de
configuração de driver – utilitário de implantação de driver – administrador de impressão gerenciado Tipo de digitalização /
Tecnologia: - Base plana, alimentador automático de documentos / Sensor de imagem por contato (contact image sensors - CIS)
Resolução da digitalização: - Hardware: Até 1200 x 1200 dpi - Ótica: Até 1200 x 1200 dpi Formatos dos arquivos digitalizados: -
PDF, JPG, TIFF Modos de Entrada para digitalização: - Botões de digitalização, cópia, e-mail ou de arquivos no painel frontal;
Software HP Scan, e aplicativo de usuário via TWAIN ou WIA Tamanho da digitalização: - Alimentador automático de documentos:
216 x 356 mm - Máximo: 102 x 152 mm - Mínimos: 216 x 297 mm (Base plana) Velocidade de Digitalização: - Até 29 ppm/46 ipm
(preto e branco) - Até 20 ppm/34 ipm (cores) - Duplex: Até 46 ipm (preto e branco), até 34 ipm (cores) Funções avançadas do
scanner: - Digitalização para nuvem (Google Drive e DropBox), digitalização para e-mail com pesquisa de endereços de e-mail LDAP,
digitalização para pasta de rede, digitalização para USB, digitalização para Microsoft SharePoint®, digitalização para computador
com software, configurações rápidas Formatos de arquivos digitalizados: - PDF, JPG, TIFF Modos de Entrada para digitalização: -
Botões de digitalização, cópia, e-mail ou de arquivos no painel frontal, software HP Scan e aplicativo de usuário via TWAIN ou WIA
Tamanho da digitalização: - Alimentador automático de documentos: 216 x 356 mm - Máximo: 102 x 152 mm - Mínimo: 216 x 297
mm (base plana) Velocidade de digitalização: - Até 29 ppm/46 ipm (preto e branco) - Até 20 ppm/34 ipm (cores) - Duplex: Até 46
ipm (preto e branco) até 34 ipm (cores) Funções avançadas do scanner: - Digitalização de face única em frente e verso ADF,
digitalização em nuvem (Google Drive e DropBox) digitalização para e-mail com pesquisa de endereço de e-mail LDAP, digitalizar
para pasta de rede, digitalizar para USB, dgitalizar para Microsoft SharePoint®, digitalizar para computador com software, arquivo
de fax para pasta de rede, arquivo de fax para e-mail, fax para computador, ativar/desativar fax, Quick Sets Formato de arquivo de
digitalização nativo: - PDF, JPG Formato de arquivo de digitalização de software: - O software HP Scan para Windows aceita PDF, PDF
pesquisável, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF - O software HP Easy Scan para Mac aceita PDF, PDF pesquisável, JPG, RTF, TXT, JPG-
2000, PNG, TIFF Profundidade de bits / Níveis de escala de cinza: - 24 bits / 256 Características padrão transmissão digital: -
Digitalização para e-mail com pesquisa de endereço de e-mail LDAP, digitalização para pasta de rede, digitalização para USB,
digitalização para Microsoft SharePoint®, digitalização para computador com software, arquivo de fax para pasta de rede, arquivo de
fax para e-mail, fax para computador, ativação/desativação de fax, Quick Sets Velocidade de cópia Preto (A4): - Até 38 cpm
Resolução de cópia: - Preto: Até 600 x 600 dpi (textos e gráficos) - Cor: Até 600 x 600 dpi (textos e gráficos) Número máximo de
Cópias: - Até 999 cópias Dimensionamento da copiadora: - 25 até 400% 
Porte da empresa: ME/EPP

37.698.544/0001-89 LOGCOM SISTEMA
INTELIGENTE DE
COMUNICACAO
EIRELI

Sim Sim Nenhuma 50 R$ 5.740,0000 R$ 287.000,0000 31/01/2022
17:45:19

Marca: : HP 
Fabricante: : HP 
Modelo / Versão: E42540F 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificações: - Velocidade de impressão em preto: Normal: até 38 ppm (padrão);
Até 40 ppm (Modo de alta velocidade HP) - Saída da primeira página (pronta) Preto: Tão rápido quanto 6,5 seg. - Ciclo de trabalho
(mensal, A4): Até 120.000 páginas - Volume de página mensal recomendado: 1.500 a 7.500 páginas - Tecnologia de impressão:
Laser - Preto com qualidade de impressão (melhor): Até 1200 x 1200 dpi - Tecnologias de resolução de impressão: 300 dpi, 600 dpi,
HP FastRes 1200, HP ProRes 1200 - Línguas impressas: HP PCL 6, HP PCL 5, emulação HP PostScript nível 3, impressão nativa de
PDF (v 1.7), Apple AirPrint - Exibição: 4.3 ”TFT-LCD colorido diagonal com retroiluminação 480 RGB (H) x 272 (V) - Velocidade do
processador: 800 MHz - Sensor automático de papel: Não - Cartuchos de reposição: Cartucho de toner HP LaserJet original preto
gerenciado (~ 11.500 páginas) W9024MC Conectividade: Capacidade de impressão móvel: - HP ePrint - Apple AirPrint - Mopria
Certificado - Wi-Fi Direct Printing - NFC Touch-to-print (opcional) - PrinterOn Print - Roam com capacidade para impressão fácil 5 -
Capacidade sem fio: Opcional, habilitado com a compra de um acessório de hardware sem fio. Estação sem fio de banda dupla e
funcionalidade Wi-Fi Direct disponível com HP Jetdirect 3100w BLE / NFC / acessório sem fio 3JN69A Conectividade, padrão: - 2 Host
USB 2.0 de alta velocidade - 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidade - Rede 1 Gigabit Ethernet 10/100 / 1000T - 1 FAX Requisitos
Mínimos do Sistema: - 2 GB de espaço disponível no disco rígido Conexão com a Internet ou porta USB do navegador da Internet.
Para requisitos adicionais de hardware do sistema operacional, consulte microsoft.com - 2 GB de espaço disponível no disco rígido
Conexão com a Internet ou navegador de Internet com porta USB. Para requisitos adicionais de hardware do sistema operacional,
consulte apple.com Sistemas operacionais compatíveis: - SO Windows Client (32/64 bit) -, Win10, Win8.1, Win7 Ultimate, Mobile
OS-, iOS, Android, Mac-, Apple® MacOS High Sierra v10.13, Apple® MacOS Mojave v10.14, Apple® MacOS Catalina v10.15,
Discrete PCL6 Printer Driver-, Para obter mais informações sobre os sistemas operacionais suportados, vá para
http://support.hp.com , digite o nome do produto e pesquise, clique em Guias do usuário e digite o nome do seu produto e pesquise
para Guia do usuário, pesquise seu (nome do produto) - Guia do usuário, seção Pesquise os sistemas operacionais suportados,
Drivers de impressora UPD PCL6 / PS, Sistemas operacionais suportados, Para obter mais informações sobre os sistemas
operacionais suportados, consulte www.hp.com/go / upd Especificações de memória: - Memória: 2GB - Memória máxima: 2 GB
(memória não expansível neste produto) - Armazenamento interno: Não suportado Manuseio de papel: Entrada de manuseio de
papel, padrão: - Bandeja 1 para 100 folhas, bandeja de entrada 2 para 250 folhas - Alimentador automático de documentos (ADF)
para 50 folhas - Entrada de manuseio de papel, opcional: Terceira bandeja opcional para 550 folhas; Todas as bandejas incluem
guias de bandeja de papel de tamanho fixo - Saída de manuseio de papel, padrão: Bandeja de saída de 150 folhas - Capacidade
máxima de saída (folhas): Até 150 folhas - Impressão duplex: Automático (padrão) Tamanhos de mídia suportados: - Bandeja 1: A4,
RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K, envelopes (B5, C5 ISO, C6, DL ISO) - Personalizado: 76 x 127 a 216 x 356 mm -
Bandeja 2: A4 - RA4; A5 - B5 (JIS) - B6 (JIS) - A6 - 16K - 105 x 148 a 216 x 356 mm Bandeja 3 opcional: - A4 - RA4; A5 - B5 (JIS)
- B6 (JIS) - A6 - 16K - 105 x 148 a 216 x 356 mm Tamanhos de mídia, personalizados: - Bandeja 1: 3 x 5 a 8,5 x 14 pol. - Bandeja
2: 4,1 x 5,8 a 8,5 x 14 pol. - Bandeja 3 opcional: 4,1 x 5,8 a 8,5 x 14 pol. Tamanhos de mídia, personalizados - Bandeja 1: 76 x 127
a 216 x 356 mm - Bandeja 2: 105 x 148 a 216 x 356 mm - Bandeja opcional: 105 x 148 a 216 x 356 mm Tipos de mídia: - Papel
(comum, EcoEfficient, leve, pesado, bond, colorido, timbrado, pré-impresso, pré-perfurado, reciclado, áspero) - envelopes - rótulos
Peso da mídia, suportado - Bandeja 1: 60 a 175 g / m² - bandeja 2, bandeja 3 opcional para 550 folhas: 60 a 120 g / m² Pesos de
mídia, ADF compatível - 50 a 120 g / m² Especificações do scanner - Tipo de scanner: Mesa, ADF - Resolução de digitalização, ótica:
Até 600 dpi - Tamanho da digitalização, máximo: 216 x 297 mm - Tamanho de digitalização (ADF), máximo: 216 x 356 mm -
Tamanho de digitalização (ADF), mínimo: 127 x 178 mm - Velocidade de digitalização (normal, A4): Até 29 ppm / 46 ipm (preto e
branco), até 20 ppm / 35 ipm (cor) - Volume de verificação mensal recomendado: 900 a 4800 - Digitalização duplex ADF: Sim,
digitalização duplex de passagem única - Capacidade do alimentador automático de documentos: Padrão, 50 folhas Recursos padrão
de envio digital: 
Porte da empresa: ME/EPP

33.822.326/0001-53 JLZ SUPRIMENTOS
EIRELI

Sim Sim Nenhuma 50 R$ 6.000,0000 R$ 300.000,0000 31/01/2022
15:32:13

Marca: Lexmark 
Fabricante: Lexmark International do Brasil 
Modelo / Versão: MX421ADE+WIFI+TONER AD. DE 15.000 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LEXMARK MX421ADE+WIFI+TONER ADICIONAL DE
15.000 PÁGINAS, IMPORTADA ADQUIRIDA NO MERCADO NACIONAL. Impressora multifuncional incorporada, em um único bloco,
com recursos de cópia, digitalização de documentos e de impressão por varredura a feixe laser ou barramento de LEDs e fusão de
toner. Impressão monocromática; Características Técnicas Gerais: a. Tamanhos de Papel: A4 210 x 297 mm, A5 148 x 210 mm , A6
105 × 148 mm, Carta 215 x 279 mm, Ofício 216 x 356 mm; Deve aceitar papéis com peso de, no mínimo, 60 até 163 g/m²
(sessenta até cento e sessenta e três gramas por metro quadrado) na bandeja 1 e de, no mínimo, 60 a 220 g/m² (sessenta a
duzentos e vinte gramas por metro quadrado) na Bandeja multiuso ou superior; Interface USB (Universal Serial Bus); Fonte de
alimentação com tensão de entrada de 110 V (cento e dez volts em corrente alternada) ou bi-volt automático, com tolerância de
±10% (mais ou menos dez por cento); Acompanhada de manual com informações técnicas para a operação (Manual de Operação) e
cabo de alimentação; Drivers para Windows 8 e Windows 10. O sistema operacional Windows é o sistema padrão homologado e
utilizado pelos softwares e aplicativos eleitorais do TRE-AL; Painel de controle: tela LCD ou sensível ao toque; Digitalização duplex; i.
Impressão a partir de uma unidade USB e digitalização para USB; Imprimir de smartphones, tablets e notebooks via rede sem fio;
Unidade fotorreceptora integrada ao toner. Características da Impressora: Tecnologia de impressão: Impressão por varredura a feixe
laser e fusão de toner; Cor de impressão: Monocromática; Resolução de impressão: Preto e branco de 1200 x 1200 dpi (mil e
duzentos por mil e duzentos dpi); Velocidade de impressão: 40 ppm (quarenta páginas por minuto) em preto e branco em A4; Ciclo
de trabalho Máximo mensal: 80.000 (oitenta mil) páginas; Capacidade da bandeja de alimentação: Bandeja de entrada: 150 (cento
e cinquenta) folhas; Alimentador Automático de Documentos: Capacidade de 50 (cinquenta) folhas; Capacidade da bandeja de saída
150 (cento e cinquenta) folhas; Impressão duplex: Frente e verso automático; Impressão em papel de tamanhos: Tamanhos de
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mídias mínimas suportadas: A4, A5, Carta, Oficio, envelopes; Tamanho de mídias personalizado: Bandeja Multiuso: 3 x 5 a 8,5 x 14
pol.; 76 x 127 a 216 x 356 mm; Memória: 512 (quinhentos e doze) MB de RAM; Conectividade: 1 USB 2.0 de alta velocidade; 1 rede
Gigabit Ethernet 10/100/1000 BaseTX; 1 802.11b/g/n sem fio; Porta de linha telefônica; Linguagens: Compatível com as seguintes
linguagens: PDF; PCL5 ou superior; Cartuchos: A impressora será fornecida com 1 (um) cartucho de toner de alto rendimento com
capacidade para impressão de 10.000 (dez mil) páginas e 01 (um) cartucho de toner de alto rendimento com capacidade para
impressão de 10.000 (dez mil) páginas sobressalentes; Características da Copiadora: Resolução: 600 x 600 ppi (seiscentos por
seiscentos ppi) em texto em preto e branco; Velocidade cópia: 40 cpm (quarenta cópias por minuto) em A4, preto; Funções: Cópias
múltiplas até 99 (noventa e nove) cópias; Redução/ampliação de 25% a 400%. Características da Digitalizadora: Resolução óptica:
1200 x 1200 dpi (mil e duzentos por mil e duzentos ppi) monocromática, mesa; Até 1200 x 1200 dpi (mil e duzentos por mil e
duzentos ppi) cores. Tipo de digitalização: Base plana com alimentador automático de documentos; Velocidade de digitalização
(normal, A4): 29 ppm (vinte e nove páginas por minuto) em preto e branco e de 20 ppm (vinte páginas por minuto) coloridas;
Funções: Digitalização para email, para pasta de rede, USB; Formatos de arquivo: JPEG, JPG; PDF; PDF seguro; TIFF. Garantia: 36
(trinta e seis) meses do fabricante, on site, considerando a localização em Maceió/AL. 
Porte da empresa: ME/EPP

24.069.938/0002-07 PAPEX DO BRASIL
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
PAPEIS LTDA.

Não Não Nenhuma 50 R$ 7.500,0000 R$ 375.000,0000 31/01/2022
20:45:31

Marca: BROTHER 
Fabricante: BROTHER 
Modelo / Versão: BROTHER DCP-L5652DNM 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5652DNM TONER ADICIONAL
TN3442BR &#61623; Recursos mínimos: cópia, digitalização de documentos; &#61623; Interfaces: USB, Gibabit Ethernet &#61623;
Driver compatível com Windows 10 &#61623; Resolução de impressão: 1200 x 1200 (preto e branco) &#61623; Pápeis suportados
mínimos: A4, A5, Carta, Ofício e envelopes &#61623; Ter bandeja multiuso; &#61623; Velocidade de impressão: 36 ppm &#61623;
Resolução de digitalização: 1200 x 1200 dpi (monocromática); &#61623; Digitalização direto para USB &#61623; Formatos de
digitalização: JPEG, JPG; PDF; PDF seguro; TIFF &#61623; Cartuchos: A impressora será fornecida com 1 (um) cartucho de toner de
alto rendimento com capacidade para impressão de 10.000 (dez mil) páginas e 01 (um) outro sobressalente por impressora;
&#61623; Garantia: 36 (trinta e seis) meses 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

05.888.814/0001-28 INFOJET
COMERCIO E
SERVICOS DE
INFORMATICA
LTDA

Sim Sim Nenhuma 50 R$ 10.000,0000 R$ 500.000,0000 01/02/2022
08:17:21

Marca: HP 
Fabricante: HP 
Modelo / Versão: M408DN 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Impressora Multifuncional Conectividade: Usb 2.0 E Ethernet Gigabit Com Rj-45 , Tipo
Papel: A4, Carta, Ofício , Características Adicionais: Monocromática, Duplex Automático , Tensão Alimentação: Bivolt V, Resolução
Impressão: 1200 X 1200 DPI, Velocidade Impressão Preto E Branco: 40 PPM, Tipo Impressão: Laser , Capacidade Memória: 512 M 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 10.000,0000 05.888.814/0001-28 01/02/2022 14:00:00:533
R$ 7.500,0000 24.069.938/0002-07 01/02/2022 14:00:00:533
R$ 6.000,0000 33.822.326/0001-53 01/02/2022 14:00:00:533
R$ 5.740,0000 37.698.544/0001-89 01/02/2022 14:00:00:533
R$ 5.000,0000 65.149.197/0002-51 01/02/2022 14:00:00:533
R$ 5.000,0000 23.106.657/0001-33 01/02/2022 14:00:00:533
R$ 4.960,0000 36.306.823/0001-97 01/02/2022 14:00:00:533
R$ 3.840,1300 05.328.910/0001-11 01/02/2022 14:00:00:533
R$ 4.900,0000 65.149.197/0002-51 01/02/2022 14:13:28:900
R$ 4.950,0000 33.822.326/0001-53 01/02/2022 14:14:25:060
R$ 4.900,0000 36.306.823/0001-97 01/02/2022 14:17:28:967
R$ 4.800,0000 65.149.197/0002-51 01/02/2022 14:21:45:000
R$ 4.700,0000 65.149.197/0002-51 01/02/2022 14:25:08:197
R$ 4.890,0000 33.822.326/0001-53 01/02/2022 14:25:29:480
R$ 3.250,0000 05.328.910/0001-11 01/02/2022 14:29:59:220
R$ 4.650,0000 33.822.326/0001-53 01/02/2022 14:32:31:163
R$ 3.590,0000 65.149.197/0002-51 01/02/2022 14:33:09:053

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento
análise de
propostas

01/02/2022
14:07:13 Item com análise de propostas finalizada.

Abertura 01/02/2022
14:10:01 Item aberto para lances.

Encerramento
etapa aberta

01/02/2022
14:28:58 Item com etapa aberta encerrada.

Início 1a etapa
fechada

01/02/2022
14:28:58 Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 3.840,1300 e R$ 4.900,0000.

Encerramento 01/02/2022
14:33:59 Item encerrado para lances.

Encerramento
etapa fechada

01/02/2022
14:33:59 Item com etapa fechada encerrada.

Abertura do
prazo -

01/02/2022
14:46:18

Convocado para envio de anexo o fornecedor ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF:
05.328.910/0001-11.
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Convocação
anexo
Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

01/02/2022
15:02:05

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO
LTDA, CNPJ/CPF: 05.328.910/0001-11.

Aceite de
proposta

01/02/2022
15:36:19

Aceite individual da proposta. Fornecedor: ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF:
05.328.910/0001-11, pelo melhor lance de R$ 3.250,0000.

Habilitação de
fornecedor

01/02/2022
16:13:58

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA -
CNPJ/CPF: 05.328.910/0001-11

Registro de
intenção de
recurso

01/02/2022
16:19:16

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA
CNPJ/CPF: 65149197000251. Motivo: Manifestamos a intenção de Recurso pois embora o produto atenda o Edital
(HP M428FDW), NÃO LOCALIZAMOS em sua PROPOSTA, inclusão dos 02 (dois) toners adicionais para

Aceite de
intenção de
recurso

01/02/2022
17:26:05

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA,
CNPJ/CPF: 65149197000251. Motivo: Recurso aceito.

Intenções de Recurso para o Item
CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação

65.149.197/0002-51 01/02/2022 16:19 01/02/2022 17:26 Aceito
Motivo Intenção:Manifestamos a intenção de Recurso pois embora o produto atenda o Edital (HP M428FDW), NÃO
LOCALIZAMOS em sua PROPOSTA, inclusão dos 02 (dois) toners adicionais para 10.000 páginas cada, sendo um que
acompanha o equipamento e outro adicional de 10.000 páginas. Favor diligenciar junto a empresa ESFERA considerou os
toners adicionais.
Motivo Aceite ou Recusa:Recurso aceito.

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 01/02/2022
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 01/02/2022
14:10:00

Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada.
Mantenham-se conectados.

Sistema 01/02/2022
14:10:01

O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 01/02/2022
14:28:58

A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 3.840,1300 e
R$ 4.900,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:33:58 do dia 01/02/2022.

Sistema 01/02/2022
14:33:59

O fornecedor da proposta no valor de R$ 4.900,0000 não enviou lance único e fechado para o item
1.

Sistema 01/02/2022
14:33:59

O item 1 está encerrado.

Sistema 01/02/2022
14:36:06

A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade
"Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".

Pregoeiro 01/02/2022
14:39:21

Para ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a
primeira colocada para o item, considerando a determinação da legislação e do pregão eletrônico,
devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de valores menores. Aceita o valor de R$

2.500,00?
Pregoeiro 01/02/2022

14:44:02
Para ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a
primeira colocada para o item, considerando a determinação da legislação e do pregão eletrônico,
devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de valores menores. Aceita o valor de R$

2.500,00?
05.328.910/0001-11 01/02/2022

14:44:47
Boa tarde senhor(a) pregoeiro(a), infelizmente já estamos no nosso menor valor. Portanto o nosso
valor mínimo é o ofertado na fase de lances. Att ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO

LTDA
Pregoeiro 01/02/2022

14:46:06
Para ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA - Agradeço. O valor ofertado por V.Sª é

compatível com o estimado pela administração, portanto aceitável. Convocaremos o pedido de
anexo. V.Sª deverá juntar na presente sessão sua proposta devidamente ajustada ao último lance

ofertado, contendo toda a DESCRIÇÃO COMPLETA DO ITEM, BEM COMO ASSINADA.
Sistema 01/02/2022

14:46:18
Senhor fornecedor ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF:

05.328.910/0001-11, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro 01/02/2022

14:46:30
Para ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA - Anexo convocado.

Pregoeiro 01/02/2022
14:49:30

Para ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA - De acordo com o item 8.24.2 do
Edital: 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.
Pregoeiro 01/02/2022

14:49:52
Para ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA - V.Sª tem o prazo de 02 (duas) horas

para o envio da proposta.
Sistema 01/02/2022

15:02:05
Senhor Pregoeiro, o fornecedor ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF:

05.328.910/0001-11, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro 01/02/2022

15:15:47
Para ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA - Sr(a) Licitante, informo a V.Sª que

encaminhei a proposta para análise técnica pela unidade demandante. Favor aguardar.
Pregoeiro 01/02/2022

15:28:59
Para ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA - Sr(a) Licitante, transcrevo o despacho

proferido pela unidade requisitante quando da análise técnica da proposta apresentada por V.Sª:
Pregoeiro 01/02/2022

15:30:15
Para ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA - ..."Em atenção ao Despacho PREG

1007245, informo que a proposta constante do evento 1007244 tem conformidade técnica com as
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especificações do Edital, sem prejuízo de análise de conformidade inafastável dos bens eventual
adquiridos e entregues. ..."

Pregoeiro 01/02/2022
15:32:32

Para ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA - De acordo com o parecer técnico,
iremos aceitar a proposta de V.Sª. Após, passaremos para a fase de verificação das documentações

referentes ao processo de habilitação. Favor aguardar.
Sistema 01/02/2022

16:13:59
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 01/02/2022

16:14:38
Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 01/02/2022 às 16:45:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 20/01/2022
16:00:17

Alteração equipe 20/01/2022
16:01:06

Pregoeiro Anterior: 37408259449-WEBER BEZERRA CAVALCANTI . Pregoeiro Atual: 77720784472-TONY
WARREN GOMES DE SA . Justificativa: Erro na utilização da barra de rolagem.

Alteração equipe 01/02/2022
13:01:46

Pregoeiro Anterior: 77720784472-TONY WARREN GOMES DE SA . Pregoeiro Atual: 56502931472-JOAO
HERMINIO DE BARROS NETO . Justificativa: Continuidade dos atos do Pregão Eletrônico

Abertura da sessão
pública

01/02/2022
14:00:00 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de propostas

01/02/2022
14:10:00 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas

01/02/2022
14:36:06 Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo 01/02/2022
16:13:59 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do prazo 01/02/2022
16:14:38 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 01/02/2022 às 16:45:00.

Data limite para registro de recurso: 04/02/2022.
Data limite para registro de contrarrazão: 09/02/2022.
Data limite para registro de decisão: 16/02/2022.

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 17:29 horas do dia 01 de fevereiro de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo
Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
JOAO HERMINIO DE BARROS NETO 
Pregoeiro Oficial

LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO
Equipe de Apoio

Voltar   
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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

INTENÇÃO DE RECURSO:
Manifestamos a intenção de Recurso pois embora o produto atenda o Edital (HP M428FDW), NÃO LOCALIZAMOS
em sua PROPOSTA, inclusão dos 02 (dois) toners adicionais para 10.000 páginas cada, sendo um que acompanha o
equipamento e outro adicional de 10.000 páginas. Favor diligenciar junto a empresa ESFERA considerou os toners
adicionais.

 Fechar
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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

RECURSO :
AO ILUSTRE PREGOEIRO JOAO HERMINIO DE BARROS NETO E DOUTA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2022
PROCESSO Nº: 0006364-49.2021.6.02.8000

REPREMIG – REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 65.149.197/0002-
51, estabelecida à Rod. ES-010, n° 4255A, Sala 05, Chácara 274A, Bairro Jardim Limoeiro, Serra/ES - CEP 29.164-
140, vem respeitosamente à vossa presença, com fundamento na Lei 8.666/93, no Decreto 10.024/19, c.c com o
artigo 4º, inciso XVIII da Lei no 10.520/02 c.c. artigo 11, inciso XVII do Regulamento constante do Anexo I do
Decreto no 3.555/00, apresentar

RECURSO ADMINISTRATIVO

Em face da equivocada habilitação do proponente ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA, no Item
01 do presente Edital, que versa acerca do fornecimento de 50 (cinquenta) Impressoras Multifuncionais Laser, uma
vez que a empresa Não apresentou em sua Proposta Comercial a inclusão dos 02 (dois) toners adicionais para
10.000 páginas cada, conforme será demonstrado no presente.

DA EXIGÊNCIA EDITALÍCIA PARA O ITEM 01:

Conforme excerto do Termo de Referência, o trecho específico referente aos Cartuchos/Toners da especificação
para o ITEM 01 do Edital é a seguinte:

“IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL

********************Cartuchos: A impressora será fornecida com 1 (um) cartucho de toner de alto rendimento
com capacidade para impressão de 10.000 (dez mil) páginas e 01 (um) cartucho de toner de alto rendimento com
capacidade para impressão de 10.000 (dez mil) páginas sobressalente;********************”

Inicialmente, pertinente ressaltar que esta Signatária possui 30 (trinta) anos de história, intensificando a
comercialização de equipamentos de informática, fortalecendo as atividades no varejo eletrônico, sem deixar de
contemplar o fortalecimento das relações com o mercado governamental e corporativo, primando pela excelência
dos trabalhos prestados.

Insta salientar que, seguindo todos os ditames editalícios, a empresa REPREMIG LTDA, parceira Oficial do
Fabricante HP, ofertou o mesmo equipamento da atual arrematante, ou seja, HP Laserjet M428FDW, com 02 toners
adicionais CF258X de 10.000 páginas de rendimento cada, além do toner inicial de 3.000 páginas, dando total
transparência à Proposta e demonstrando o compromisso em atender as demandas do TRE/AL, com produto que
atende integralmente as necessidades deste duto órgão.

Todavia, como será demonstrado, houve equívoco na análise da proposta da licitante ESFERA PRESTACAO DE
SERVICOS E COMERCIO LTDA, uma vez que a mesma Não apresentou em sua Proposta Comercial a inclusão dos
02 (dois) toners adicionais para 10.000 páginas cada, não dando transparência, ferindo notadamente o Princípio da
Isonomia, e, participando com evidente vantagem frente aos demais concorrentes, visto que não seguiu os
parâmetros técnicos estabelecidos anteriormente, e, que deveriam ser seguidos por todos os licitantes.

Destarte, é necessário impor, por parte da Administração Pública, o cumprimento às exigências editalícias, visando
RESGUARDAR os princípios da Legalidade e da Isonomia.

Neste esteio, verifica-se que a Administração Pública deve julgar a proposta apresentada DE ACORDO COM AQUILO
EXIGIDO EM SEU EDITAL, sendo que OS LIMITES DE SUBJETIVIDADE NÃO DEVEM SE SOBREPOR AO CRITÉRIO
OBJETIVO DE JULGAMENTO.

Ou seja, quando o ato convocatório estabelece as regras necessárias para a seleção da proposta mais vantajosa, e,
estas estão vinculadas à apresentação de produtos que atendam às especificações técnicas exigidas no termo de
referência, não resta mais liberdade à autoridade administrativa para decidir de modo diverso àquele constante no
Edital.

Nesse diapasão, em razão do flagrante descumprimento de várias exigências editalícias, por parte da empresa até
então arrematante do Item 01, visto Não ter apresentado em sua Proposta Comercial a inclusão dos 02 (dois)
toners adicionais para 10.000 páginas cada, cabe revogação de sua habilitação conforme entendimento sumulado
pelo Supremo Tribunal Federal (Súmula 473), onde determina que cabe à administração rever seus atos a qualquer
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momento:

Administração Pública - Anulação ou Revogação dos Seus Próprios Atos
A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não
se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos
adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

DA PROPOSTA APRESENTADA PELA LICITANTE ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA, PARA O
ITEM 01:

No transcurso da etapa de lances, a empresa ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA, apresentou o
menor preço para o Item 01, ofertando para tanto 50 unidades da Impressora Multifuncional Laser HP M428FDW.

Embora o produto atenda ao Edital (HP M428FDW), NÃO LOCALIZAMOS em sua PROPOSTA, inclusão dos 02 (dois)
toners adicionais para 10.000 páginas cada, sendo um que acompanha o equipamento e outro adicional de 10.000
páginas, lembrando que o toner inicial de 3.000 páginas não serve para essa contagem, pois o mesmo não possui
10.000 páginas.

DA NECESSIDADE DE DILIGÊNCIA CONFORME ITENS 9.4 e 9.5 DO EDITAL:

“9.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade
das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.

9.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao
saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com,
no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.”

Portanto é necessário que o Pregoeiro retorne a fase de Aceitação das Propostas, Diligencie junto ao Licitante
ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA, exigindo a comprovação da inclusão dos 02 (dois) toners
adicionais para 10.000 páginas cada, e se a mesma atende ao Edital na íntegra.

Caso não seja atendido, o proponente ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA deve ser
INABILITADO do Item 01 do presente certame, uma vez que obteve vantagem indevida frente aos demais
competidores, ferindo o Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório, e principalmente ao Princípio da
Isonomia, em razão de ter cotado produto com características inferiores ao estabelecido no certame ao qual
TODOS estão vinculados.

Finalmente cabe destacar que o edital é a lei interna do certame, e, vincula as partes envolvidas. Ou seja, foi
exigido que o proponente elaborasse proposta para 50 Impressoras Multifuncionais com o fornecimento de 02
(dois) toners adicionais para 10.000 páginas cada, dentre outras características; e não existe nenhuma
possibilidade de se aceitar qualquer proposta diferente (inferior) dessa realidade. Senão vejamos os ensinamentos
de DIOGENES GASPARINI:

“(...)estabelecidas as regras de certa licitação, tornam-se elas inalteráveis a partir da publicação do instrumento
convocatório e durante todo o procedimento” (GASPARINI, Diogenes. Direito Administrativo. 13ª edição. Editora
Saraiva. 2008, p. 487). 

DOS REQUERIMENTOS:

Em face a todo o exposto, requer-se:

a) Seja conhecido o presente recurso administrativo, Diligenciando junto a empresa ESFERA PRESTACAO DE
SERVICOS E COMERCIO LTDA, exigindo a comprovação da inclusão dos 02 (dois) toners adicionais para 10.000
páginas cada, e se a mesma atende ao Edital na íntegra.

b) Caso não seja atendido, o proponente ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA deve ser
INABILITADO do Item 01 do presente certame, por CLARO DESATENDIMENTO ao exigido no Edital;

c) sejam convocadas quantas empresas forem necessárias para o fornecimento do item em referência, até que seja
analisada uma proposta que realmente atenda a TODAS exigências editalícias;

d) De qualquer decisão proferida sejam fornecidas as fundamentações jurídicas da resposta e todos os pareceres
jurídicos e técnicos a este respeito;

e) seja o presente recurso julgado procedente, de acordo com as legislações pertinentes à matéria.

Nestes Termos.

Pede-se Deferimento.
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Serra/ES, 02 de Fevereiro de 2022.

REPREMIG LTDA
Depto de Licitação

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

DESPACHO

Maceió, 10 de fevereiro de 2022.
Senhor Coordenador da COINF,
 
Solicito a análise técnica dos fundamentos

do recurso interposto tempestivamente pela
empresa REPREMIG – REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE
MINAS GERAIS LTDA, conforme eventos 1009547 e 1009548,
em face do resultado do Pregão Eletrônico n.º 04/2022, que
declarou como vencedora do certame a empresa ESFERA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 10/02/2022, às 16:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1011766 e o código CRC CC7EC0EB.

0006364-49.2021.6.02.8000 1011766v1
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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 fevereiro de 2022.
À PREG
 
Sr. Pregoeiro,
 
Restrito ao aspecto técnico, ou seja, quanto ao

alegado no Recurso de evento 1009548, ou seja, transcrevo:
 

“IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL
********************Cartuchos: A impressora
será fornecida com 1 (um) cartucho de toner
de alto rendimento com capacidade para
impressão de 10.000 (dez mil) páginas e 01
(um) cartucho de toner de alto rendimento
com capacidade para impressão de 10.000
(dez mil) páginas sobressalente;***"
 

Inicialmente, confirmo a exigência, presente no
Termo de Referência, anexo ao Edital, item 3.1 - Descrição do
Objeto.

Observa-se que na análise de conformidade,
Despacho COINF 1007251, registrou-se:

"...informo que
a proposta constante do evento 1007244 tem
conformidade técnica com as especificações
do Edital, sem prejuízo de análise de
conformidade inafastável dos bens eventual
adquiridos e entregues."  (Sic) (Grifo meu)

 
Dito isto, embora esta unidade, concorde que a

Proposta Comercial de evento 1007244 não traga na coluna
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Especificações informe expresso quanto aos cartuchos,
observa-se na mesma proposta, sem prejuízo doutros pontos,
o seguinte:

 
"Declaramos que, 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.
...
Declaramos, para todos os fins de direito, que
cumprimos plenamente os requisitos de
habilitação e que nossa proposta está em
conformidade com as exigências do
instrumento convocatório.
...
Declaramos que estamos cientes e
concordamos com as condições contidas no
edital e seus anexos, bem como de que cumpro
plenamente os requisitos de habilitação
definidos no edital."
 

Pelo exposto, a análise de conformidade creditou
aos itens supra da Proposta a inclusão do custo dos cartuchos
exigido, bem assim o pleno conhecimento do licitante de sua
obrigação de os fornecer dentro do seu preço de proposta,
sob pena de ter os bens eventualmente adquiridos e entregues
rejeitados.

Desta forma, ante a questão levantada em sede de
recurso, acreditando na boa fé da proposta, baseada nos
elementos destacados da mesma, sugere-se, a priori, caso
possível, diligência para a apresentação de contra-razões e/ou
o aclarar inequívoco da Proposta examinada.

 
Atenciosamente.
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Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 11/02/2022, 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
1012432 e o código CRC 0C8F94AA.

0006364-49.2021.6.02.8000 1012432v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 13 de fevereiro de 2022.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR-PRESIDENTE DO EGRÉGIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS.

 

RECURSO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2022 – PROCESSO ELETRÔNICO
0006364-49.2021.6.02.8000

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS
MULTIFUNCIONAIS

RECORRENTE: EMPRESA REPREMIG – REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE
MINAS GERAIS LTDA

RECORRIDO: EMPRESA ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

 

 

 Trata-se de Recurso Administrativo interposto pela
empresa REPREMIG – REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS
GERAIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 65.149.197/0002- 51, na
sessão do Pregão Eletrônico nº 04/2022, com fundamento no item 11
do referido Ato Convocatório, c/c Lei 10.520/02 e Dec. 54.50/05,
contra ato do pregoeiro de aceitação e habilitação de proposta
apresentada pela empresa ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
LTDA, CNPJ Nº 05.328.910/0001-11 .

 
     A Intenção de recurso aceita pelo pregoeiro,

presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, restringe-
se a apontar a desconformidade dos itens obrigatórios que
acompanham o equipamento ofertado pela recorrida, ajusta a
fundamentação em aspectos técnicos relacionados no despacho da
unidade técnica, destaco " a análise de conformidade creditou aos
itens supra da Proposta a inclusão do custo dos cartuchos exigido,
bem assim o pleno conhecimento do licitante de sua obrigação de os
fornecer dentro do seu preço de proposta, sob pena de ter os bens
eventualmente adquiridos e entregues rejeitados..."    

Despacho PREG 1012770         SEI 0006364-49.2021.6.02.8000 / pg. 609



   
     Nessa medida, a insatisfação atacada pela recorrente

deverá ser analisada estritamente quanto aos aspecto técnico
abordados, os itens obrigatórios que acompanham o equipamento
ofertado pela recorrida exigido no Termo de Referência, Pregão
04/2022 TRE/AL, razão pela qual diligenciamos, em conjunto com
a Unidade Técnica deste Regional, responsável pela elaboração do
Termo de Referência, Coordenaria de Infraestrutura (COINF),
esta capaz de subsidiar o pregoeiro na decisão de aceitação ou
rejeição de proposta, em busca da proposta mais vantajosa, a fim de
esclarecer as incertezas advindas dos argumentos técnicos
apresentados, com fulcro em Acórdão TCU 3418/2014, Plenário:

 
“Ao constatar incertezas sobre o cumprimento de

disposições legais ou editalícias, especialmente dúvidas que
envolvam critérios e atestados que objetivam comprovar a
habilitação das empresas em disputa, o responsável pela condução
do certame deve promover diligências para aclarar os fatos e
confirmar o conteúdo dos documentos que servirão de base para a
tomada de decisão da Administração (art. 43, § 3º, da Lei
8.666/1993). (Acórdão 3418/2014–Plenário)”
 

   A diligência teve como resultado
o pronunciamento técnico que subsidiou o pregoeiro na decisão de
recusa da proposta, consignado no Procedimento Eletrônico
Administrativo nº 0006364-49.2021.6.02.8000 TRE-AL:

 
Aceitação da conformidade técnica de proposta

questionada pelo pregoeiro à Unidade responsável pela elaboração do
Termo de Referência, ANEXO I,

Restrito ao aspecto técnico, ou seja, quanto ao alegado no
Recurso de evento 1009548, ou seja, transcrevo:

 
“IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL

********************Cartuchos: A impressora será fornecida com 1
(um) cartucho de toner de alto rendimento com capacidade para
impressão de 10.000 (dez mil) páginas e 01 (um) cartucho de toner
de alto rendimento com capacidade para impressão de 10.000 (dez
mil) páginas sobressalente;***"

Inicialmente, confirmo a exigência, presente no Termo de
Referência, anexo ao Edital, item 3.1 - Descrição do Objeto.
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Onde destacamos as exigências editalícias, de forma a
aclarar a aceitação da intenção de recurso:

 
"2.15 Obrigações da Contratada (Art. 18, § 3º, II, m) As

obrigações abaixo são aplicáveis ao objeto a ser contratado.
1.Fornecer o(s) equipamento(s) conforme especificações,

quantidades, prazos e demais con dições estabelecidas no Edital, na
Ata de Registro de Preços, na Ordem de Fornecimento, na Proposta e
no Contrato;" 

 
Damos destaque que este pregoeiro abriu, via sistema

Comprasnet, em conformidade ao prazo legal de 03(três) dias úteis
para aclarar as razões apontadas pela recorrente e se assim o
desejasse, refutar sob impugnação, no entanto não foram
apresentadas contrarrazões; aliando ainda ao posicionamento e
sugestão técnica da unidade demandante/gestora.

Registre-se que o parecer técnico, não raro, é essencial à
elaboração do jurídico, que dele valer-se-á para aquilatar se exigência
ou restrições de ordem técnica que apresentam-se restritivas ou
direcionadoras da pretensa contratação ou, ainda, violadoras de
princípios e normas editalícias.

O fato do recorrido, em sede de julgamento e
apresentação de propostas, ratificar que atende condições editalícias
não exime a necessidade de pronunciamento técnico conclusivo a fim
de subsidiar o pregoeiro em decisão objetiva.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e decido
PROCEDENTE o recurso e as razões do Recorrente, recusando a
decisão de aceitação e habilitação de proposta apresentada pela
empresa ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, CNPJ
Nº 05.328.910/0001-11, comprovação de publicação COMPRASNET,
evento 1013309.

Seguem os presentes autos à Autoridade Superior,
Excelentíssimo Senhor Desembargador-Presidente deste Regional,
pedindo vênia, caso corrobore com a decisão deste subscritor, para
determinar a reabertura do certame licitatório em tela, fase de
aceitação e julgamento de propostas, recusando, por conseguinte, a
proposta da empresa ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA,
CNPJ Nº 05.328.910/0001-11.

 
JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO
Pregoeiro
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Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 14/02/2022, às 16:53, 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
1012770 e o código CRC F64ED013.
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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

DECISÃO DO PREGOEIRO: PROCEDE
RECURSO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2022 – PROCESSO ELETRÔNICO 0006364-49.2021.6.02.8000

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS

RECORRENTE: EMPRESA REPREMIG – REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA

RECORRIDO: EMPRESA ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

Trata-se de Recurso Administrativo interposto pela empresa REPREMIG – REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS
GERAIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 65.149.197/0002- 51, na sessão do Pregão Eletrônico nº 04/2022, com
fundamento no item 11 do referido Ato Convocatório, c/c Lei 10.520/02 e Dec. 54.50/05, contra ato do pregoeiro
de aceitação e habilitação de proposta apresentada pela empresa ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, CNPJ
Nº 05.328.910/0001-11 .

     A Intenção de recurso aceita pelo pregoeiro, presentes os pressupostos processuais de admissibilidade,
restringe-se a apontar a desconformidade dos itens obrigatórios que acompanham o equipamento ofertado pela
recorrida, ajusta a fundamentação em aspectos técnicos relacionados no despacho da unidade técnica, destaco " a
análise de conformidade creditou aos itens supra da Proposta a inclusão do custo dos cartuchos exigido, bem assim
o pleno conhecimento do licitante de sua obrigação de os fornecer dentro do seu preço de proposta, sob pena de
ter os bens eventualmente adquiridos e entregues rejeitados..."    

   

     Nessa medida, a insatisfação atacada pela recorrente deverá ser analisada estritamente quanto aos aspecto
técnico abordados, os itens obrigatórios que acompanham o equipamento ofertado pela recorrida exigido no Termo
de Referência, Pregão 04/2022 TRE/AL, razão pela qual diligenciamos, em conjunto com a Unidade Técnica deste
Regional, responsável pela elaboração do Termo de Referência, Coordenaria de Infraestrutura (COINF),
esta capaz de subsidiar o pregoeiro na decisão de aceitação ou rejeição de proposta, em busca da proposta mais
vantajosa, a fim de esclarecer as incertezas advindas dos argumentos técnicos apresentados, com fulcro em
Acórdão TCU 3418/2014, Plenário:

“Ao constatar incertezas sobre o cumprimento de disposições legais ou editalícias, especialmente dúvidas que
envolvam critérios e atestados que objetivam comprovar a habilitação das empresas em disputa, o responsável
pela condução do certame deve promover diligências para aclarar os fatos e confirmar o conteúdo dos documentos
que servirão de base para a tomada de decisão da Administração (art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993). (Acórdão
3418/2014–Plenário)”

   A diligência teve como resultado o pronunciamento técnico que subsidiou o pregoeiro na decisão de
recusa da proposta, consignado no Procedimento Eletrônico Administrativo nº 0006364-49.2021.6.02.8000 TRE-
AL:

Aceitação da conformidade técnica de proposta questionada pelo pregoeiro à Unidade responsável pela elaboração
do Termo de Referência, ANEXO I,

Restrito ao aspecto técnico, ou seja, quanto ao alegado no Recurso de evento 1009548, ou seja, transcrevo:

“IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ********************Cartuchos: A impressora será fornecida com 1 (um)
cartucho de toner de alto rendimento com capacidade para impressão de 10.000 (dez mil) páginas e 01 (um)
cartucho de toner de alto rendimento com capacidade para impressão de 10.000 (dez mil) páginas
sobressalente;***"

Inicialmente, confirmo a exigência, presente no Termo de Referência, anexo ao Edital, item 3.1 - Descrição do
Objeto.

Onde destacamos as exigências editalícias, de forma a aclarar a aceitação da intenção de recurso:

"2.15 Obrigações da Contratada (Art. 18, § 3º, II, m) As obrigações abaixo são aplicáveis ao objeto a ser
contratado.

1.Fornecer o(s) equipamento(s) conforme especificações, quantidades, prazos e demais con dições estabelecidas
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no Edital, na Ata de Registro de Preços, na Ordem de Fornecimento, na Proposta e no Contrato;" 

Damos destaque que este pregoeiro abriu, via sistema Comprasnet, em conformidade ao prazo legal de 03(três)
dias úteis para aclarar as razões apontadas pela recorrente e se assim o desejasse, refutar sob impugnação, no
entanto não foram apresentadas contrarrazões; aliando ainda ao posicionamento e sugestão técnica da unidade
demandante/gestora.

Registre-se que o parecer técnico, não raro, é essencial à elaboração do jurídico, que dele valer-se-á para aquilatar
se exigência ou restrições de ordem técnica que apresentam-se restritivas ou direcionadoras da pretensa
contratação ou, ainda, violadoras de princípios e normas editalícias.

O fato do recorrido, em sede de julgamento e apresentação de propostas, ratificar que atende condições editalícias
não exime a necessidade de pronunciamento técnico conclusivo a fim de subsidiar o pregoeiro em decisão objetiva.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e decido PROCEDENTE o recurso e as razões do Recorrente,
recusando a decisão de aceitação e habilitação de proposta apresentada pela empresa ESFERA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº 05.328.910/0001-11, comprovação de publicação COMPRASNET.

Seguem os presentes autos à Autoridade Superior, Excelentíssimo Senhor Desembargador-Presidente deste
Regional, pedindo vênia, caso corrobore com a decisão deste subscritor, para determinar a reabertura do certame
licitatório em tela, fase de aceitação e julgamento de propostas, recusando, por conseguinte, a proposta da
empresa ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº 05.328.910/0001-11.

 Fechar
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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DESPACHO

Maceió, 14 de fevereiro de 2022.
Tendo em vista Despacho do Pregoeiro (1012770),

encaminhe-se o presente procedimento à SAJ, para análise e
pronunciamento.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente
 

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
15/02/2022, 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
1013411 e o código CRC 5B246339.
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PROCESSO : 0006364-49.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS E APOIO AO USUÁRIO
ASSUNTO :  

 

Parecer nº 135 / 2022 - TRE-AL/PRE/SAJ

 
Senhor Presidente,
 
Trata-se de recurso administrativo impetrado pela

empresa REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS
GERAIS LTDA., inscrita no CNPJ sob número 65.149.197/0002-51,
contra a habilitação e classificação da empresa ESFERA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA., CNPJ nº 05.328.910/0001-11,
classificada no único item do Pregão Eletrônico nº 04/2022, referente
a registro de preços para aquisição de impressoras multifuncionais.

 
O recorrente ofereceu suas razões (1009548), alegando

que a empresa vencedora não apresentou em sua proposta a inclusão
dos 02 (dois) toners adicionais para 10.000 (dez mil) páginas cada,
conforme exigido no edital.

 
Ressalta que é dever da administração pública cumprir

as exigências editalícias, a fim de resguardar os princípios da
legalidade e isonomia.

 
Afirma, portanto, que é necessário que o Pregoeiro

retorne à fase de Aceitação das Propostas, a fim de diligenciar junto
ao licitante vencedor, no sentido de que demonstre a inclusão de dois
toners adicionais para dez mil páginas cada, sob pena de inabilitação,
por descumprimento do previsto no edital.

 
Ao final, requer a realização da diligência mencionada e,

caso não comprovada a exigência dos dois toners adicionais, que a
licitante ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.
seja inabilitada, com a convocação das demais empresas para o
fornecimento do item licitado.

 
Em diligência, o pregoeiro solicitou pronunciamento da

unidade técnica demandante, que deu a seguinte manifestação
(1012432):

 
Sr. Pregoeiro,
 
Restrito ao aspecto técnico, ou seja, quanto ao
alegado no Recurso de evento 1009548, ou seja,
transcrevo:
 
“IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL
********************Cartuchos: A impressora será
fornecida com 1 (um) cartucho de toner de alto
rendimento com capacidade para impressão de
10.000 (dez mil) páginas e 01 (um) cartucho de toner
de alto rendimento com capacidade para impressão
de 10.000 (dez mil) páginas sobressalente;***"
 
Inicialmente, confirmo a exigência, presente no
Termo de Referência, anexo ao Edital, item 3.1 -
Descrição do Objeto.
Observa-se que na análise de conformidade,
Despacho COINF 1007251, registrou-se:
"...informo que
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a proposta constante do evento 1007244 tem
conformidade técnica com as especificações
do Edital, sem prejuízo de análise de conformidade
inafastável dos bens eventual adquiridos e
entregues."  (Sic) (Grifo meu)
 
Dito isto, embora esta unidade, concorde que a
Proposta Comercial de evento 1007244 não traga na
coluna Especificações informe expresso quanto aos
cartuchos, observa-se na mesma proposta, sem
prejuízo doutros pontos, o seguinte:
 
"Declaramos que, 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.
...
Declaramos, para todos os fins de direito, que
cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e
que nossa proposta está em conformidade com as
exigências do instrumento convocatório.
...
Declaramos que estamos cientes e concordamos com
as condições contidas no edital e seus anexos, bem
como de que cumpro plenamente os requisitos de
habilitação definidos no edital."
 
Pelo exposto, a análise de conformidade creditou aos
itens supra da Proposta a inclusão do custo dos
cartuchos exigido, bem assim o pleno conhecimento
do licitante de sua obrigação de os fornecer dentro
do seu preço de proposta, sob pena de ter os bens
eventualmente adquiridos e entregues rejeitados.
Desta forma, ante a questão levantada em sede de
recurso, acreditando na boa fé da proposta, baseada
nos elementos destacados da mesma, sugere-se, a
priori, caso possível, diligência para a apresentação
de contra-razões e/ou o aclarar inequívoco da
Proposta examinada.
 
 

Na oportunidade, o pregoeiro abriu vistas à licitante
vencedora, no sistema Comprasnet, para que, no prazo de três dias,
aclarasse e respondesse as razões levantadas pela empresa
recorrente, contudo, não foram apresentadas contrarrazões.

 
O pregoeiro manifestou-se nos autos eletrônicos

(1012770) sobre a plausibilidade dos motivos recursais, em
conformidade com  o Acórdão nº 3418/2014 - Plenário, do Tribunal de
Contas da União.

 
Ao fim, o pregoeiro conheceu do recurso interposto, para,

julgando-o procedente, recusar a decisão de aceitação e habilitação
da proposta apresentada pela empresa ESFERA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.

 
Em seguinda, remeteu os autos a esta Presidência para,

caso a autoridade superior concorde com a decisão, determine a
reabertura do certame na fase de aceitação e julgamento de
propostas.

 
É o relatório. Passa-se a apreciar o recurso apresentado.
 
O recurso deve ser conhecido, por apresentar todos os

seus pressupostos.
 
Quanto ao mérito, os fundamentos apresentados pelo

recorrente foram suficientes para a demonstração da necessidade de
reforma da decisão que aceitou e habilitou a proposta da empresa
recorrida.

 
Inicialmente, registre-se que é mister a observância do

princípio da vinculação ao ato convocatório, nos casos de decisões
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em procedimentos licitatórios.
 
Como esclareceu Marçal Justen Filho,
 

A autoridade administrativa dispõe da faculdade de
escolha, ao editar o ato convocatório. Porém, nascido
tal ato, a própria autoridade fica subordinada ao
conteúdo dele. Editado o ato convocatório, o
administrado e o interessado submetem-se a um modelo
norteador de sua conduta. Tornam-se previsíveis, com
segurança, os atos a serem praticados e as regras que
os regerão. JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei
de licitações e contratos administrativos, 16ª ed. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 85.

 
O postulado é adotado pelos Tribunais, negando-se a

habilitação dos concorrentes que não apresentarem os requisitos
estipulados no edital de licitação, como se verifica abaixo, em julgado
do Supremo Tribunal Federal:

 
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. CONCORRÊNCIA PÚBLICA. PROPOSTA
FINANCEIRA SEM ASSINATURA. DESCLASSIFICAÇÃO.
PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃOAO INSTRUMENTO
CONVOCATÓRIO E DO JULGAMENTO OBJETIVO. 1. Se o
licitante apresenta sua proposta financeira sem
assinatura ou rubrica, resta caracterizada, pela
apocrifia, a inexistência do documento. 2. Impõe-se,
pelos princípios da vinculação ao instrumento
convocatório e do julgamento objetivo, a
desclassificação do licitante que não observou
exigência prescrita no edital de concorrência. 3. A
observância ao princípio constitucional da
preponderância da proposta mais vantajosa para o
Poder Público se dá mediante o cotejo das propostas
válidas apresentadas pelos concorrentes, não havendo
como incluir na avaliação a oferta eivada de nulidade.
4. É imprescindível a assinatura ou rubrica do licitante
na sua proposta financeira, sob pena de a
Administração não poder exigir-lhe o cumprimento da
obrigação a que se sujeitou. 5. Negado provimento ao
recurso. (RMS 23640/DF).
 

A mesma interpretação foi assumida em julgados do
Superior Tribunal de Justiça, como se exemplifica abaixo:

 
ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO.
PREGÃO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL.
REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA NÃO
CUMPRIDO. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA
DIFERENTE DA EXIGIDA. O Tribunal de origem entendeu
de forma escorreita pela ausência de cumprimento do
requisito editalício. Sabe-se que o procedimento
licitatório é resguardado pelo princípio da vinculação
ao edital; esta exigência é expressa no art. 41 da Lei n.
8.666/93. Tal artigo veda à Administração o
descumprimento das normas contidas no edital. Sendo
assim, se o edital prevê, conforme explicitado no
acórdão recorrido (fl. 264), "a cópia autenticada da
publicação no Diário Oficial da União do registro do
alimento emitido pela Anvisa", este deve ser o
documento apresentado para que o concorrente supra
o requisito relativo à qualificação técnica. Seguindo tal
raciocínio, se a empresa apresenta outra documentação
- protocolo de pedido de renovação de registro - que não
a requerida, não supre a exigência do edital. Aceitar
documentação para suprir determinado requisito, que
não foi a solicitada, é privilegiar um concorrente em
detrimento de outros, o que feriria o princípio da
igualdade entre os licitantes. (REsp 1178657).

 
Ou seja, não se pode habilitar aqueles concorrentes que

não demonstraram o cumprimento de todos os requisitos estipulados
no edital de licitação, sob pena de desobediência ao princípio em
comento.

 
Ora, o vencedor da licitação tratada neste feito não

demonstrou, de forma clara e precisa, todos os requisitos exigidos no
edital de referência, devendo, portanto, ser confirmada a decisão do
pregoeiro que inabilitou a proposta da empresa ESFERA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA., por não
comprovar que os dois toners adicionais para 10.000 (dez mil)
páginas cada, exigidos no edital, integram a proposta apresentada,
não obstante tenha sido instada a se manifestar, no prazo legalmente
previsto.
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Pelo exposto, esta unidade sugere a Vossa Excelência,
salvo melhor juízo, que seja ratificada a decisão do pregoeiro de
conhecer e julgar procedente o recurso interposto pela empresa
REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS
LTDA., a fim de recusar a aceitação e habilitação da licitante
vencedora no Pregão Eletrônico nº 04/2022, bem como seja
determinada a reabertura do certame em tela na fase de aceitação e
julgamento de propostas.

 
É o parecer. À consideração superior.
 
Respeitosamente,
 
Pedro Augusto de Holanda Falcão
Chefe da Seção de Aconselhamento Jurídico

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO DE HOLANDA FALCÃO,
Chefe de Seção, em 16/02/2022, às 15:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1014744 e o código CRC C5EB3E19.

0006364-49.2021.6.02.8000 1014744v16
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PROCESSO : 0006364-49.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS E APOIO AO USUÁRIO

ASSUNTO : Acolher in totum Parecer SAJ. Ratifica Decisão Pregoeiro. Autoriza reabertura do certame na fase de aceitação e julgamento de
propostas.

 

Decisão nº 465 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

Acolho in totum o Parecer da Seção de Aconselhamento
Jurídico desta Presidência, razão pela qual ratifico a decisão do
pregoeiro de conhecer e julgar procedente o recurso interposto
pela empresa REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE
MINAS GERAIS LTDA., a fim de recusar a aceitação e habilitação da
licitante vencedora no Pregão Eletrônico nº 04/2022, bem como
determino a reabertura do certame em tela na fase de aceitação e
julgamento de propostas.

Retorne-se o presnte procedimento ao pregoeiro para
adoção das medidas necessárias.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente
 

 

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
21/02/2022, às 21:18, 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
1017070 e o código CRC 44490203.
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Aviso 23/02/2022 12:09:47
 
O Pregão Eletrônico 4/2022, retornará a fase de admissibilidade no dia 24/02/2022, às 14 horas, em conformidade com a
Decisão de mérito do Recurso do Exmo. Sr. Desembargador-Presidente, segue na íntegra: ..."Decisão nº 465 / 2022 - TRE-
AL/PRE/GPRES Acolho in totum o Parecer da Seção de Aconselhamento Jurídico desta Presidência, razão pela qual ratifico a
decisão do pregoeiro de conhecer e julgar procedente o recurso interposto pela empresa REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E
COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA., a fim de recusar a aceitação e habilitação da licitante vencedora no Pregão Eletrônico
nº 04/2022, bem como determino a reabertura do certame em tela na fase de aceitação e julgamento de propostas.
Retorne-se o presnte procedimento ao pregoeiro para adoção das medidas necessárias. Desembargador OTÁVIO LEÃO
PRAXEDES Presidente ..." Dada a devida publicidade do ato. Pregoeiro.

 
Fechar
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Aviso 07/03/2022 14:59:47
 
ATENÇÃO. RETORNO DE FASE, JULGAMENTO E ACEITAÇÃO DE PROPOSTAS. CONSIDERANDO A DECISÃO EXARADO NOS
AUTOS ADMINISTRATIVOS Nº 6364-49.2021 DO EXMOº SR. DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRE/AL, Nº
465/2022/GPRES. SESSÃO AGENDADA PARA O DIA 09/03/2022 ÀS 14H.
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Serra/ES, 09 de Março de 2022. 
 
 
Ao 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 04/2022 
PROCESSO N.º 0006364-49.2021.6.02.8000 
 

 
PROPOSTA COMERCIAL 

 
Prezados Senhores: 
 

Conforme solicitado, estamos apresentando preços, configurações e demais informações, para o 
fornecimento dos seguintes suprimentos de informática: 

 
 
DADOS DA EMPRESA PARA FATURAMENTO E EMISSÃO DO CONTRATO E EMPENHOS: 
 

Razão Social REPREMIG – REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA 
CNPJ 65.149.197/0002-51 
Inscrição Estadual 083.614.25-7 

Endereço 
Rodovia ES-010, n.º 4255 A, Sala 05, Chácara 274A, Bairro Jardim Limoeiro       
CEP: 29.164-140. 

Cidade/UF Serra/ES 
 
DADOS PARA CONTATO COMERCIAL E ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS: 
 

Endereço 
Rua Vicentina Coutinho Camargos, n.º 275A, Bairro Álvaro Camargos                   
CEP: 30.860-130. 

Cidade/UF Belo Horizonte/MG 
Telefone/Fax (31) 3047-4990 
E-mail repremig@repremig.com.br; leandro@repremig.com.br  
 
DADOS DO REPRESENTATE LEGAL: 
 

Nome do Repres. Legal Leandro Figueiredo de Castro 
Estado Civil  Casado 
Nacionalidade  Brasileiro 
Cargo  Sócio-Administrador 
Identidade  MG-11.454.362-SSP/MG 
CPF  013.371.746-10 
 
DADOS BANCÁRIOS: 
 

Banco BRADESCO – 237 
Agência 2485-6 
Conta Corrente 46308-6 
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ITEM Especificação do material UNID. QUANT. 
 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 

 
-Impressora multifuncional incorporada, em um único bloco, com recursos de cópia, 
digitalização de documentos e de impressão por varredura a feixe laser ou barramento de 
LEDs e fusão de toner.  
-Impressão monocromática;  
 
-Características Técnicas Gerais:  
a. Tamanhos de Papel: A4 210 x 297 mm, A5 148 x 210 mm , A6 105 × 148 mm, Carta 
215 x 279 mm, Ofício 216 x 356 mm;  
b. Deve aceitar papéis com peso de, no mínimo, 60 até 163 g/m² (sessenta até cento e 
sessenta e três gramas por metro quadrado) na bandeja 1 e de, no mínimo, 60 a 220 g/m² 
(sessenta a duzentos e vinte gramas por metro quadrado) na Bandeja multiuso ou 
superior;  
c. Interface USB (Universal Serial Bus);  
d. Fonte de alimentação com tensão de entrada de 110 V (cento e dez volts em corrente 
alternada) ou bi-volt automático, com tolerância de ±10% (mais ou menos dez por 
cento);  
e. Acompanhada de manual com informações técnicas para a operação (Manual de 
Operação) e cabo de alimentação;  
f. Drivers para Windows 8 e Windows 10. O sistema operacional Windows é o sistema 
padrão homologado e utilizado pelos softwares e aplicativos eleitorais do TRE-AL;  
g. Painel de controle: tela LCD ou sensível ao toque;  
h. Digitalização duplex;  
i. Impressão a partir de uma unidade USB e digitalização para USB;  
j. Imprimir de smartphones, tablets e notebooks via rede sem fio;  
k. Unidade fotorreceptora integrada ao toner.  
 
-Características da Impressora:  
Tecnologia de impressão: Impressão por varredura a feixe laser e fusão de toner;  
Cor de impressão: Monocromática;  
Resolução de impressão: Preto e branco de 1200 x 1200 dpi (mil e duzentos por mil e 
duzentos dpi);  
Velocidade de impressão: 40 ppm (quarenta páginas por minuto) em preto e branco em 
A4;  
Ciclo de trabalho Maximo mensal: 80.000 (oitenta mil) páginas;  
Capacidade da bandeja de alimentação: Bandeja de entrada: 150 (cento e cinquenta) 
folhas;  
Alimentador Automático de Documentos: Capacidade de 50 (cinquenta) folhas;  
Capacidade da bandeja de saída 150 (cento e cinquenta) folhas;  
Impressão duplex: Frente e verso automático;  
Impressão em papel de tamanhos: Tamanhos de mídias mínimas suportadas: A4, A5, 
Carta, Oficio, envelopes;  
Tamanho de mídias personalizado: Bandeja Multiuso: 3 x 5 a 8,5 x 14 pol.; 76 x 127 a 
216 x 356 mm;  

Un 50 
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Memória: 512 (quinhentos e doze) MB de RAM;  
Conectividade: 1 USB 2.0 de alta velocidade; 1 rede Gigabit Ethernet 10/100/1000 
BaseTX; 1 802.11b/g/n sem fio;  
Porta de linha telefônica; Linguagens: Compatível com as seguintes linguagens: PDF; 
PCL5 ou superior;  
Cartuchos: A impressora será fornecida com 1 (um) cartucho de toner de alto rendimento 
com capacidade para impressão de 10.000 (dez mil) páginas e 01 (um) cartucho de toner 
de alto rendimento com capacidade para impressão de 10.000 (dez mil) páginas 
sobressalente;  
 
-Características da Copiadora:  
Resolução: 600 x 600 ppi (seiscentos por seiscentos ppi) em texto em preto e branco;  
Velocidade cópia: 40 cpm (quarenta cópias por minuto) em A4, preto;  
Funções: Cópias múltiplas até 99 (noventa e nove) cópias;  
Redução/ampliação de 25% a 400%.  
 
-Características da Digitalizadora:  
Resolução óptica: 1200 x 1200 dpi (mil e duzentos por mil e duzentos ppi) 
monocromática, mesa;  
Até 1200 x 1200 dpi (mil e duzentos por mil e duzentos ppi) cores.  
Tipo de digitalização: Base plana com alimentador automático de documentos;  
Velocidade de digitalização (normal, A4): 29 ppm (vinte e nove páginas por minuto) em 
preto e branco e de 20 ppm (vinte páginas por minuto) coloridas;  
Funções: Digitalização para email, para pasta de rede, USB;  
Formatos de arquivo: JPEG, JPG; PDF; PDF seguro; TIFF.  
Garantia: 36 (trinta e seis) meses do fabricante, on site, considerando a localização em 
Maceió/AL.  
 
* Marca/Fabricante: HP 
* Modelo: LaserJet Pro M428FDW + 02 Toners Adicionais Original HP CF258X 
com capacidade de 10.000 (dez mil) páginas cada 
* Procedência: Nacional 

Valor Unitário R$ 3.590,00 (Três mil quinhentos e noventa reais) 
Valor Total R$ 179.500,00 (Cento e setenta e nove mil e quinhentos reais) 

 
 
 
CONDIÇÕES COMERCIAIS: 
 

Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. 
Prazo de Entrega: Até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da ordem de serviço, nota 

de empenho ou documento equivalente. 
Local de Entrega: Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, Av. Menino Marcelo, 

7200D, Serraria, Maceió/AL CEP 57046-005. 
Vigência da Ata de Registro de 
Preços: 

12 (doze) meses, contado da publicação do referido ato. 

Procedência dos Materiais: Adquiridos no Mercado Nacional. 
Prazo de Pagamento: Até 10 (dez) dias, após a atestação pela fiscalização e consequente ratificação 

pela gestão. 
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Prazo de Garantia dos Materiais: Prazo de Garantia, para os equipamentos ofertados, de 36 (trinta e seis) meses, 
on-site, obedecendo todos os prazos e condições estabelecidas no Edital e seus 
Anexos. 

Assistência Técnica: - Declaramos que durante o período da garantia dos equipamentos ofertados, os 
serviços de assistência técnica, de responsabilidade da empresa REPREMIG - 
REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA, e será 
prestada pela Rede de Assistência Autorizada da HP do Brasil, obedecendo 
todos os prazos e condições estabelecidas no Edital e seus Anexos. 
- A REPREMIG disponibiliza meios para a comunicação, registro e 
acompanhamento dos Chamados técnicos, fornecendo número telefônico a ser 
utilizado e/ou endereço da página WEB na Internet. 
- Site da REPREMIG, para abertura de Chamados Técnicos: 
www.repremig.com.br 
- E-mail da REPREMIG para abertura de Chamados Técnicos: 
assistencia@repremig.com.br 
- Responsáveis Técnicos da REPREMIG: Carolina / Bianca; 
- Telefone da REPREMIG, para Abertura de Chamados Técnicos: (31) 3047-
4990 / 0800-601-1232. 

Declarações: A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege 
a presente licitação. 
Declaro que nos preços estão inclusos todas as despesas e custos diretos e 
indiretos, decorrentes do fornecimento, tais como mão de obra tributos e 
encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais, e, ainda, 
gastos com transporte e acondicionamento de produtos. 
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Ao 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 04/2022 
PROCESSO N.º 0006364-49.2021.6.02.8000 

 
 

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO COM A SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 
 

 
REPREMIG – REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA, inscrita no CNPJ 

sob o n.º 65.149.197/0002-51, sediada à Rodovia ES-010, n.º 4255 A, Sala 05, Chácara 274A, Bairro Jardim 
Limoeiro, CEP 29.164-140, Serra/ES, por intermédio de seu representante legal o Sr. Leandro Figueiredo de 
Castro, portador da Carteira de Identidade n.º MG-11.454.362-SSP/MG e do CPF n.º 013.371.746-10, Declara, 
sob as penas da lei, na qualidade de Proponente do Pregão Eletrônico nº 04/2022 realizado pelo Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, que atendemos aos critérios de sustentabilidade ambiental respeitando as normas 
de proteção do meio ambiente, conforme estabelece a Instrução Normativa nº 01/2010, Decreto nº 7.746/2012, 
nos casos em que a referida instrução se aplica ao objeto. 
 
Declaramos, ainda, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:  
 
a) A proponente está ciente de sua responsabilidade ambiental e se compromete a cumprir a legislação 
específica para a atividade que desenvolve, e em adotar práticas ecologicamente corretas;  
 
b) Os produtos ofertados não contém substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva 
RoHS (Restriction of CertainHazardous Substances ), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo 
hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs),éteres difenilpolibromados (PBDES); 
 
c) A empresa reconhece sua responsabilidade com o meio ambiente, adotando todas as medidas necessárias 
para evitar, atenuar ou reparar os impactos resultantes desta atividade, mantendo-se disponível à fiscalização 
pelos órgãos responsáveis; 
 
d) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações 
para firmá-la. 
 

Serra/ES, 09 de Março de 2022. 
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Multifuncional HP LaserJet Pro
M428fdw
Vencer nos negócios significa
trabalhar commais
inteligência. A multifuncional
HP LaserJet Pro M428 foi
projetada para permitir que
você concentre seu tempo
onde é mais preciso na sua
empresa para permanecer à
frente da concorrência.

Impressora habilitada para segurança
dinâmica. Somente para uso com cartuchos
que utilizam um chip original HP. Os cartuchos
com chips que não são HP podem não
funcionar, e aqueles que funcionam hoje
podem não funcionar no futuro.
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Desenvolvida para fazer com que você e sua empresa tenham sucesso
● Digitalize arquivos diretamente para o Microsoft® SharePoint, e-mail, USB e pastas de rede.1

● Ajude a economizar tempo automatizando todas as etapas de um fluxo de trabalho complicado e use-as
com o toque de um botão.2

● Imprima sem fio mesmo sem a rede, mantenha-se conectado comWi-Fi de banda dupla e Wi-Fi Direct.345

● Imprima com tranquilidade de qualquer dispositivo, praticamente em qualquer lugar, em qualquer
impressora HP e com segurança pela nuvem.6

A melhor segurança do setor - detecte e detenha ataques7

● Um conjunto de recursos de segurança integrados ajuda a evitar que a multifuncional seja uma porta de
entrada para ataques.7

● Ajude a garantir a segurança de informações confidenciais com a impressão de PIN/Pull opcional para
recuperar trabalhos de impressão8

● O HP JetAdvantage Security Manager opcional permite definir a configuração
● Evite ataques em potencial e aja imediatamente, com notificação instantânea de problemas de segurança.12

Projetado simplesmente para descomplicar seu dia
● Configure rapidamente a impressora e gerencie com facilidade as configurações do dispositivo para ajudar a

aumentar a eficiência geral da impressão.
● Enfrente as tarefas com rapidez e facilidade, com a simples tela sensível ao toque colorida de 2,7” (6,8 cm).
● Imprima arquivos formatados no Microsoft Office, além de PDFs, diretamente da sua unidade USB.9

● Evite interrupções com uma multifuncional HP LaserJet projetada para ser otimizada para máxima
produtividade.

Sustentabilidade são negócios inteligentes
● Evite reimpressões frustrantes, desperdícios de suprimentos e chamadas de serviço usando cartuchos de

toner HP originais
● Ajude a economizar papel desde o começo. A configuração de impressão dupla está definida no modo de

economia de papel padrão.10

● Economiza até 22% em relação a produtos anteriores.11

● Ajude a economizar energia, com a tecnologia Liga/Desliga automático HP.13

1 Alguns aplicativos de digitalização podem exigir conexão de Internet com a impressora. Os serviços podem precisar de registro. A disponibilidade de aplicativos varia de acordo
com o país, idioma e contratos. Para detalhes, consulte http://www.hpconnected.com 2 Conecte a impressora/MFP à rede e conclua a personalização através do Servidor da web
integrado. 3 As operações sem fio são compatíveis com operações de 2,4 GHz e 5 GHz. Também poderão ser necessários aplicativo ou software e registro de conta HP ePrint.
Alguns recursos exigem a aquisição de um acessório opcional. Saiba mais em http://hp.com/go/mobileprinting. 4 O recurso é compatível somente com a multifuncional HP
LaserJet Pro M428dw e M428fdw. O desempenho da conexão sem fio depende do ambiente físico e da distância do ponto de acesso, podendo ficar limitado durante conexões
VPN ativas 5 O recurso é compatível somente com a multifuncional HP LaserJet Pro M428dw e M428fdw. O dispositivo móvel precisa ser conectado diretamente à rede Wi-Fi de
uma impressora ou MFP habilitada para Wireless Direct antes de imprimir. Dependendo do dispositivo móvel, um aplicativo ou driver também pode ser necessário. Saiba mais em
http://hp.com/go/businessmobileprinting 6 Para habilitar o HP Roam, alguns dispositivos podem exigir atualização do firmware e um acessório opcional para adicionar os
recursos de beacon do Bluetooth® Low Energy (BLE). Assinatura ou acessório podem ser necessários. Para obter mais informações, acesse http://hp.com/go/roam 7 Com base em
análise feita pela HP e publicada em 2019 de recursos de segurança de impressoras concorrentes da categoria. Somente a HP oferece uma combinação de recursos de segurança
para monitorar, detectar e interromper automaticamente ataques e depois autovalidar a integridade de software em uma reinicialização. Para ver uma lista de impressoras, visite
http://hp.com/go/PrintersThatProtect. Para obter mais informações, acesse http://hp.com/go/printersecurityclaims. 8 Impressão de PIN ativada via USB instalada na parte traseira
do dispositivo. 9 Microsoft e PowerPoint são marcas comerciais registradas do grupo de empresas Microsoft nos EUA. O recurso funciona com Microsoft Word e PowerPoint 2003
e posteriores. Compatível apenas com fontes de idiomas latinos. 10 Todos os lançamentos de novos produtos a partir do quarto trimestre de 2019 incluirão configurações duplas
padrão consistentes em todo o mundo (em pacotes/drivers); O segundo trimestre de 2019 incluirá configurações duplas padrão consistentes em todo o mundo para a maioria
dos produtos nos drivers mais comuns. 11 Com base em testes internos da HP usando o valor de TEC normalizado, 2019. 12 As notificações instantâneas de ameaças podem
aparecer no painel de controle do dispositivo quando uma ameaça em potencial ocorrer devido a uma ação mal-intencionada ou se houver um bug ou vulnerabilidade no código
do firmware do dispositivo. Se esse erro causar preocupação, entre em contato com o representante de TI da empresa ou, se não estiver disponível, com o suporte HP, que pode
investigar a causa por meio da análise de dados do syslog do dispositivo usando uma ferramenta SIEM padrão da McAfee, Splunk, Arcsight ou SIEMonster. A mensagem de erro
do painel de controle pode mostrar um código de erro em uma tela azul durante verificações de assinatura de código ou invasões de gravação de memória. 13 A tecnologia
Liga/desliga automático HP está sujeita à impressora e às configurações; pode requerer uma atualização de firmware.Anexo CATÁLOGO (1023840)         SEI 0006364-49.2021.6.02.8000 / pg. 628
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Multifuncional HP LaserJet Pro M428fdw Tabela de especificações
Funções / Multitarefa suportada Impressão, cópia, digitalização, fax, e-mail

Velocidade de impressão A4: Até 40 ppm;  Carta: Até 42 ppm Preto; 8 Saída da primeira página: Em até 6,3 segundos Preto; 10

Impressão frente e verso A4: Até 31 ipm Preto; Carta: Até 33 ipm Preto

Resolução de impressão Preto (Melhor): Linhas finas (1200 x 1200 dpi); Preto (normal): Normal (nativo 600 x 600 dpi;
aprimorado até 4800 x 600 dpi); Preto (linhas finas): Linhas finas (1200 x 1200 dpi)

Tecnologia de impressão Laser

Tecnologias de resolução de
impressão

HP FastRes 1200, HP ProRes1200, Economode

Número dos cartuchos de impressão 1 (preto)

Idiomas padrão de impressora HP PCL 6, HP PCL 5c, emulação HP postscript nível 3, PDF, URF, Office nativo, PWG Raster

Funcionalidades de Software
Inteligente de Impressora

Apple AirPrint ™, certificado Mopria, Google Cloud Print 2.0, HP ePrint e Impressão Wi-Fi Direct, ROAM
ativado para facilitar a impressão, tecnologia HP Auto-On/Auto-Off, painel de controle de tela sensível
ao toque intuitiva de 2,7", Digitalize/Imprima a partir da nuvem usando aplicativos no painel de
controle, Armazenamento de trabalho com impressão por PIN, Imprimir do USB, Impressão N-up,
intercalação

Gestão da Impressora Assistente de impressora HP, Utilitário HP (Mac), caixa de ferramentas do dispositivo HP, software HP
Web JetAdmin, gerenciador de segurança HP JetAdvantage, agente de proxy HP SNMP, agente de proxy
HP WS Pro, kit de recursos do administrador de impressora para driver de impressão universal HP
(utilitário de configuração de driver – utilitário de implantação de driver – administrador de impressão
gerenciado)

Tipo de digitalização / Tecnologia Base plana, alimentador automático de documentos / Sensor de imagem por contato (contact image
sensors - CIS)

resolução da digitalização Hardware: Mesa (até 1200 x 1200 dpi); ADF (até 300 x 300 dpi); Ótica: Até 1200 x 1200 dpi

Formatos dos arquivos digitalizados PDF, JPG, TIFF

Modos de Entrada para Digitalização Botões de digitalização, cópia, e-mail ou de arquivos no painel frontal; Software HP Scan; e aplicativo
de usuário via TWAIN ou WIA

Tamanho da digitalização Alimentador automático de documentos: 216 x 356 mm; 8.5 x 14 pol. Máximo; 102 x 152 mm, 4 x 6 in
Mínimos; Base plana: 216 x 297 mm; 8.5 x 11.7 pol.

Velocidade de Digitalização Até 29 ppm/46 ipm (preto e branco), até 20 ppm/34 ipm (cores)14; Frente e verso: Até 46 ipm (preto e
branco), até 34 ipm (cores)

Funções avançadas do scanner Digitalização de face única em frente e verso ADF, Digitalização em nuvem (Google Drive e DropBox)
Digitalização para e-mail com pesquisa de endereço de e-mail LDAP, Digitalizar para pasta de rede,
Digitalizar para USB, Digitalizar para Microsoft SharePoint®, Digitalizar para computador com software,
arquivo de fax para pasta de rede, arquivo de fax para e-mail, fax para computador, ativar/desativar fax,
Quick Sets

Formato de arquivo de digitalização
nativo

PDF; JPG

Formato de arquivo de digitalização
de software

O software HP Scan para Windows aceita PDF, PDF pesquisável, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF. O
software HP Easy Scan para Mac aceita PDF, PDF pesquisável, JPG, RTF, TXT, JPG-2000, PNG, TIFF;

Profundidade de bits / Níveis de
escala de cinza

24 bits / 256

Características padrão transmissão
digital

Digitalização para e-mail com pesquisa de endereço de e-mail LDAP, digitalização para pasta de rede,
digitalização para USB, digitalização para Microsoft SharePoint®, digitalização para computador com
software, arquivo de fax para pasta de rede, arquivo de fax para e-mail, fax para computador,
ativação/desativação de fax, Quick Sets

Velocidade de cópia A4: Até 38 cpm Preto; Carta: Até 40 cpm Preto; Frente e verso A4: Até 31 cpm Preto; Carta: Até 33 cpm
Preto

Resolução de cópia Preto (textos e gráficos): Até 600 x 600 dpi; Cor (texto e gráficos): Até 600 x 600 dpi

Número Máximo de Cópias Até 999 cópias

Dimensionamento da Copiadora 25 até 400%

Definições de copiadora Cópia de identidade; Número de cópias; Redimensionar (incluindo 2 ou mais páginas);
Clarear/Escurecer; Aprimoramentos; Tamanho original; Margem de encadernação; Intercalação; Seleção
de bandeja; Frente e verso; Qualidade (rascunho, normal, melhor); Salvar configurações atuais;
Restaurar padrões de fábrica

Velocidade de transmissão de fax Até: 33,6 kbps15

Resolução de fax Preto (Melhor): Até 300 x 300 dpi (meios-tons ativados); Preto (Padrão): 203 x 98 dpi

Funcionalidades de Software
Inteligente de Fax

Backup permanente de memória de fax; Redução automática de fax; Rediscagem automática; Envio
atrasado; Encaminhamento de fax; Interface TAM; Junk barrier; Detecção de toque distinto; Folha de
rosto; Bloquear fax; Códigos de cobrança; Salvar e carregar; Relatórios de fax; Config. prefixo de
discagem; Imprimir log de fax; HP Digital Fax

Funcionalidades de fax Memória do fax: Até 400 páginas; Suporte de redução automática de fax: Sim; Remarcação Automática:
Sim; Envio de Fax Adiado: Sim; Compatibilidade com detecção de toque distintivo: Sim; Fax forwarding
supported: Sim; Suporte de interface TAM de telefone de fax: Sim; Fax polling supported: Sim (apenas
recebe); Suporte de modo de telefone de fax: Sim; Suporte de junk barrier: Sim, apenas
correspondência de CSID (ID de chamada não suportada); Marcação de números com a máxima
velocidade: Até 120 números; Suporte de interface de PC: Sim, somente para envio

Conectividade padrão 1 USB de alta velocidade 2.0; 1 host USB traseiro; 1 porta USB frontal; Rede Gigabit Ethernet
10/100/1000 Base-T; 802.3 az (EEE); Rádio Wi-Fi 802.11b/g/n/2,4/5 GHZ

Capacidades de Rede Sim, via Ethernet 10/100/1000Base-TX, Gigabit incorporadas; Ethernet com autocrossover;
Autenticação via 802.1X

Capacidade sem fios Sim, banda dupla Wi-Fi integrada; Autenticação via WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; Criptografia via
AES ou TKIP; WPS; Wi-Fi Direct; Bluetooth Low-Energy

Capacidade de impressãomóvel Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; HP Smart App; Aplicativos móveis; Certificação
Mopria™; Recurso de roam para facilitar a impressão; Impressão via Wi-Fi Direct®5

Memória Padrão: 512 MB; Máximo: 512 MB

Velocidade do processador 1200 MHz / Disco rígido: Não

Ciclo de trabalho Mensalmente, A4: Até 80.000 páginas; Mensal, carta: Até 80.000 páginas11

Volumemensal de páginas
recomendado

750 a 400012

Tipos de Suportes de Impressão
comportados

Papel (comum, EcoEFFICIENT, leve, pesado, sulfite, colorido, timbrado, pré-impresso, pré-perfurado,
reciclado, áspero); envelopes; etiquetas;

Tamanhos personalizados dasmídias Bandeja 1: 76,2 x 127 a 215,9 x 355,6 mm; Bandejas 2, 3: 104,9 x 148,59 a 215,9 x 355,6 mm

Manuseamento de papel 1 bandeja para 100 folhas, 2 bandejas de entrada para 250 folhas; alimentador automático de
documentos (ADF) para 50 folhas; Bandeja de saída para 150 folhas; Opções de frente e verso:
Automático (padrão); Capacidade do alimentador automático de documentos: Padrão, 50 folhas;
Alimentador de envelopes: Não; Bandejas para Papel Standard: 2; Capacidades de entrada: Até 350
folhas (Bandeja 1: até 100 folhas; Bandeja 2: até 250 folhas) Padrão; Até 10 envelopes; Capacidades
de saída: Até 150 folhas Padrão; Até 10 envelopes

Conteúdo da caixa W1A30A HP LaserJet Pro M428fdw; Cartucho de toner preto HP LaserJet pré-instalado (58A para AMS,
rende ~ 3.000 páginas); Guia de introdução; Folheto de suporte; Guia de garantia; Folheto
regulamentar; Cabo de alimentação; Cabo telefônico. O software da impressora HP está disponível em
http://www.hp.com/support17

Cartuchos substitutos Cartucho de toner preto HP 58A LaserJet CF258A (~3.000 páginas), Cartucho de toner preto HP 58X
LaserJet CF258X (~10.000 páginas)3

Dimensões do produto Largura x profundidade x altura: 420 x 390 x 323 mm1; Máximo: 430 x 634 x 325 mm

peso do produto 12,6 kg; 27,78 lb.

Características da garantia Garantia de reparo de banco/depósito de um ano. A garantia e as opções de assistência variam
conforme o produto, o país e a legislação local. Entre em contato com o seu Fornecedor contratual ou
acesse hp.com/support para saber mais sobre as opções de serviço e suporte premiadas da HP em sua
região. (código de garantia 4E; ID da garantia A033)

Certificado pela ENERGY STAR Sim

Conformidade com standards de
eficiência energética

CECP; Qualificação ENERGY STAR®; EPEAT® Silver

Painel de controle Tela de toque colorida de 2,7"

Descrição do visor Tela de toque colorida intuitiva (CGD) de 2,7" (6,86 cm)

Software Incluído Nenhuma solução de software está incluída na caixa; baixe o software em http://123.hp.com/laserjet
ou http://hp.com

Fontes e tipos de caracteres 84 tipos de letra TrueType escaláveis

Sistemas operacionais compatíveis SO Windows Client (32/64 bits)-, Win10, Win8.1, Win 8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8
Enterprise N, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate, SO móvel, iOS, Android, Mac, Apple® macOS
Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, Driver de impressora
PCL6 separado, Para mais informações sobre os sistemas operacionais com suporte, acesse http://
support.hp.com, Insira o nome do produto e pesquise, Clique em Guias do usuário, insira o nome do
produto e pesquise Guia do usuário, Pesquise (Nome do produto) – Guia do usuário, Pesquise na seção
Sistemas operacionais com suporte, drivers de impressora UPD PCL6/PS, sistemas operacionais com
suporte, Para mais informações sobre os sistemas operacionais com suporte, acesse http://
www.hp.com/go/upd

Sistemas operacionais de rede
compatíveis

Windows Server 2008 R2 64 bits, Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1), Windows Server 2012 64
bits, Windows Server 2012 R2 64 bits, Windows Server 2016 64 bits, cluster de failover 2008 R2,
cluster de failover 2012 R2, servidor Terminal 2008 R2, servidor Remote Desktop 2012 R2, Citrix
Server 6.5, Citrix XenApp e XenDesktop 7.6, servidor Novell iPrint, Certificação Citrix Ready Kit – até
Citrix Server 7.18; para mais informações, consulte http://citrixready.citrix.com, Linux – Para mais
informações, consulte http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing, Unix – Para mais
informações, consulte http://hp.com/go/unixmodelscripts, Drivers de impressora UPD PCL6/PS, com
suporte para sistemas operacionais de rede compatíveis, consulte http://hp.com/go/upd

Requisitos Mínimos do Sistema PC: 2 GB de espaço disponível em disco rígido, conexão com a internet, porta USB, navegador de
Internet. Para requisitos de hardware do SO adicionais, consulte http://microsoft.com; Mac: 2 GB de
espaço disponível no disco rígido, conexão de Internet ou porta USB, requisitos de hardware do SO;
consulte apple.com;

Alimentação Tipo de fonte de alimentação: Fonte de alimentação interna (integrada); Requisitos de Energia: Tensão
de entrada de 110 volts: 110 a 127 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); Tensão de entrada de 220
volts: 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) (sem dupla voltagem, produto varia por número de
peça com nº identificador de código de Opção); Consumo de energia: 510 watts (imprimindo), 7,5 watts
(pronta), 0,9 watt (suspensão), 0,9 watt (desligamento automático/Wake on LAN, ativado no envio),
0,06 watt (desligamento automático/liga manualmente), 0,06 watts (desligamento manual)2; Número
de consumo típico elétrico (TEC): 1,144 kWh/semana (Blue Angel); 0,4125 kWh/semana (Energy Star
3.0)18

Acústica Emissões de potência acústica: 6,7 Bel(A) (imprimindo a 38 ppm); Emissões de Pressão Acústica: 53
dB(A)7

Ambiente de funcionamento Amplitude Térmica em Funcionamento: 10 a 32,5° C; Temperatura de funcionamento recomendada: 15
a 27 °C; Amplitude Térmica de Armazenamento: -20 a 40° C; Amplitude de umidade em
Funcionamento: 10 a 80% de UR (sem condensação); Amplitude de umidade Recomendada para
Funcionamento: 30 a 70% RH

Gestão de Segurança Inicialização segura, integridade segura de firmware, integridade de código de tempo de execução, EWS
protegido por senha, navegação segura via SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; IPP sobre TLS; Rede:
ativar/desativar portas e recursos de rede, protocolo não utilizado e desativação de serviço, alteração
de senha da comunidade SNMPv1 e SNMPv2; HP ePrint: HTTPS com validação do certificado,
autenticação de acesso básico HTTP, autenticação SASL; Autenticação e autorização LDAP; Firewall e
ACL; bloqueio do painel de controle, configuração de certificados, impressão de PIN do UPD, Syslog,
firmware assinado, configurações de administrador, controle de acesso SNMPv3, autenticação sem fio
802.1x (EAP-TLS, LEAP e PEAP), autenticação via WEP, WPA/WPA2 Personal, WPA2-enterprise com fio;
criptografia via AES ou TKIP; Armazenamento de dados criptografados; Exclusão segura de dados;
Atualizações automáticas de firmware; Segurança de impressão criptografada por meio de
armazenamento de trabalho opcional, compatível com o HP JetAdvantage Security Manager opcional,
IPPS

Acessórios Bandeja do alimentador de 550 folhas HP LaserJet D9P29A; Unidade mini-USB HP v222w de 16 GB
P0R81AA

Opções de Serviço e Suporte HP UB9R7E - Serviço PDU HP MFP LJ Pro M428 M429 M329 3 anos; UB9R8E - Serviço PDU HP MFP LJ Pro
M428 M429 M329 4 anos; UB9R9E - Serviço PDU HP MFP LJ Pro M428 M429 M329 5 anos; UC0R2E -
Serviço HP 3y4h9x5 MFP LJ Pro M428 M429 M329; UC0R3E - Serviço HP 4y4h9x5 MFP LJ Pro M428
M429 M329; UC0R4E - Serviço HP 5y4h9x5 MFP LJ Pro M428 M429 M329; UB9S0E - Serviço de Troca
PDU HP MFP LJ Pro M428 M429 M329 3 anos; UB9S1E - Serviço RAD HP MFP LJ Pro M428 M429 M329
3 anos; UB9S2PE - Serviço PG PDU HP MFP LJ Pro M428 M429 M329 1 ano; UB9S3PE - Serviço PG PDU
HP MFP LJ Pro M428 M429 M329 2 anos; UC0R5PE - Serviço PG 4h 9x5 HP MFP LJ Pro M428 M429
M329 1 ano; UB9S4PE - Serviço HP1yPWNBDExchg MFP LJ Pro M428M429M329; UB9S5PE - Serviço
PG RAD HP MFP LJ Pro M428 M429 M329 1 ano;

Aprenda mais em hp.com
1 Sem bandejas e tampas não estendidas. 2 Os requisitos de energia dependem do país/região onde a impressora é vendida. Não converta as tensões de funcionamento. Isso poderá danificar a impressora e anular a garantia do produto. Valores de consumo de energia
normalmente baseados em medição do dispositivo de 115 V. 3 Cartuchos de toner projetados para distribuição e uso somente em uma região designada; não funciona fora da região designada. 4 Valor de rendimento declarado de acordo com a ISO/IEC 19798. Os rendimentos
reais variam consideravelmente com base nas imagens impressas e outros fatores. Para obter mais informações, visite http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies 5 A impressão local exige que o dispositivo móvel e a impressora estejam na mesma rede (geralmente, pontos de
acesso Wi-Fi unem a conexão sem fio à conexão com fio) ou tenham uma conexão sem fio direta. O desempenho da conexão sem fio depende do ambiente físico e da distância do ponto de acesso. A impressão remota exige conexão com a Internet para impressoras HP 
conectadas à Web. O uso de banda larga sem fio requer um contrato de serviços adquirido separadamente para dispositivos móveis. Verifique com o prestador de serviços a disponibilidade e a cobertura em sua região. Para obter mais informações, acesse
hp.com/go/mobileprinting. Para habilitar o HP Roam, alguns dispositivos podem exigir atualização do firmware e um acessório opcional para adicionar os recursos de beacon do Bluetooth® Low Energy (BLE). Uma assinatura pode ser necessária. Para obter mais informações, 
acesse http://hp.com/go/roam 6 Primeira saída de cópias e velocidade de cópias simples medidas usando a norma ISO/IEC 29183, velocidade de cópias duplas medida usando a norma ISO/IEC 24735, exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para mais informações,
consulte http://www.hp.com/go/printerclaims. A velocidade exata varia de acordo com a configuração do sistema, o aplicativo e a complexidade do documento. 7 Valores acústicos sujeitos a alteração. Para informações atualizadas, acesse http://www.hp.com/support.
Configuração testada: modelo básico, impressão simples, papel A4 em uma média de 38 ppm. 8 Mensurado usando a ISO/IEC 24734, exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para obter mais informações, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims. A velocidade
exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo de software, do driver e da complexidade do documento. 9 Medido usando-se o recuso de teste ISO 24734, alimentação A5 em paisagem. A velocidade pode variar de acordo com conteúdo, PC, orientação de
mídia e tipo de mídia. 10 Medido usando-se ISO/IEC 17629. Para mais informações, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. 11 O ciclo de trabalho
é definido como o número máximo de páginas por mês de saída de imagens. Esse valor proporciona uma comparação da robustez do produto em relação a outros dispositivos HP LaserJet ou HP Color LaserJet, permitindo a implantação adequada de impressoras e 
multifuncionais, para atender às demandas de pessoas ou grupos conectados. 12 A HP recomenda que o número mensal de páginas de saída fique dentro dos valores declarados para desempenho ideal do dispositivo, com base em fatores que incluem intervalos para
substituição de suprimentos e vida útil do dispositivo durante o período de garantia estendida. 13 O HP SureSupply envia um alerta quando a tinta do cartucho está acabando e facilita a compra online ou local diretamente da HP ou de um revendedor participante. Para mais
informações, visite http://www.hp.com/go/SureSupply; disponível apenas com suprimentos HP originais; É necessário acesso à Internet. 14 Velocidades de digitalização medidas no ADF. A velocidade real de processamento pode depender da resolução de digitalização, condições
da rede, desempenho do computador e software de aplicativo. 15 Taxas obtidas com Fast(V.34), resolução padrão e imagens simples.

Peso suportado damídia Bandeja 1: 60 a 200 g/m²; bandeja 2, bandeja 3 opcional para 550 folhas: 60 a 120 g/m²

Tamanhos demídia suportados Bandeja 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); Ofício (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K
(197 x 273 mm); Cartão postal japonês; Cartão-postal japonês duplo invertido; Envelope nº 10;
Envelope Monarch; Envelope B5; Envelope C5; Envelope DL; Tamanho personalizado; 4 x 6 pol.; 5 x 8
pol.; Meio carta; Bandeja 2 e Bandeja 3: A4; A5; A6; B5 (JIS); Ofício (216 x 340 mm); 16K (195 x 270
mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Tamanho personalizado; A5-R; 4 x 6 pol.; B6 (JIS)

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso. As únicas garantias de produtos e serviços da HP são as estabelecidas 
nas declarações de garantia expressa que acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma informação contida neste documento deve ser interpretada como uma garantia adicional. A HP não se 
responsabiliza por omissões, erros técnicos ou erros editoriais contidos neste documento.
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Home (/SISEPIN/) /  Produtos e modelos habilitados

Produto: Impressora a laser, monocromática, com velocidade de impressão inferior ou igual a 70 ppm, com funções de

cópia e digitalização de imagem

Processo MCT/Data: 01200.002594/2015-94   de   07/07/2015

CNPJ da Incentivada: 74404229000551

Portaria MCT/MDIC/MF: 1104, de 10/12/2015 DOU 11/12/2015 (http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?

jornal=1&pagina=3&data=11/12/2015)

Modelos: (18-02-16: HP LASERJET ENTERPRISE FLOW MFP M527Z) (18-02-16: HP LASERJET ENTERPRISE FLOW MFP

M526Z) (18-02-16: HP LASERJET MANAGED MFP M527DNM) (18-02-16: HP LASERJET MANAGED MFP

M526DNM) (18-02-16: HP LASERJET MANAGED FLOW MFP M526ZM) (18-02-16: HP LASERJET MANAGED FLOW

MFP M527ZM) (18-02-16: HP LASERJET MANAGED FLOW MFP M526CM) (18-02-16: HP LASERJET MANAGED

FLOW MFP M527CM) (18-02-16: HP LASERJET MANAGED FLOW MFP M526C) (18-02-16: HP LASERJET MANAGED

FLOW MFP M527C) (18-02-16: HP LASERJET ENTERPRISE FLOW MFP M527C) (18-02-16: HP LASERJET MANAGED

MFP M526CM) (18-02-16: HP LASERJET MANAGED MFP M527CM) (18-02-16: HP LASERJET PRO MFP M326DW)

(18-02-16: HP LASERJET PRO MFP M426DW) (18-02-16: HP LASERJET PRO MFP M426FDN) (18-02-16: HP

LASERJET PRO MFP M426FDW) (18-02-16: HP LASERJET PRO MFP M426FDW) (18-02-16: HP LASERJET PRO MFP

M427DW) (18-02-16: HP LASERJET PRO MFP M427FDN) (18-02-16: HP LASERJET PRO MFP M427FDW) (18-02-16:

HP LASERJET PRO M12W) (18-02-16: HP LASERJET PRO MFP M26A) (18-02-16: HP LASERJET PRO MFP M26NW)

(18-02-16: HP LASERJET PRO MFP M227FDW) (18-02-16: HP LASERJET PRO MFP M227FW) (18-02-16: HP

LASERJET PRO MFP M228DN) (18-02-16: HP LASERJET PRO MFP M132NW) (18-02-16: HP LASERJET ENTERPRISE

MFP M527DN) (18-02-16: HP LASERJET PRO MFP M130A) (18-02-16: HP LASERJET ENTERPRISE MFP M526DN)

(18-02-16: HP LASERJET ENTERPRISE MFP M527F) (18-02-16: HP LASERJET ENTERPRISE MFP M526F) (18-02-16:

HP LASERJET PRO MFP M130FW) (18-02-16: HP LASERJET PRO MFP M132FW) (18-02-16: HP LASERJET PRO MFP

M134A) (18-03-16: HP LASERJET ULTRA MFP M133A) (18-03-16: HP LASERJET ULTRA MFP M133FN) (18-03-16:

HP LASERJET ULTRA MFP M134A) (18-03-16: HP LASERJET ULTRA MFP M134C) (18-03-16: HP LASERJET ULTRA

MFP M134CFN) (28-04-16: MX410DE) (13-05-16: MX911DTE) (13-05-16: MX912DXE) (13-05-16: MX910DE) (30-

06-17: SL-M4070FR) (30-06-17: SL-M2070) (30-06-17: SL-M2070FW) (30-06-17: SL-M2070W) (30-06-17: SL-

M2885FW) (30-06-17: SL-M4080FX) (30-06-17: SL-M3375FD) (30-06-17: SL-M4075FR) (30-06-17: SL-M4580FX)

(04-07-17: MX711DE) (04-07-17: MX711DHE) (08-02-18: LEXMARK MX622ADHE) (08-02-18: LEXMARK

MX522ADHE) (21-06-18: PROXPRESS SL-M4562FX) (05-07-18: HP LASERJET MANAGED MFP E52545DN) (05-07-

18: LEXMARK MX722ADHE) (18-12-18: HP LJ MANAGED E52645DN PRINTER:BR) (18-12-18: HP LASERJET ENT

MFP M528DN PRINTER:BR) (18-12-18: HP LASERJET PRO MFP M428DW PRINTER:BR) (18-12-18: HP LASERJET

PRO MFP M428FDW PRINTER:BR) (18-12-18: HP LASERJET PRO MFP M428FDW PRINTER:LA) (18-12-18: HP

LASERJET PRO MFP M428FDW PRINTER:AR) (14-01-19: HP LASER MFP 135A) (14-01-19: HP LASER MFP 135W)

(12-06-19: HP NEVERSTOP LASER MFP 1200A) (12-06-19: HP NEVERSTOP LASER MFP 1200W) (22-10-19: HP

LASERJET PRO MFP M428FDN) (01-11-19: HP LJ MNGD FLOW E52645C PRINTER:BR) (04-03-20: HP NEVERSTOP

LASER 1200NW) (12-03-20: HP LASERJET MANAGED MFP E62655DN) (12-03-20: HP LASER MFP 432FDN

PRINTER)

Nome Fantasia: FLEXTRONICS TECNOLOGIA

Razão Social: FLEXTRONICS INTERNATIONAL TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 74.404.229/0005-51

Endereço: Av. Liberdade, 6315 Iporanga 

Sorocaba /  SP  -  18087170

Contato: Jorge Funaro 

jorge.funaro@!extronics.com 

(15) 4009-6330 

www.!extronics.com

 

Produtos e modelos habilitados à fruição dos benefícios !scais da Lei de Informática

MFP M528DN PRINTER:BR) (18-12-18: HP LASERJET PRO MFP M428DW PRINTER:BR) (18-12-18: HP LASERJET

PRO MFP M428FDW PRINTER:BR) (18-12-18: HP LASERJET PRO MFP M428FDW PRINTER:LA) (18-12-18: HP
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DECLARATION OF CONFORMITY  
according to ISO/IEC 17050-1 and EN 17050-1 

  
  DoC #: SHNGC-1801-02- R2 Original/en 

Manufacturer's Name:  HP Inc.  
 

Manufacturer's Address:  HP Information Technology R&D (Shanghai) Co., Ltd. No. 2727 
Jinke Road, Shanghai, China 201203 

declare, under its sole responsibility that the product 

Product Name and Model:  2)  HP LaserJet Pro MFP M428fdw  
Regulatory Model Number:  1) SHNGC-1801-02 
Product Options:  Please See ANNEX I 
 

conforms to the following Product Specifications and Regulations:   

 

Safety  EMC  Spectrum  
 

 IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013  
 EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 
+A12:2011 +A2:2013  
 IEC 62368-1:2014  
 EN 62368-1:2014  
 EN 60825-1:2014  
 IEC 60825-1:2014  
 EN 62479:2010  
 IEC 62479:2010  
 EN 62311:2008  
 IEC 62311:2007  

CISPR 32:2012 Class B 
CISPR 32:2015 Class B 
EN 55032:2012 Class B 
EN 55032:2015 Class B 
EN 61000-3-2:2014 
EN 61000-3-3:2013 
FCC CFR 47 Part 15 
ICES-003, Issue 6 
EN 55024:2010+A1:2015 
EN 301 489-1 V2.1.1 
EN 301 489-17 V3.1.1 

EN 300 328 V2.1.1 
EN 301 893 V2.1.1 

 

 

   Ecodesign  
 

       Regulation (EC) No. 1275/2008  
  EN 50564:2011 
  IEC 62301:2011 

    

   RoHS 
EN 50581:2012 

  

   Other   
ES 203 201; FCC Rules and Regulations 47 CFR Part 68 
  

 The product herewith complies with the requirements of the Radio Equipment Directive 2014/53/EU, the 

Ecodesign Directive 2009/125/EC ,  the RoHS Directive 2011/65/EU  and carries the -marking 
accordingly.  

 

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, 
including interference that may cause undesired operation.  
 
Additional Information: 

1) This product is assigned a Regulatory Model Number which stays with the regulatory aspects of the design. 
The Regulatory Model Number is the main product identifier in the regulatory documentation and test 
reports, this number should not be confused with the marketing name or the product numbers.  

2) This product was tested in a typical HP environment. 
3) This product uses an analog fax accessory with Regulatory Model Number 'BOISB-1500-03, BOISB-1500-04, 

BOISB-1500-05', as needed to meet technical regulatory requirements for the countries/regions where this 
product will be sold. 

4) This product uses a radio module with Regulatory Model Number VCVRA-1712 as needed to meet technical 
regulatory requirements for the countries/regions where this product will be sold. 

 
 
 

Shanghai, China 
 

29-06-2020 Jia-Fu Chen, Manager 

 LES Product Regulations 

Local contact for regulatory topics only:  
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DECLARATION OF CONFORMITY  
according to ISO/IEC 17050-1 and EN 17050-1 

EU: HP Deutschland  GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Germany 
U.S.:  HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto 94304, U.S.A.  650-857-1501 

http://www.hp.eu/certificates  

Click here to go to the translation(s) 
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DECLARATION OF CONFORMITY  
according to ISO/IEC 17050-1 and EN 17050-1 

 

ANNEX I 

 

Regulatory Model Number:  SHNGC-1801-02 

 

 
OPTIONS 

 
 

DESCRIPTION:* OPTION RMN:* 
 

Toner Cartridges  CF258A/ CF258X (AMS) 

CF259A/ CF259X (EMEA) 

CF276A/ CF276X (APJ) 

CF277A/ CF277X (China & India)  

Fax module BOISB-1500-03 (US- Fax module) 

BOISB-1500-04 (EURO- Fax module) 

BOISB-1500-05 (Brazil- Fax module) 

Wireless module_ 802.11a/b/g/n + Blue 
Tooth 

VCVRA-1712 

550 paper feeder unit (optional) D9P29A  

 

 

 

 

* Where X represents any alpha numeric character. 
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KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 
nach ISO / IEC 17050-1 und EN 17050-1 

  
  DoC #: SHNGC-1801-02-R1Übersetzung/de 

Herstellername:  HP Inc.  
DoC_SHNGC-1801-02-R1 

Adresse des Herstellers:   
 

erklärt, dass das Produkt   

 

HP Information Technology R&D (Shanghai) Co., Ltd. No. 2727 Jinke 
Road, Shanghai, China 201203 

Produktname und Modell: 2)  HP LaserJet Pro MFP M428fdw  
Regulatorische Model Nummer:1) SHNGC-1801-02 
Produktoptionen:  Siehe Anhang I 
 

entspricht den folgenden Produktspezifikationen und Vorschriften:   

 
 

Sicherheit:  EMV  Frequenzspektrum  
 

 IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013  
 EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 
+A12:2011 +A2:2013  
 IEC 62368-1:2014  
 EN 62368-1:2014  
 EN 60825-1:2014  
 IEC 60825-1:2014  
 EN 62479:2010  
 IEC 62479:2010  
 EN 62311:2008  
 IEC 62311:2007  

CISPR 32:2012 Class B 
CISPR 32:2015 Class B 
EN 55032:2012 Class B 
EN 55032:2015 Class B 
EN 61000-3-2:2014 
EN 61000-3-3:2013 
FCC CFR 47 Part 15 
ICES-003, Issue 6 
EN 55024:2010+A1:2015 
EN 301 489-1 V2.1.1 
EN 301 489-17 V3.1.1 

EN 300 328 V2.1.1 
EN 301 893 V2.1.1 

 

 

   Öko-Design  
 

       Verordnung (EG) Nr. 1275/2008   
  EN 50564:2011 
  IEC 62301:2011 

    

   RoHS 
EN 50581:2012 

  

   Other   
ES 203 201; FCC Rules and Regulations 47 CFR Part 68 
  

  

 
Das Produkt erfüllt die Anforderungen der RED-Richtlinie 2014/53/UE, die Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG, 
die RoHS-Richtlinie 2011/65/EU  und trägt das -Kennzeichnung entsprechend.  
 
 
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, 
including interference that may cause undesired operation.  
 
Zusätzliche Information:   

1) Für die regulatorischen Aspekte zum Design wurde diesem Produkt eine Regulatorische Model Nummer 
zugeordnet. Zur Produktidentifizierung in der regulatorischen Dokumentation und den Prüfberichten wird 
diese Regulatorische Model Nummer verwendet und sollte nicht zu Verwechslungen von Marketingnamen 
oder Produktnummern führen.  

2) Dieses Produkt wurde in einer typischen HP Konfiguration getestet. 
3) Dieses Produkt verwendet ein Faxmodem mit Modellnummer: 'BOISB-1500-03, BOISB-1500-04, BOISB-1500-

05', wie es für die Länder / Regionen, in welchen dieses Produkt verkauft wird, verlangt wird um technische 
regulatorische Anforderungen zu erfuellen.  

4) Dieses Produkt verwendet ein Funkmodul mit Modellnummer: 'VCVRA-1712', Es erfüllt die technischen und 
regulatorischen Anforderungen in den Ländern / Regionen, für die es vorgesehen wurde. 

 
 

Shanghai, China 
überprüfen Sie die Unterschrift auf der ursprünglichen 

Erklärung beigefügt 
29-06-2020 Jia-Fu Chen, Manager 

 LES Product Regulations 
  

Lokale Ansprechpartner für Richtlinien und Bestimmungen:  
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KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 
nach ISO / IEC 17050-1 und EN 17050-1 

EU: HP Deutschland  GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Germany 
U.S.:  HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto 94304, U.S.A.  650-857-1501 

www.hp.eu/certificates  
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KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 
nach ISO / IEC 17050-1 und EN 17050-1 

 

ANHANG I  

 

Regulatorische Model Nummer (RMN): SHNGC-1801-02 

 

 
OPTIONEN 

 
 

BESCHREIBUNG:* RMN OPTION:* 
 

Toner Cartridges  CF258A/ CF258X (AMS) 

CF259A/ CF259X (EMEA) 

CF276A/ CF276X (APJ) 

CF277A/ CF277X (China & India)  

Fax module BOISB-1500-03 (US- Fax module) 

BOISB-1500-04 (EURO- Fax module) 

BOISB-1500-05 (Brazil- Fax module) 

Wireless module_ 802.11a/b/g/n + Blue 
Tooth 

VCVRA-1712 

550 paper feeder unit (optional) D9P29A  

 

 

 
 

 

* Wo X steht für eine beliebige alphanumerische Zeichen. 
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DÉCLARATION DE CONFORMITÉ 
selon la norme ISO / IEC 17050-1 et EN 17050-1 

  
  DoC #: SHNGC-1801-02-R1Traduction/fr 

Nom du fabricant:  HP Inc.  
DoC_SHNGC-1801-02-R1 

Adresse du fabricant:  
 

déclare que le produit   

 

HP Information Technology R&D (Shanghai) Co., Ltd. No. 2727 Jinke 
Road, Shanghai, China 201203 

Nom du produit et le modèle: 2)  HP LaserJet Pro MFP M428fdw  
Numéro de modèle réglementaire: 1) SHNGC-1801-02 
Options du produit:  Voir l'annexe I 
 

est conforme aux normes et règlements de produit suivantes:   

 
 

Sécurité:  EMC Spectre radioélectrique  
 

 IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013  
 EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 
+A12:2011 +A2:2013  
 IEC 62368-1:2014  
 EN 62368-1:2014  
 EN 60825-1:2014  
 IEC 60825-1:2014  
 EN 62479:2010  
 IEC 62479:2010  
 EN 62311:2008  
 IEC 62311:2007  

CISPR 32:2012 Class B 
CISPR 32:2015 Class B 
EN 55032:2012 Class B 
EN 55032:2015 Class B 
EN 61000-3-2:2014 
EN 61000-3-3:2013 
FCC CFR 47 Part 15 
ICES-003, Issue 6 
EN 55024:2010+A1:2015 
EN 301 489-1 V2.1.1 
EN 301 489-17 V3.1.1 

EN 300 328 V2.1.1 
EN 301 893 V2.1.1 

 

 

   écoconception  
 

       Règlement (UE) n ° 1275/2008   
  EN 50564:2011 
  IEC 62301:2011 

    

   RoHS 
EN 50581:2012 

  

   Other   
ES 203 201; FCC Rules and Regulations 47 CFR Part 68 
  

  

 
Ce produit est conforme aux exigences de la directive RED 2014/53/UE, la directive sur l'écoconception 
2009/125/CE, la directive RoHS 2011/65/UE et porte la marque .  
 
 
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, 
including interference that may cause undesired operation.  
 
Informations complémentaires:   

1) A ce produit est assigné un numéro de modèle réglementaire qui reste avec les aspects réglementaires de la 
conception. Le numéro de modèle réglementaire est le principal identificateur de produit dans la 
documentation réglementaire et les rapports d'essais, ce nombre ne doit pas être confondu avec le nom 
commercial ou les numéros de produit.  

2) Ce produit a été testé dans un environnement typique HP en conjonction avec un système hôte HP. 
3) Ce produit utilise un accessoire de télécopie analogique avec numéro de modèle réglementaire: 'BOISB-

1500-03, BOISB-1500-04, BOISB-1500-05', qui répond aux exigences techniques réglementaires pour les 
pays / régions où ce produit sera vendu. 

4) Ce produit utilise un module radio avec le numéro de modèle réglementaire: 'VCVRA-1712' qui répond aux 
exigences techniques et réglementaires pour les pays / régions où ce produit sera vendu. 

 
 

Shanghai, China vérifier la signature sur la déclaration d'origine annexé 
29-06-2020 Jia-Fu Chen, Manager 

 LES Product Regulations 
  

Contact local pour les réglementations uniquement:  
EU: HP Deutschland  GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Germany 
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DÉCLARATION DE CONFORMITÉ 
selon la norme ISO / IEC 17050-1 et EN 17050-1 

U.S.:  HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto 94304, U.S.A.  650-857-1501 
www.hp.eu/certificates  
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DÉCLARATION DE CONFORMITÉ 
selon la norme ISO / IEC 17050-1 et EN 17050-1 

 

ANNEXE I 
 

Numéro de modèle réglementaire (RMN): SHNGC-1801-02 

 

 
OPTIONS 

 
 

DESCRIPTION:* RMN OPTION:* 
 

Toner Cartridges  CF258A/ CF258X (AMS) 

CF259A/ CF259X (EMEA) 

CF276A/ CF276X (APJ) 

CF277A/ CF277X (China & India)  

Fax module BOISB-1500-03 (US- Fax module) 

BOISB-1500-04 (EURO- Fax module) 

BOISB-1500-05 (Brazil- Fax module) 

Wireless module_ 802.11a/b/g/n + Blue 
Tooth 

VCVRA-1712 

550 paper feeder unit (optional) D9P29A  

 

 
 

 

* Où X représente n'importe quel caractère alphanumérique. 
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 
secondo la norma ISO / IEC 17050-1 e EN 17050-1 

  
  DoC #: SHNGC-1801-02-R1Traduzione/it 

Nome del Fornitore:  HP Inc.  
DoC_SHNGC-1801-02-R1 

Indirizzo del Fornitore:   
 

dichiara che il prodotto   

 

HP Information Technology R&D (Shanghai) Co., Ltd. No. 2727 Jinke 
Road, Shanghai, China 201203 

Nome del prodotto e modello: 2)  HP LaserJet Pro MFP M428fdw  
Numero di modello normativo: 1) SHNGC-1801-02 
Opzioni del prodotto:  Vedere Allegato I 
 

è conforme alle seguenti specifiche e regolamenti di prodotto:   

 
 

Sicurezza  EMC  Spettro Radio  
 

 IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013  
 EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 
+A12:2011 +A2:2013  
 IEC 62368-1:2014  
 EN 62368-1:2014  
 EN 60825-1:2014  
 IEC 60825-1:2014  
 EN 62479:2010  
 IEC 62479:2010  
 EN 62311:2008  
 IEC 62311:2007  

CISPR 32:2012 Class B 
CISPR 32:2015 Class B 
EN 55032:2012 Class B 
EN 55032:2015 Class B 
EN 61000-3-2:2014 
EN 61000-3-3:2013 
FCC CFR 47 Part 15 
ICES-003, Issue 6 
EN 55024:2010+A1:2015 
EN 301 489-1 V2.1.1 
EN 301 489-17 V3.1.1 

EN 300 328 V2.1.1 
EN 301 893 V2.1.1 

 

 
 

   Ecodesign  
 

       Regolamento (CE) No. 1275/2008   
  EN 50564:2011 
  IEC 62301:2011 

    

   RoHS 
EN 50581:2012 

  

   Other   
ES 203 201; FCC Rules and Regulations 47 CFR Part 68 
  

  

 
Questo prodotto è conforme ai requisiti della direttiva RED 2014/53/UE, la direttiva sulla Progettazione 
Ecocompatibile 2009/125/CE, la direttiva RoHS 2011/65/UE  e porta il marchio .  
 
 
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, 
including interference that may cause undesired operation.  
 
Informazioni aggiuntive:   

1) A questo prodotto è assegnato un Numero di modello normativo (RMN) che rimane con gli aspetti normativi 
della progettazione. Il numero di modello normativo è l'identificativo principale del prodotto nella 
documentazione normativa e rapporti di prova, questo numero non deve essere confuso con il nome 
commerciale o il numero di prodotto.  

2) Questo prodotto è stato testato in un tipico ambiente HP. 
3) Questo prodotto utilizza un accessorio fax analogico con numero di modello normativo BOISB-1500-03, 

BOISB-1500-04, BOISB-1500-05, necessario per soddisfare i requisiti tecnici di regolamentazione per i paesi 
/ regioni in cui sarà venduto questo prodotto. 

4) Questo prodotto utilizza un modulo radio con Numero di modello normativo VCVRA-1712 come necessario 
per soddisfare i requisiti tecnici di regolamentazione per i paesi / regioni in cui sarà venduto questo 
prodotto. 

 
 

Shanghai, China controllare la firma sulla dichiarazione originale allegata 
29-06-2020 Jia-Fu Chen, Manager 

 LES Product Regulations 
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 
secondo la norma ISO / IEC 17050-1 e EN 17050-1 

Contatto locale solo per informazioni sulla conformità al marchio CE: 
EU: HP Deutschland  GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Germany 
U.S.:  HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto 94304, U.S.A.  650-857-1501 

www.hp.eu/certificates  
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 
secondo la norma ISO / IEC 17050-1 e EN 17050-1 

 

ALLEGATO I 
 

Numero di modello normativo (RMN):  SHNGC-1801-02 

 

 
OPZIONI 

 
 

DESCRIZIONE:* RMN OPZIONE:* 
 

Toner Cartridges  CF258A/ CF258X (AMS) 

CF259A/ CF259X (EMEA) 

CF276A/ CF276X (APJ) 

CF277A/ CF277X (China & India)  

Fax module BOISB-1500-03 (US- Fax module) 

BOISB-1500-04 (EURO- Fax module) 

BOISB-1500-05 (Brazil- Fax module) 

Wireless module_ 802.11a/b/g/n + Blue 
Tooth 

VCVRA-1712 

550 paper feeder unit (optional) D9P29A  

 

 
 

 

* Dove X rappresenta qualsiasi carattere alfanumerico. 
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DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 
según la norma ISO / IEC 17050-1 y EN 17050-1 

  
  DoC #: SHNGC-1801-02-R1Traducción/es 

Nombre del fabricante:  HP Inc.  
DoC_SHNGC-1801-02-R1 

Dirección del fabricante:   
 

declara que el producto   

 

HP Information Technology R&D (Shanghai) Co., Ltd. No. 2727 Jinke 
Road, Shanghai, China 201203 

Nombre del producto y modelo: 2)  HP LaserJet Pro MFP M428fdw  
Número de modelo reglamentario: 1) SHNGC-1801-02 
Opciones del producto:  Ver Anexo I 
 

cumple con las siguientes especificaciones y normas de productos:   

 
 

 Seguridad:  EMC Espectro radioeléctrico  
 

 IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013  
 EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 
+A12:2011 +A2:2013  
 IEC 62368-1:2014  
 EN 62368-1:2014  
 EN 60825-1:2014  
 IEC 60825-1:2014  
 EN 62479:2010  
 IEC 62479:2010  
 EN 62311:2008  
 IEC 62311:2007  

CISPR 32:2012 Class B 
CISPR 32:2015 Class B 
EN 55032:2012 Class B 
EN 55032:2015 Class B 
EN 61000-3-2:2014 
EN 61000-3-3:2013 
FCC CFR 47 Part 15 
ICES-003, Issue 6 
EN 55024:2010+A1:2015 
EN 301 489-1 V2.1.1 
EN 301 489-17 V3.1.1 

EN 300 328 V2.1.1 
EN 301 893 V2.1.1 

 

 

   Diseño ecológico  
 

       Reglamento (CE) No. 1275/2008   
  EN 50564:2011 
  IEC 62301:2011 

    

   RoHS 
EN 50581:2012 

  

   Other   
ES 203 201; FCC Rules and Regulations 47 CFR Part 68 
  

  

 
Este producto cumple con los requisitos de la directiva RED 2014/53/UE, la Directiva sobre diseño ecológico 
2009/125/CE, la Directiva RoHS 2011/65/UE  y lleva la marca .  
 
 
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, 
including interference that may cause undesired operation.  
 
Información Adicional:   

1) A este producto se asigna un número de modelo regulatorio que cumple con los aspectos regulatorios del 
diseño. El número de modelo normativo es el identificador principal del producto en la documentación 
reglamentaria e informes de ensayo, este número no se debe confundir con el nombre comercial o los 
números del producto.  

2) Este producto se ha probado en un entorno típico de HP. 
3) Este producto utiliza un accesorio de fax analógico con número de modelo reglamentario: 'BOISB-1500-03, 

BOISB-1500-04, BOISB-1500-05', que cumple con los requisitos regulatorios técnicos de los países / 
regiones donde se comercializa este producto. 

4) Este producto utiliza un módulo de radio con el número de modelo reglamentario: 'VCVRA-1712', que cumple 
con los requisitos técnicos y reglamentarios para los países / regiones donde se comercializa este producto. 

 
 

Shanghai, China comprobar la firma de la primera declaración anexa 
29-06-2020 Jia-Fu Chen, Manager 

 LES Product Regulations 
  

Contacto local únicamente para temas de normativa:  
EU: HP Deutschland  GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Germany 
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DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 
según la norma ISO / IEC 17050-1 y EN 17050-1 

U.S.:  HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto 94304, U.S.A.  650-857-1501 
www.hp.eu/certificates  
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DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 
según la norma ISO / IEC 17050-1 y EN 17050-1 

 

ANEXO I 
 

Número de modelo reglamentario (RMN): SHNGC-1801-02 

 

 
OPCIONES 

 
 

DESCRIPCIÓN:* RMN OPCIÓN:* 
 

Toner Cartridges  CF258A/ CF258X (AMS) 

CF259A/ CF259X (EMEA) 

CF276A/ CF276X (APJ) 

CF277A/ CF277X (China & India)  

Fax module BOISB-1500-03 (US- Fax module) 

BOISB-1500-04 (EURO- Fax module) 

BOISB-1500-05 (Brazil- Fax module) 

Wireless module_ 802.11a/b/g/n + Blue 
Tooth 

VCVRA-1712 

550 paper feeder unit (optional) D9P29A  

 

 
 

 

* Donde X representa cualquier carácter alfanumérico. 
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DEKLARACJA ZGODNOŚCI  
zgodnie z normą ISO / IEC 17050-1 i EN 17050-1 

  
  DoC #: SHNGC-1801-02-R1Tłumaczenie/pl 

Nazwa producenta:  HP Inc.  
DoC_SHNGC-1801-02-R1 

Adres producenta:  
 

oświadcza, że produkt   

 

HP Information Technology R&D (Shanghai) Co., Ltd. No. 2727 Jinke 
Road, Shanghai, China 201203 

Nazwa produktu i modelu: 2)  HP LaserJet Pro MFP M428fdw  
Numer modelu:1) SHNGC-1801-02 
Opcje produktu:  Patrz załącznik I 
 

jest zgodny z następującymi specyfikacjami produktu i rozporządzeń:   

 
 

 Bezpieczeństwo:  EMC Widmo radiowe  
 

 IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013  
 EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 
+A12:2011 +A2:2013  
 IEC 62368-1:2014  
 EN 62368-1:2014  
 EN 60825-1:2014  
 IEC 60825-1:2014  
 EN 62479:2010  
 IEC 62479:2010  
 EN 62311:2008  
 IEC 62311:2007  

CISPR 32:2012 Class B 
CISPR 32:2015 Class B 
EN 55032:2012 Class B 
EN 55032:2015 Class B 
EN 61000-3-2:2014 
EN 61000-3-3:2013 
FCC CFR 47 Part 15 
ICES-003, Issue 6 
EN 55024:2010+A1:2015 
EN 301 489-1 V2.1.1 
EN 301 489-17 V3.1.1 

EN 300 328 V2.1.1 
EN 301 893 V2.1.1 

 

 

   Ekoprojektu  
 

       Rozporządzenie (WE) nr 1275/2008   
  EN 50564:2011 
  IEC 62301:2011 

    

   RoHS 
EN 50581:2012 

  

   Other   
ES 203 201; FCC Rules and Regulations 47 CFR Part 68 
  

  

 
Niniejszy produkt jest zgodny z wymaganiami Dyrektywa RED 2014/53/WE, Dyrektywa w sprawie ekoprojektu 
2009/125/WE, Dyrektywa RoHS 2011/65/WE i posiada odpowiednio oznakowanie .  
 
 
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, 
including interference that may cause undesired operation.  
 
Dodatkowe informacje:   

1) Produkt ten został przypisany numer modelu z aspektów regulacyjnych projekt. Numer modelu jest 
głównym identyfikatorem produktu w dokumentacji normatywnej i raporty z badań, liczba ta nie powinna 
być mylona z nazwą handlową lub też liczby produktów.  

2) Produkt był testowany w typowym środowisku HP, w połączeniu z systemem gospodarza HP. 
3) Produkt ten wykorzystuje analogowy moduł faksu z numerem modelu regulacyjnego: 'BOISB-1500-03, 

BOISB-1500-04, BOISB-1500-05', która spełnia techniczne wymogi regulacyjne w krajach / regionach, w 
których produkt ten zostanie sprzedanych. 

4) Produkt ten wykorzystuje moduł radiowy o numerze modelu regulacyjnego: 'VCVRA-1712', który spełnia 
wymagania techniczne i regulacyjne w krajach / regionach, w których produkt ten zostanie sprzedanych. 

 
 

Shanghai, China sprawdzić podpis na oryginale deklaracji załączonej 
29-06-2020 Jia-Fu Chen, Manager 

 LES Product Regulations 
  

Lokalny kontakt na temat przepisów:  
EU: HP Deutschland  GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Germany 
U.S.:  HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto 94304, U.S.A.  650-857-1501 
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DEKLARACJA ZGODNOŚCI  
zgodnie z normą ISO / IEC 17050-1 i EN 17050-1 

www.hp.eu/certificates  
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DEKLARACJA ZGODNOŚCI  
zgodnie z normą ISO / IEC 17050-1 i EN 17050-1 

 

ZAŁĄCZNIK  I 

 

Numer modelu (RMN): SHNGC-1801-02 

 

 
OPCJE 

 
 

OPIS:* RMN OPCJA:* 
 

Toner Cartridges  CF258A/ CF258X (AMS) 

CF259A/ CF259X (EMEA) 

CF276A/ CF276X (APJ) 

CF277A/ CF277X (China & India)  

Fax module BOISB-1500-03 (US- Fax module) 

BOISB-1500-04 (EURO- Fax module) 

BOISB-1500-05 (Brazil- Fax module) 

Wireless module_ 802.11a/b/g/n + Blue 
Tooth 

VCVRA-1712 

550 paper feeder unit (optional) D9P29A  

 

 
 

 

* W przypadku, gdy X oznacza dowolny alfa cyfrę. 
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DECLARATIE DE CONFORMITATE 
în conformitate cu ISO / IEC 17050-1 și EN 17050-1 

  
  DoC #: SHNGC-1801-02-R1Traducere/ro 

producătorului Nume:  HP Inc.  
DoC_SHNGC-1801-02-R1 

Adresa producătorului:   
 

declară că produsul   

 

HP Information Technology R&D (Shanghai) Co., Ltd. No. 2727 Jinke 
Road, Shanghai, China 201203 

Nume produs și model:2)  HP LaserJet Pro MFP M428fdw  
Numărul de model de reglementare: 1) SHNGC-1801-02 
Opțiuni de produse:  A se vedea anexa I 
 

în conformitate cu următoarele specificații și regulamentelor de produse:   

 
 

Siguranță:  EMC Spectrului de frecvențe radio  
 

 IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013  
 EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 
+A12:2011 +A2:2013  
 IEC 62368-1:2014  
 EN 62368-1:2014  
 EN 60825-1:2014  
 IEC 60825-1:2014  
 EN 62479:2010  
 IEC 62479:2010  
 EN 62311:2008  
 IEC 62311:2007  

CISPR 32:2012 Class B 
CISPR 32:2015 Class B 
EN 55032:2012 Class B 
EN 55032:2015 Class B 
EN 61000-3-2:2014 
EN 61000-3-3:2013 
FCC CFR 47 Part 15 
ICES-003, Issue 6 
EN 55024:2010+A1:2015 
EN 301 489-1 V2.1.1 
EN 301 489-17 V3.1.1 

EN 300 328 V2.1.1 
EN 301 893 V2.1.1 

 

 

   ecodesign  
 

       Regulamentul (CE) nr 1275/2008   
  EN 50564:2011 
  IEC 62301:2011 

    

   RoHS 
EN 50581:2012 

  

   Other   
ES 203 201; FCC Rules and Regulations 47 CFR Part 68 
  

  

 
Produsul prezentat aici, corespunde cu cerintele Directiva RED 2014/53/UE, Directiva privind proiectarea 
ecologică 2009/125/CE, la Directiva RoHS 2011/65/UE  și poartă marcajul  în consecință.  
 
 
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, 
including interference that may cause undesired operation.  
 
Informații suplimentare:   

1) Acest produs este atribuit un număr de model de reglementare care rămâne cu aspectele de reglementare 
ale proiectare. Numărul de model de reglementare este identificatorul principal produs în documentația de 
reglementare și rapoarte de încercare, acest număr nu trebuie confundat cu numele de marketing sau 
umerele de produs. 

2) Acest produs a fost testat într-un mediu tipic HP împreună cu un sistem gazdă HP. 
3) Acest produs utilizează un accesoriu de fax analogic cu Număr de model reglementat: 'BOISB-1500-03, 

BOISB-1500-04, BOISB-1500-05', care îndeplinește cerințele de reglementare tehnică pentru țările / 
regiunile în care acest produs va fi vândut. 

4) Acest produs utilizează un modul radio cu Număr model reglementat: 'VCVRA-1712', care îndeplinește 
cerințele tehnice și de reglementare pentru țările / regiunile în care acest produs va fi vândut. 

 
 

Shanghai, China verifica semnătura de pe declarația inițială anexat 
29-06-2020 Jia-Fu Chen, Manager 

 LES Product Regulations 
  

Local de contact pentru subiecte de reglementare numai:  
EU: HP Deutschland  GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Germany 
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DECLARATIE DE CONFORMITATE 
în conformitate cu ISO / IEC 17050-1 și EN 17050-1 

U.S.:  HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto 94304, U.S.A.  650-857-1501 
www.hp.eu/certificates  
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DECLARATIE DE CONFORMITATE 
în conformitate cu ISO / IEC 17050-1 și EN 17050-1 

 

ANEXA I  

 

Numărul de model de reglementare  (RMN): SHNGC-1801-02 

 

 
OPȚIUNI 

 
 

DESCRIERE:* RMN OPȚIUNE:* 
 

Toner Cartridges  CF258A/ CF258X (AMS) 

CF259A/ CF259X (EMEA) 

CF276A/ CF276X (APJ) 

CF277A/ CF277X (China & India)  

Fax module BOISB-1500-03 (US- Fax module) 

BOISB-1500-04 (EURO- Fax module) 

BOISB-1500-05 (Brazil- Fax module) 

Wireless module_ 802.11a/b/g/n + Blue 
Tooth 

VCVRA-1712 

550 paper feeder unit (optional) D9P29A  

 

 
 

 

* În cazul în care X reprezintă orice caracter alfanumeric. 
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CONFORMITEITSVERKLARING 
volgens ISO / IEC 17050-1 en EN 17050-1 

  
  DoC #: SHNGC-1801-02-R1Vertaling/nl 

Naam van de fabrikant:  HP Inc.  
DoC_SHNGC-1801-02-R1 

Adres van de fabrikant:  
 

verklaart, dat het product   

 

HP Information Technology R&D (Shanghai) Co., Ltd. No. 2727 Jinke 
Road, Shanghai, China 201203 

Naam van het product en model: 2)  HP LaserJet Pro MFP M428fdw  
Regulatory Model Number: 1) SHNGC-1801-02 
Product opties:  Zie bijlage I 
 

voldoet aan de volgende productspecificaties en wetgeving:   

 
 

 Veiligheid:  EMC Radiospectrum  
 

 IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013  
 EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 
+A12:2011 +A2:2013  
 IEC 62368-1:2014  
 EN 62368-1:2014  
 EN 60825-1:2014  
 IEC 60825-1:2014  
 EN 62479:2010  
 IEC 62479:2010  
 EN 62311:2008  
 IEC 62311:2007  

CISPR 32:2012 Class B 
CISPR 32:2015 Class B 
EN 55032:2012 Class B 
EN 55032:2015 Class B 
EN 61000-3-2:2014 
EN 61000-3-3:2013 
FCC CFR 47 Part 15 
ICES-003, Issue 6 
EN 55024:2010+A1:2015 
EN 301 489-1 V2.1.1 
EN 301 489-17 V3.1.1 

EN 300 328 V2.1.1 
EN 301 893 V2.1.1 

 

 

   ecodesign  
 

       Verordening (EG) nr 1275/2008   
  EN 50564:2011 
  IEC 62301:2011 

    

   RoHS 
EN 50581:2012 

  

   Other   
ES 203 201; FCC Rules and Regulations 47 CFR Part 68 
  

  

 
Het product voldoet aan de eisen van de RED-Richtlijn 2014/53/EU, de Ökodesign-Richtlijn 2009/125/EG, de 
RoHS-Richtlijn 2011/65/EU  en draagt het k -keurmer.  
 
 
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, 
including interference that may cause undesired operation.  
 
Extra informatie:   

1) Dit product is voorzien van een wettelijk modelnummer die blijft bij de regelgevende aspecten van de 
ontwerp. Het voorgeschreven modelnummer is het belangrijkste product-id in de regelgeving documentatie 
en testrapporten, moet dit nummer niet verwarren met de merknaam of de productnummers. 

2) Dit product werd getest in het HP-omgeving in combinatie met een HP hostsysteem. 
3) Dit product maakt gebruik van een analoge fax accessoire met voorgeschreven modelnummer: 'BOISB-

1500-03, BOISB-1500-04, BOISB-1500-05', die voldoet aan de technische wettelijke vereisten voor de 
landen / regio's waar dit product zal worden verkocht. 

4) Dit product maakt gebruik van een radio module met voorgeschreven modelnummer: 'VCVRA-1712' die 
voldoet aan de technische en wettelijke vereisten voor de landen / regio's waar dit product zal worden 
verkocht. 

 
 

Shanghai, China 
controleren van een handtekening op het oorspronkelijke 

verklaring gehecht 
29-06-2020 Jia-Fu Chen, Manager 

 LES Product Regulations 
  

Lokale contactpersoon voor mbtvoorschriften:  
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CONFORMITEITSVERKLARING 
volgens ISO / IEC 17050-1 en EN 17050-1 

EU: HP Deutschland  GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Germany 
U.S.:  HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto 94304, U.S.A.  650-857-1501 

www.hp.eu/certificates  
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CONFORMITEITSVERKLARING 
volgens ISO / IEC 17050-1 en EN 17050-1 

 

BIJLAGE I  

 

Regulatory Model Number (RMN): SHNGC-1801-02 

 

 
OPTIES 

 
 

BESCHRIJVING:* RMN OPTIE:* 
 

Toner Cartridges  CF258A/ CF258X (AMS) 

CF259A/ CF259X (EMEA) 

CF276A/ CF276X (APJ) 

CF277A/ CF277X (China & India)  

Fax module BOISB-1500-03 (US- Fax module) 

BOISB-1500-04 (EURO- Fax module) 

BOISB-1500-05 (Brazil- Fax module) 

Wireless module_ 802.11a/b/g/n + Blue 
Tooth 

VCVRA-1712 

550 paper feeder unit (optional) D9P29A  

 

 
 

 

* Waar X staat voor elke alfanumerieke tekens. 
 

Anexo ROHS HP M428FDW (1023847)         SEI 0006364-49.2021.6.02.8000 / pg. 654



MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT  
az ISO / IEC 17050-1 és EN 17050-1 

  
  DoC #: SHNGC-1801-02-R1Fordítás/hu 

A gyártó neve:  HP Inc.  
DoC_SHNGC-1801-02-R1 

Gyártó címe:  
 

kijelenti, hogy a termék   

 

HP Information Technology R&D (Shanghai) Co., Ltd. No. 2727 Jinke 
Road, Shanghai, China 201203 

A termék neve és a modell: 2)  HP LaserJet Pro MFP M428fdw  
Szabályozási Modell száma: 1) SHNGC-1801-02 
Termék opciók: Lásd az I. melléklet 
 

megfelel az alábbi termék dokumentáció és rendeletek:   

 
 

 Biztonság:  EMC Rádióspektrumügyek  
 

 IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013  
 EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 
+A12:2011 +A2:2013  
 IEC 62368-1:2014  
 EN 62368-1:2014  
 EN 60825-1:2014  
 IEC 60825-1:2014  
 EN 62479:2010  
 IEC 62479:2010  
 EN 62311:2008  
 IEC 62311:2007  

CISPR 32:2012 Class B 
CISPR 32:2015 Class B 
EN 55032:2012 Class B 
EN 55032:2015 Class B 
EN 61000-3-2:2014 
EN 61000-3-3:2013 
FCC CFR 47 Part 15 
ICES-003, Issue 6 
EN 55024:2010+A1:2015 
EN 301 489-1 V2.1.1 
EN 301 489-17 V3.1.1 

EN 300 328 V2.1.1 
EN 301 893 V2.1.1 

 

 

   Környezetbarát tervezési   
 

       Rendelet (EC) No. 1275/2008   
  EN 50564:2011 
  IEC 62301:2011 

    

   RoHS 
EN 50581:2012 

  

   Other   
ES 203 201; FCC Rules and Regulations 47 CFR Part 68 
  

  

 
A termék eleget tesz az RED 2014/53/EU irányelv, a környezetbarát tervezésről szóló 2009/125/EK irányelv, az 
RoHS 2011/65/EU irányelv  viseli a  jelzést viseli.  
 
 
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, 
including interference that may cause undesired operation.  
 
További információ:   

1) Ez a termék tartozik egy hatósági azonosítási típusszám ami marad szabályozási szempontból a design. A 
szabályozási modellszámmal a fő termék azonosítóját a szabályozási dokumentációban és vizsgálati 
jelentések, ez a szám nem keverendő össze a kereskedelmi névvel vagy a termék számokat.  

2) Ez a termék tesztelése egy tipikus HP környezetben együtt egy HP gazda rendszert. 
3) Ez a termék egy analóg fax tartozék Szabályozó típusszám: 'BOISB-1500-03, BOISB-1500-04, BOISB-1500-

05', amely megfelel a műszaki előírásoknak az országokban / térségekben, ahol a terméket értékesíteni 
fogják. 

4) Ez a készülék rádiós modul hatósági típusszámot: 'VCVRA-1712', amely megfelel a műszaki és szabályozási 
követelmények országokban / térségekben, ahol a terméket értékesíteni fogják. 

 
 

Shanghai, China ellenőrzi az aláírást az eredeti nyilatkozatot mellékelt 
29-06-2020 Jia-Fu Chen, Manager 

 LES Product Regulations 
  

Helyi kapcsolattartó a jogi tudnivalókkal:  
EU: HP Deutschland  GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Germany 
U.S.:  HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto 94304, U.S.A.  650-857-1501 
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MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT  
az ISO / IEC 17050-1 és EN 17050-1 

www.hp.eu/certificates  
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MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT  
az ISO / IEC 17050-1 és EN 17050-1 

 

I.  MELLÉKLET  

 

Szabályozási Modell száma (RMN): SHNGC-1801-02 

 

 
OPCIÓK 

 
 

LEÍRÁS:* RMN OPCIÓ:* 
 

Toner Cartridges  CF258A/ CF258X (AMS) 

CF259A/ CF259X (EMEA) 

CF276A/ CF276X (APJ) 

CF277A/ CF277X (China & India)  

Fax module BOISB-1500-03 (US- Fax module) 

BOISB-1500-04 (EURO- Fax module) 

BOISB-1500-05 (Brazil- Fax module) 

Wireless module_ 802.11a/b/g/n + Blue 
Tooth 

VCVRA-1712 

550 paper feeder unit (optional) D9P29A  

 

 
 

 

* Ha X jelentése bármilyen alfanumerikus karaktert. 
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DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE 
de acordo com a ISO / IEC 17050-1 e EN 17050-1 

  
  DoC #: SHNGC-1801-02-R1Tradução/pt 

Nome do fabricante:  HP Inc.  
DoC_SHNGC-1801-02-R1 

Endereço do fabricante:   
 

declara, que o produto   

 

HP Information Technology R&D (Shanghai) Co., Ltd. No. 2727 Jinke 
Road, Shanghai, China 201203 

Nome do produto e modelo:2)  HP LaserJet Pro MFP M428fdw  
Número de Modelo de Regulamentação: 1) SHNGC-1801-02 
Opções do produto: Ver anexo I 
 

está em conformidade com as seguintes especificações e regulamentos do produto:   

 
 

 Segurança:   EMC Espectro de radiofrequências  
 

 IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013  
 EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 
+A12:2011 +A2:2013  
 IEC 62368-1:2014  
 EN 62368-1:2014  
 EN 60825-1:2014  
 IEC 60825-1:2014  
 EN 62479:2010  
 IEC 62479:2010  
 EN 62311:2008  
 IEC 62311:2007  

CISPR 32:2012 Class B 
CISPR 32:2015 Class B 
EN 55032:2012 Class B 
EN 55032:2015 Class B 
EN 61000-3-2:2014 
EN 61000-3-3:2013 
FCC CFR 47 Part 15 
ICES-003, Issue 6 
EN 55024:2010+A1:2015 
EN 301 489-1 V2.1.1 
EN 301 489-17 V3.1.1 

EN 300 328 V2.1.1 
EN 301 893 V2.1.1 

 

 

   ecodesign  
 

       Regulamento (CE) n º 1275/2008   
  EN 50564:2011 
  IEC 62301:2011 

    

   RoHS 
EN 50581:2012 

  

   Other   
ES 203 201; FCC Rules and Regulations 47 CFR Part 68 
  

  

 
O produto está em conformidade com os requisitos da a Directiva RED 2014/53/UE, a Directiva Ecodesign 
2009/125/CE, a Directiva RoHS 2011/65/UE  e leva a marca  de acordo.  
 
 
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, 
including interference that may cause undesired operation.  
 
Informações adicionais:   

1) Este produto recebeu um Número de modelo de regulamentação que fica com os aspectos regulatórios do 
design. O Número de Modelo de Regulamentação é o identificador principal do produto na documentação 
regulamentar e relatórios de ensaio, este número não deve ser confundido com o nome comercial ou os 
números dos produtos.  

2) Este produto foi testado em um ambiente típico de HP. 
3) Este produto utiliza um acessório de fax analógico com número de modelo regulatório: 'BOISB-1500-03, 

BOISB-1500-04, BOISB-1500-05', que atende aos requisitos de regulamentação técnica dos países / regiões 
onde este produto será vendido. 

4) Este produto utiliza um módulo de rádio com número de modelo regulatório: 'VCVRA-1712', que atende aos 
requisitos técnicos e regulamentares para os países / regiões onde este produto será vendido. 

 
 

Shanghai, China verificar a assinatura na declaração original anexado 
29-06-2020 Jia-Fu Chen, Manager 

 LES Product Regulations 
  

O contato local para tópicos regulamentares apenas:  
EU: HP Deutschland  GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Germany 
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DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE 
de acordo com a ISO / IEC 17050-1 e EN 17050-1 

U.S.:  HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto 94304, U.S.A.  650-857-1501 
www.hp.eu/certificates  
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DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE 
de acordo com a ISO / IEC 17050-1 e EN 17050-1 

 

ANEXO I  

 

Número de Modelo de Regulamentação (RMN): SHNGC-1801-02 

 

 
OPÇÕES 

 
 

DESCRIÇÃO:* RMN OPÇÃO:* 
 

Toner Cartridges  CF258A/ CF258X (AMS) 

CF259A/ CF259X (EMEA) 

CF276A/ CF276X (APJ) 

CF277A/ CF277X (China & India)  

Fax module BOISB-1500-03 (US- Fax module) 

BOISB-1500-04 (EURO- Fax module) 

BOISB-1500-05 (Brazil- Fax module) 

Wireless module_ 802.11a/b/g/n + Blue 
Tooth 

VCVRA-1712 

550 paper feeder unit (optional) D9P29A  

 

 
 

 

* Onde X representa qualquer caractere alfanumérico. 
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ΔΉΛΩΣΗ ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗΣ 

σύμφωνα με το πρότυπο ISO / IEC 17050-1 και EN 17050-1 
  
  DoC #: SHNGC-1801-02-R1Μετάφραση/el 

Όνομα κατασκευαστή:  HP Inc.  
DoC_SHNGC-1801-02-R1 

Διεύθυνση του κατασκευαστή:   
 

δηλώνει ότι το προϊόν  

 

HP Information Technology R&D (Shanghai) Co., Ltd. No. 2727 Jinke 
Road, Shanghai, China 201203 

Όνομα προϊόντος και μοντέλου:2)  HP LaserJet Pro MFP M428fdw  
Αριθμός Μοντέλο κατά τους κανονισμούς:1) SHNGC-1801-02 
Επιλογές Προϊόντος: Βλέπε παράρτημα I 
 

συμμορφώνεται προς τις εξής προδιαγραφές και κανονισμοί:   

 
 

Ασφάλεια:  EMC ραδιοφάσματος  
 

 IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013  
 EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 
+A12:2011 +A2:2013  
 IEC 62368-1:2014  
 EN 62368-1:2014  
 EN 60825-1:2014  
 IEC 60825-1:2014  
 EN 62479:2010  
 IEC 62479:2010  
 EN 62311:2008  
 IEC 62311:2007  

CISPR 32:2012 Class B 
CISPR 32:2015 Class B 
EN 55032:2012 Class B 
EN 55032:2015 Class B 
EN 61000-3-2:2014 
EN 61000-3-3:2013 
FCC CFR 47 Part 15 
ICES-003, Issue 6 
EN 55024:2010+A1:2015 
EN 301 489-1 V2.1.1 
EN 301 489-17 V3.1.1 

EN 300 328 V2.1.1 
EN 301 893 V2.1.1 

 

 

   οικολογικού σχεδιασμού  
 

       Κανονισμός (ΕΚ) αριθ 1275/2008   
  EN 50564:2011 
  IEC 62301:2011 

    

   RoHS 
EN 50581:2012 

  

   Other   
ES 203 201; FCC Rules and Regulations 47 CFR Part 68 
  

  

 
Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του η Οδηγία RED 2014/53/EE, η Οδηγία για τον οικολογικό 
σχεδιασμό 2009/125/EK, η Οδηγία RoHS 2011/65/EE  και φέρει τη σήμανση .  
 
 
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, 
including interference that may cause undesired operation.  
 
Πρόσθετες πληροφορίες:   

1) Αυτό το προϊόν έχει εκχωρηθεί ένας ρυθμιστικός αριθμός μοντέλου που μένει με τις ρυθμιστικές πτυχές των 
σχεδιασμό. Ο αριθμός Ρυθμιστική μοντέλου είναι το κύριο αναγνωριστικό του προϊόντος με την κανονιστική 
τεκμηρίωση και εκθέσεις δοκιμών, ο αριθμός αυτός δεν πρέπει να συγχέεται με την εμπορική ονομασία ή τους 
αριθμούς προϊόντος.  

2) Αυτό το προϊόν έχει δοκιμαστεί σε ένα τυπικό περιβάλλον ΗΡ. 
3) Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί ένα αναλογικό εξάρτημα φαξ με Number Κανονιστικό Μοντέλο: 'BOISB-1500-03, 

BOISB-1500-04, BOISB-1500-05', το οποίο πληροί τις τεχνικές ρυθμιστικές απαιτήσεις για τις χώρες / περιοχές 
όπου το προϊόν θα πωλείται. 

4) Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί μια μονάδα ραδιόφωνο με αριθμό Κανονιστικό Μοντέλο: 'VCVRA-1712', η οποία 
πληροί τις τεχνικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις για τις χώρες / περιοχές όπου το προϊόν θα πωλείται. 

 
 

Shanghai, China 

ελέγξτε την υπογραφή για την αρχική δήλωση που 
προσαρτάται 

29-06-2020 Jia-Fu Chen, Manager 
 LES Product Regulations 
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ΔΉΛΩΣΗ ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗΣ 

σύμφωνα με το πρότυπο ISO / IEC 17050-1 και EN 17050-1 
  

Τοπική επαφής για θέματα κανονισμών μόνο:  
EU: HP Deutschland  GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Germany 
U.S.:  HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto 94304, U.S.A.  650-857-1501 

www.hp.eu/certificates  
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ΔΉΛΩΣΗ ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗΣ 

σύμφωνα με το πρότυπο ISO / IEC 17050-1 και EN 17050-1 

 

ΤΟ ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ Ι 

 

Αριθμός Μοντέλο κατά τους κανονισμούς (RMN): SHNGC-1801-02 

 

 

ΕΠΙΛΟΓΕΣ 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:* RMN ΕΠΙΛΟΓΉ:* 
 

Toner Cartridges  CF258A/ CF258X (AMS) 

CF259A/ CF259X (EMEA) 

CF276A/ CF276X (APJ) 

CF277A/ CF277X (China & India)  

Fax module BOISB-1500-03 (US- Fax module) 

BOISB-1500-04 (EURO- Fax module) 

BOISB-1500-05 (Brazil- Fax module) 

Wireless module_ 802.11a/b/g/n + Blue 
Tooth 

VCVRA-1712 

550 paper feeder unit (optional) D9P29A  

 

 
 

 

* Σε περίπτωση που το Χ αντιπροσωπεύει οποιοδήποτε αλφαριθμητικό χαρακτήρα. 
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FÖRKLARING OM ÖVERENSSTÄMMELSE 
i enlighet med ISO / IEC 17050-1 och EN 17050-1 

  
  DoC #: SHNGC-1801-02-R1Översättning/sv 

Tillverkarens namn:  HP Inc.  
DoC_SHNGC-1801-02-R1 

Tillverkarens adress:  
 

förklarar att produkten   

 

HP Information Technology R&D (Shanghai) Co., Ltd. No. 2727 Jinke 
Road, Shanghai, China 201203 

Namn och modell:2)  HP LaserJet Pro MFP M428fdw  
Regleringsmodellnummer: 1) SHNGC-1801-02 
Produktalternativ:  Se bilaga I 
 

överensstämmer med följande produktspecifikationer och förordningar:   

 
 

Säkerhet:  EMC Rádiového spektra  
 

 IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013  
 EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 
+A12:2011 +A2:2013  
 IEC 62368-1:2014  
 EN 62368-1:2014  
 EN 60825-1:2014  
 IEC 60825-1:2014  
 EN 62479:2010  
 IEC 62479:2010  
 EN 62311:2008  
 IEC 62311:2007  

CISPR 32:2012 Class B 
CISPR 32:2015 Class B 
EN 55032:2012 Class B 
EN 55032:2015 Class B 
EN 61000-3-2:2014 
EN 61000-3-3:2013 
FCC CFR 47 Part 15 
ICES-003, Issue 6 
EN 55024:2010+A1:2015 
EN 301 489-1 V2.1.1 
EN 301 489-17 V3.1.1 

EN 300 328 V2.1.1 
EN 301 893 V2.1.1 

 

 

   ekodesign  
 

       Förordning (EG) nr 1275/2008   
  EN 50564:2011 
  IEC 62301:2011 

    

   RoHS 
EN 50581:2012 

  

   Other   
ES 203 201; FCC Rules and Regulations 47 CFR Part 68 
  

  

 
Produkten uppfyller därmed kraven i Direktivet RED 2014/53/UE, Ekodesigndirektivet 2009/125/CE, RoHS-
direktivet 2011/65/UE  och är -märkning i enlighet därmed.  
 
 
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, 
including interference that may cause undesired operation.  
 
Ytterligare information:   

1) Den här produkten har tilldelats ett kontrollmodellnummer som stannar med de regulatoriska aspekterna 
av design. Kontrollmodellnumret är den viktigaste produktbeteckning i lagstiftnings dokumentation och 
provningsrapporter, detta nummer ska inte förväxlas med produktnamn eller produktnummer.  

2) Produkten testades i en typisk HP-miljö tillsammans med en HP-värdsystem. 
3) Den här produkten använder en analog faxtillbehöret med modellnummer: 'BOISB-1500-03, BOISB-1500-04, 

BOISB-1500-05', som uppfyller de tekniska myndighetskrav för länder / regioner där produkten kommer att 
säljas. 

4) Denna produkt använder en radiomodul med modellnummer: 'VCVRA-1712' som uppfyller de tekniska och 
regulatoriska krav för länder / regioner där produkten kommer att säljas. 

 
 

Shanghai, China 
kontrollera signaturen på den ursprungliga deklarationen 

som bifogas 
29-06-2020 Jia-Fu Chen, Manager 

 LES Product Regulations 
  

Lokal kontakt ENDAST med frågor:  
EU: HP Deutschland  GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Germany 
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FÖRKLARING OM ÖVERENSSTÄMMELSE 
i enlighet med ISO / IEC 17050-1 och EN 17050-1 

U.S.:  HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto 94304, U.S.A.  650-857-1501 
www.hp.eu/certificates  
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FÖRKLARING OM ÖVERENSSTÄMMELSE 
i enlighet med ISO / IEC 17050-1 och EN 17050-1 

 

BILAGA I  

 

Regleringsmodellnummer (RMN): SHNGC-1801-02 

 

 
ALTERNATIV  

 
 

BESKRIVNING:* RMN ALTERNATIV:* 
 

Toner Cartridges  CF258A/ CF258X (AMS) 

CF259A/ CF259X (EMEA) 

CF276A/ CF276X (APJ) 

CF277A/ CF277X (China & India)  

Fax module BOISB-1500-03 (US- Fax module) 

BOISB-1500-04 (EURO- Fax module) 

BOISB-1500-05 (Brazil- Fax module) 

Wireless module_ 802.11a/b/g/n + Blue 
Tooth 

VCVRA-1712 

550 paper feeder unit (optional) D9P29A  

 

 
 

 

* Där X representerar någon alfanumeriska tecken. 
 

Anexo ROHS HP M428FDW (1023847)         SEI 0006364-49.2021.6.02.8000 / pg. 666



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
podle normy ISO / IEC 17050-1 a ČSN EN 17050-1 

  
  DoC #: SHNGC-1801-02-R1Překlad/cs 

Jméno výrobce:  HP Inc.  
DoC_SHNGC-1801-02-R1 

Adresa výrobce:  
 

prohlašuje, že výrobek   

 

HP Information Technology R&D (Shanghai) Co., Ltd. No. 2727 Jinke 
Road, Shanghai, China 201203 

Název produktu a model:2)  HP LaserJet Pro MFP M428fdw  
Regulační číslo modelu: 1) SHNGC-1801-02 
Možnosti výrobku:  Viz příloha I 
 

vyhovuje následujícím specifikacím a nařízení produktu:   

 
 

Bezpečnost:  EMC Rádiové spektrum  
 

 IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013  
 EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 
+A12:2011 +A2:2013  
 IEC 62368-1:2014  
 EN 62368-1:2014  
 EN 60825-1:2014  
 IEC 60825-1:2014  
 EN 62479:2010  
 IEC 62479:2010  
 EN 62311:2008  
 IEC 62311:2007  

CISPR 32:2012 Class B 
CISPR 32:2015 Class B 
EN 55032:2012 Class B 
EN 55032:2015 Class B 
EN 61000-3-2:2014 
EN 61000-3-3:2013 
FCC CFR 47 Part 15 
ICES-003, Issue 6 
EN 55024:2010+A1:2015 
EN 301 489-1 V2.1.1 
EN 301 489-17 V3.1.1 

EN 300 328 V2.1.1 
EN 301 893 V2.1.1 

 

 

   ekodesignu  
 

       Nařízení Rady (ES) č 1275/2008   
  EN 50564:2011 
  IEC 62301:2011 

    

   RoHS 
EN 50581:2012 

  

   Other   
ES 203 201; FCC Rules and Regulations 47 CFR Part 68 
  

  

 
Tento výrobek splňuje požadavky Směrnice RED 2014/53/UE, Směrnice o ekodesignu 2009/125/CE, Směrnice 
RoHS 2011/65/UE  a nese označení CE v souladu s .  
 
 
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, 
including interference that may cause undesired operation.  
 
Další informace:   

1) Tento produkt je přiděleno regulatorní číslo modelu, který zůstává s regulačními aspekty konstrukce. Počet 
Regulační model je hlavním identifikátorem produktu v regulační dokumentaci a protokoly o zkouškách, 
toto číslo by nemělo být zaměňováno s marketingovým názvem nebo čísla produktu.  

2) Tento výrobek byl testován v typické prostředí HP ve spolupráci s hostitelským systémem HP. 
3) Tento produkt používá doplňkový analogový faxový s Kontrolní číslo modelu: 'BOISB-1500-03, BOISB-1500-

04, BOISB-1500-05', která splňuje technické regulačních požadavků na jednotlivých zemích / oblastech, kde 
bude tento produkt prodáván. 

4) Tento výrobek používá rádiový modul s Kontrolní číslo modelu: 'VCVRA-1712', která splňuje technické a 
regulační požadavky na jednotlivých zemích / oblastech, kde bude tento produkt prodáván. 

 
 

Shanghai, China zkontrolovat podpis na původní prohlášení připojeném 
29-06-2020 Jia-Fu Chen, Manager 

 LES Product Regulations 
  

Lokální kontakt pro informace pouze o směrnicích:  
EU: HP Deutschland  GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Germany 
U.S.:  HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto 94304, U.S.A.  650-857-1501 
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PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
podle normy ISO / IEC 17050-1 a ČSN EN 17050-1 

www.hp.eu/certificates  
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PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
podle normy ISO / IEC 17050-1 a ČSN EN 17050-1 

 

PŘÍLOHA I  

 

Regulační číslo modelu (RMN): SHNGC-1801-02 

 

 
VOLBY 

 
 

POPIS:* RMN VOLBA:* 
 

Toner Cartridges  CF258A/ CF258X (AMS) 

CF259A/ CF259X (EMEA) 

CF276A/ CF276X (APJ) 

CF277A/ CF277X (China & India)  

Fax module BOISB-1500-03 (US- Fax module) 

BOISB-1500-04 (EURO- Fax module) 

BOISB-1500-05 (Brazil- Fax module) 

Wireless module_ 802.11a/b/g/n + Blue 
Tooth 

VCVRA-1712 

550 paper feeder unit (optional) D9P29A  

 

 
 

 

* Tam, kde X představuje libovolný alfanumerický znak. 
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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ 

в съответствие с ISO / IEC 17050-1 и EN 17050-1 
  
  DoC #: SHNGC-1801-02-R1Превод/bg 

Наименование на производителя:  HP Inc.  
DoC_SHNGC-1801-02-R1 

Производителя Адрес:   
 

заявява,  че продуктът  

 

HP Information Technology R&D (Shanghai) Co., Ltd. No. 2727 Jinke 
Road, Shanghai, China 201203 

Име на продукта и модел:2)  HP LaserJet Pro MFP M428fdw  
Нормативен номер на модела:1) SHNGC-1801-02 
Опции на продукта:  Виж приложение I 
 

съответства на следните спецификации на продукта и регламенти:   

 
 

Безопасност:  EMC Радиочестотният спектър  
 

 IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013  
 EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 
+A12:2011 +A2:2013  
 IEC 62368-1:2014  
 EN 62368-1:2014  
 EN 60825-1:2014  
 IEC 60825-1:2014  
 EN 62479:2010  
 IEC 62479:2010  
 EN 62311:2008  
 IEC 62311:2007  

CISPR 32:2012 Class B 
CISPR 32:2015 Class B 
EN 55032:2012 Class B 
EN 55032:2015 Class B 
EN 61000-3-2:2014 
EN 61000-3-3:2013 
FCC CFR 47 Part 15 
ICES-003, Issue 6 
EN 55024:2010+A1:2015 
EN 301 489-1 V2.1.1 
EN 301 489-17 V3.1.1 

EN 300 328 V2.1.1 
EN 301 893 V2.1.1 

 

 

   екодизайна  
 

       Регламент (ЕС) № 1275/2008   
  EN 50564:2011 
  IEC 62301:2011 

    

   RoHS 
EN 50581:2012 

  

   Other   
ES 203 201; FCC Rules and Regulations 47 CFR Part 68 
  

  

 
Този апарат в съответствие с изискванията на Директивата RED 2014/53/EC, Директивата за екодизайна 
2009/125/OT, Директивата RoHS 2011/65/EC  и носи маркировката съответно .  
 
 
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, 
including interference that may cause undesired operation.  
 
Допълнителна информация:   

1) Този продукт има нормативен номер на модела, който остава с регулаторните аспекти на дизайн. Номер на 
Нормативен модел е идентификатора основен продукт в нормативната документация и протоколи от 
изпитвания, този брой не трябва да се бърка с пазарното име или номера на продукта.  

2) Този продукт е изпробван в типична HP среда във връзка с хост система HP. 
3) Този продукт използва аналогов факс аксесоар с нормативен номер на модела: 'BOISB-1500-03, BOISB-

1500-04, BOISB-1500-05', което отговаря на техническите нормативни изисквания за страни / региони, 
където този продукт, ще бъдат продадени. 

4) Този продукт използва радио модул с нормативен номер на модела: 'VCVRA-1712', което отговаря на 
техническите и регулаторни изисквания за страните / регионите, където този продукт, ще бъдат продадени. 

 
 

Shanghai, China 

проверка на подписа върху оригинала на декларацията, 
приложена 

29-06-2020 Jia-Fu Chen, Manager 
 LES Product Regulations 
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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ 

в съответствие с ISO / IEC 17050-1 и EN 17050-1 
Local контакт за регулаторни теми само:  

EU: HP Deutschland  GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Germany 
U.S.:  HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto 94304, U.S.A.  650-857-1501 

www.hp.eu/certificates  
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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ 

в съответствие с ISO / IEC 17050-1 и EN 17050-1 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ I  

 

Нормативен номер на модела (RMN): SHNGC-1801-02 

 

 
OPTIONS 

 
 

ОПИСАНИЕ:* RMN ОПЦИЯ:* 
 

Toner Cartridges  CF258A/ CF258X (AMS) 

CF259A/ CF259X (EMEA) 

CF276A/ CF276X (APJ) 

CF277A/ CF277X (China & India)  

Fax module BOISB-1500-03 (US- Fax module) 

BOISB-1500-04 (EURO- Fax module) 

BOISB-1500-05 (Brazil- Fax module) 

Wireless module_ 802.11a/b/g/n + Blue 
Tooth 

VCVRA-1712 

550 paper feeder unit (optional) D9P29A  

 

 
 

 

* Когато X представлява всяка алфа цифров знак. 
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VYHLÁSENIE O ZHODE 
podľa normy ISO / IEC 17050-1 a STN EN 17050-1 

  
  DoC #: SHNGC-1801-02-R1Preklad/sk 

Meno výrobcu:  HP Inc.  
DoC_SHNGC-1801-02-R1 

adresa výrobcu:  
 

prehlasuje, že výrobok   

 

HP Information Technology R&D (Shanghai) Co., Ltd. No. 2727 Jinke 
Road, Shanghai, China 201203 

Názov produktu a model: 2)  HP LaserJet Pro MFP M428fdw  
Regulačné číslo modelu: 1) SHNGC-1801-02 
Možnosti výrobku:  Pozri prílohu I 
 

spĺňa nasledujúce špecifikácie a nariadenia produktu:   

 
 

Bezpečnosť:   EMC Rádiové spektrum  
 

 IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013  
 EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 
+A12:2011 +A2:2013  
 IEC 62368-1:2014  
 EN 62368-1:2014  
 EN 60825-1:2014  
 IEC 60825-1:2014  
 EN 62479:2010  
 IEC 62479:2010  
 EN 62311:2008  
 IEC 62311:2007  

CISPR 32:2012 Class B 
CISPR 32:2015 Class B 
EN 55032:2012 Class B 
EN 55032:2015 Class B 
EN 61000-3-2:2014 
EN 61000-3-3:2013 
FCC CFR 47 Part 15 
ICES-003, Issue 6 
EN 55024:2010+A1:2015 
EN 301 489-1 V2.1.1 
EN 301 489-17 V3.1.1 

EN 300 328 V2.1.1 
EN 301 893 V2.1.1 

 

 

   ekodizajne  
 

       Nariadenie Rady (ES) č 1275/2008   
  EN 50564:2011 
  IEC 62301:2011 

    

   RoHS 
EN 50581:2012 

  

   Other   
ES 203 201; FCC Rules and Regulations 47 CFR Part 68 
  

  

 
Tento výrobok spĺňa požiadavky Smernice RED 2014/53/UE, Smernice o ekodizajne 2009/125/CE, Smernice 
RoHS 2011/65/UE  a nesie označenie CE v súlade s .  
 
 
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, 
including interference that may cause undesired operation.  
 
Ďalšie informácie:   

1) Tento produkt je pridelené regulačné číslo modelu, ktorý zostáva s regulačnými aspektmi konštrukcie. 
Počet Regulačný model je hlavným identifikátorom produktu v regulačnej dokumentácii a protokoly o 
skúškach, toto číslo by sa nemalo zamieňať s marketingovým názvom alebo s výrobnými číslami.  

2) Tento výrobok bol testovaný v typickej prostredí HP v spolupráci s hostiteľským systémom HP . 
3) Tento produkt používa príslušenstvo analógového faxu s Kontrolné číslo modelu: 'BOISB-1500-03, BOISB-

1500-04, BOISB-1500-05', ktorá spĺňa technické regulačných požiadaviek na jednotlivých krajinách / 
oblastiach, kde bude tento produkt predáva. 

4) Tento výrobok používa rádiový modul s Kontrolné číslo modelu: 'VCVRA-1712', ktorá spĺňa technické a 
regulačné požiadavky na jednotlivých krajinách / oblastiach, kde bude tento produkt predáva. 

 
 

Shanghai, China skontrolovať podpis na pôvodnú vyhlásení pripojenom 
29-06-2020 Jia-Fu Chen, Manager 

 LES Product Regulations 
  

Lokálne kontakt pre informácie iba o smerniciach:  
EU: HP Deutschland  GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Germany 
U.S.:  HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto 94304, U.S.A.  650-857-1501 
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VYHLÁSENIE O ZHODE 
podľa normy ISO / IEC 17050-1 a STN EN 17050-1 

www.hp.eu/certificates  
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VYHLÁSENIE O ZHODE 
podľa normy ISO / IEC 17050-1 a STN EN 17050-1 

 

PRÍLOHA I  

 

Regulačné číslo modelu (RMN): SHNGC-1801-02 

 

 
VOĽBY 

 
 

OPIS:* RMN VOĽBA:* 
 

Toner Cartridges  CF258A/ CF258X (AMS) 

CF259A/ CF259X (EMEA) 

CF276A/ CF276X (APJ) 

CF277A/ CF277X (China & India)  

Fax module BOISB-1500-03 (US- Fax module) 

BOISB-1500-04 (EURO- Fax module) 

BOISB-1500-05 (Brazil- Fax module) 

Wireless module_ 802.11a/b/g/n + Blue 
Tooth 

VCVRA-1712 

550 paper feeder unit (optional) D9P29A  

 

 
 

 

* Tam, kde X predstavuje ľubovoľný alfanumerický znak. 
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OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING 
i henhold til ISO / IEC 17050-1 og EN 17050-1 

  
  DoC #: SHNGC-1801-02-R1Oversættelse/da 

Producentens navn:  HP Inc.  
DoC_SHNGC-1801-02-R1 

Producentens adresse:  
 

erklærer, at produktet   

 

HP Information Technology R&D (Shanghai) Co., Ltd. No. 2727 Jinke 
Road, Shanghai, China 201203 

Produktnavn og Model: 2)  HP LaserJet Pro MFP M428fdw  
Lovpligtigt modelnummer: 1) SHNGC-1801-02 
Produkt Valg:  Se bilag I 
 

opfylder følgende produktspecifikationer og forordninger:   

 
 

Sikkerhed:   EMC Radiofrekvenser  
 

 IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013  
 EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 
+A12:2011 +A2:2013  
 IEC 62368-1:2014  
 EN 62368-1:2014  
 EN 60825-1:2014  
 IEC 60825-1:2014  
 EN 62479:2010  
 IEC 62479:2010  
 EN 62311:2008  
 IEC 62311:2007  

CISPR 32:2012 Class B 
CISPR 32:2015 Class B 
EN 55032:2012 Class B 
EN 55032:2015 Class B 
EN 61000-3-2:2014 
EN 61000-3-3:2013 
FCC CFR 47 Part 15 
ICES-003, Issue 6 
EN 55024:2010+A1:2015 
EN 301 489-1 V2.1.1 
EN 301 489-17 V3.1.1 

EN 300 328 V2.1.1 
EN 301 893 V2.1.1 

 

 

   miljøvenligt design  
 

       Forordning (EF) nr 1275/2008   
  EN 50564:2011 
  IEC 62301:2011 

    

   RoHS 
EN 50581:2012 

  

   Other   
ES 203 201; FCC Rules and Regulations 47 CFR Part 68 
  

  

 
Produktet overholder kravene iRED-direktivet 2014/53/EU, direktivet om miljøvenligt design 2009/125/EC, 
RoHS-direktivet 2011/65/EU  og bærer -mærket i overensstemmelse hermed.  
 
 
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, 
including interference that may cause undesired operation.  
 
Yderligere information:   

1) Dette produkt er tildelt et lovpligtigt modelnummer, som forbliver de lovgivningsmæssige aspekter af den 
design. Det lovpligtige modelnummer er det vigtigste produkt-id i den lovgivningsmæssige dokumentation 
og testrapporter, bør dette antal ikke forveksles med navn markedsføringen eller varenumre.  

2) Dette produkt blev testet i en typisk HP-miljø i forbindelse med en HP host system. 
3) Dette produkt bruger et analogt faxtilbehør med lovpligtigt modelnummer: 'BOISB-1500-03, BOISB-1500-

04, BOISB-1500-05', som opfylder de tekniske lovgivningsmæssige krav til de lande / områder, hvor dette 
produkt vil blive solgt. 

4) Dette produkt bruger et radiomodul med lovpligtigt modelnummer: 'VCVRA-1712', som opfylder de tekniske 
og lovgivningsmæssige krav til lande / områder, hvor dette produkt vil blive solgt. 

 
 

Shanghai, China 
kontrollere signaturen på den oprindelige erklæring, der er 

knyttet 
29-06-2020 Jia-Fu Chen, Manager 

 LES Product Regulations 
  

Lokal kontaktperson for regulative emner:  
EU: HP Deutschland  GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Germany 
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OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING 
i henhold til ISO / IEC 17050-1 og EN 17050-1 

U.S.:  HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto 94304, U.S.A.  650-857-1501 
www.hp.eu/certificates  
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OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING 
i henhold til ISO / IEC 17050-1 og EN 17050-1 

 

BILAG I  

 

Lovpligtigt modelnummer (RMN): SHNGC-1801-02 

 

 
MULIGHEDER 

 
 

BESKRIVELSE:* RMN OPTION:* 
 

Toner Cartridges  CF258A/ CF258X (AMS) 

CF259A/ CF259X (EMEA) 

CF276A/ CF276X (APJ) 

CF277A/ CF277X (China & India)  

Fax module BOISB-1500-03 (US- Fax module) 

BOISB-1500-04 (EURO- Fax module) 

BOISB-1500-05 (Brazil- Fax module) 

Wireless module_ 802.11a/b/g/n + Blue 
Tooth 

VCVRA-1712 

550 paper feeder unit (optional) D9P29A  

 

 
 

 

* Hvor X betegner en hvilken som helst alfanumerisk tegn. 
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VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS  
ISO / IEC 17050-1: n ja EN 17050-1 

  
  DoC #: SHNGC-1801-02-R1Käännös/fi 

Valmistajan nimi:  HP Inc.  
DoC_SHNGC-1801-02-R1 

Valmistajan osoite:  
 

ilmoittaa, että tuote   

 

HP Information Technology R&D (Shanghai) Co., Ltd. No. 2727 Jinke 
Road, Shanghai, China 201203 

Tuotteen nimi ja malli: 2)  HP LaserJet Pro MFP M428fdw  
Säädösmallinumero: 1) SHNGC-1801-02 
Tuotevaihtoehdot:  Katso liite I 
 

täyttää seuraavat tuotevaatimukset ja asetukset:   

 
 

Turvallisuus:  EMC Radiotaajuuksien  
 

 IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013  
 EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 
+A12:2011 +A2:2013  
 IEC 62368-1:2014  
 EN 62368-1:2014  
 EN 60825-1:2014  
 IEC 60825-1:2014  
 EN 62479:2010  
 IEC 62479:2010  
 EN 62311:2008  
 IEC 62311:2007  

CISPR 32:2012 Class B 
CISPR 32:2015 Class B 
EN 55032:2012 Class B 
EN 55032:2015 Class B 
EN 61000-3-2:2014 
EN 61000-3-3:2013 
FCC CFR 47 Part 15 
ICES-003, Issue 6 
EN 55024:2010+A1:2015 
EN 301 489-1 V2.1.1 
EN 301 489-17 V3.1.1 

EN 300 328 V2.1.1 
EN 301 893 V2.1.1 

 

 

   Ecodesign  
 

       Asetuksen (EY) N: o 1275/2008   
  EN 50564:2011 
  IEC 62301:2011 

    

   RoHS 
EN 50581:2012 

  

   Other   
ES 203 201; FCC Rules and Regulations 47 CFR Part 68 
  

  

 
Tuote täyttää vaatimukset RED-direktiivin 2014/53/EU, Ekologista suunnittelua koskevan direktiivin 
2009/125/EY, RoHS-direktiivin 2011/65/EU  ja siinä on vastaava -merkintä.  
 
 
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, 
including interference that may cause undesired operation.  
 
Lisätiedot:  

1) Tämä tuote on annettu virallinen numero, joka pysyy hallinnolliset näkökohdat suunnittelu. Säädöksiä 
koskeva mallinumero on tärkein tuotteen tunniste sääntely asiakirjat ja testausselosteet, tätä numeroa ei 
pidä sekoittaa tuotteen nimeen tai tuotteen numeroita.  

2) Tämä tuote testattu tyypillisessä HP ympäristöministeriö yhdessä HP isäntä järjestelmä. 
3) Tämä tuote käyttää analogista faksilaite Regulatory Model Number: 'BOISB-1500-03, BOISB-1500-04, 

BOISB-1500-05', joka täyttää tekniset sääntelyyn vaatimukset maissa / alueilla, joissa tätä tuotetta 
myydään. 

4) Tuotteessa käytetään radio moduuli Regulatory Model Number: 'VCVRA-1712', joka täyttää tekniset ja 
lainsäädännölliset vaatimukset niissä maissa / alueilla, joissa tätä tuotetta myydään. 

 
 

Shanghai, China Tarkista allekirjoitus alkuperäisen ilmoituksen liitteenä 
29-06-2020 Jia-Fu Chen, Manager 

 LES Product Regulations 
  

Paikallinen yhteyshenkilö säännöksistä antavat:  
EU: HP Deutschland  GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Germany 
U.S.:  HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto 94304, U.S.A.  650-857-1501 
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VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS  
ISO / IEC 17050-1: n ja EN 17050-1 

www.hp.eu/certificates  
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VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS  
ISO / IEC 17050-1: n ja EN 17050-1 

 

LIITE I  

 

Säädösmallinumero (RMN): SHNGC-1801-02 

 

 
OPTIONS 

 
 

KUVAUS:* RMN VAIHTOEHTO:* 
 

Toner Cartridges  CF258A/ CF258X (AMS) 

CF259A/ CF259X (EMEA) 

CF276A/ CF276X (APJ) 

CF277A/ CF277X (China & India)  

Fax module BOISB-1500-03 (US- Fax module) 

BOISB-1500-04 (EURO- Fax module) 

BOISB-1500-05 (Brazil- Fax module) 

Wireless module_ 802.11a/b/g/n + Blue 
Tooth 

VCVRA-1712 

550 paper feeder unit (optional) D9P29A  

 

 
 

 

* Jos X on mikä tahansa aakkosnumeerinen merkki. 
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ATITIKTIES DEKLARACIJA  
pagal ISO / IEC 17050-1 ir EN 17050-1 

  
  DoC #: SHNGC-1801-02-R1Vertimas/lt 

Gamintojo pavadinimas:  HP Inc.  
DoC_SHNGC-1801-02-R1 

Gamintojo adresas:  
 

pareiškia, kad produktas   

 

HP Information Technology R&D (Shanghai) Co., Ltd. No. 2727 Jinke 
Road, Shanghai, China 201203 

Produkto pavadinimas ir modelis: 2)  HP LaserJet Pro MFP M428fdw  
Normatyvinis modelio numeris: 1) SHNGC-1801-02 
Prekės pasirinkimai:  Žiūrėti I priedą 
 

atitinka šias produkto specifikacijas ir reglamentų:   

 
 

Sauga:  EMS Radijo dažnių spektras  
 

 IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013  
 EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 
+A12:2011 +A2:2013  
 IEC 62368-1:2014  
 EN 62368-1:2014  
 EN 60825-1:2014  
 IEC 60825-1:2014  
 EN 62479:2010  
 IEC 62479:2010  
 EN 62311:2008  
 IEC 62311:2007  

CISPR 32:2012 Class B 
CISPR 32:2015 Class B 
EN 55032:2012 Class B 
EN 55032:2015 Class B 
EN 61000-3-2:2014 
EN 61000-3-3:2013 
FCC CFR 47 Part 15 
ICES-003, Issue 6 
EN 55024:2010+A1:2015 
EN 301 489-1 V2.1.1 
EN 301 489-17 V3.1.1 

EN 300 328 V2.1.1 
EN 301 893 V2.1.1 

 

 

   Ekologinio  
 

       Reglamentas (EB) Nr 1275/2008   
  EN 50564:2011 
  IEC 62301:2011 

   

   RoHS 
EN 50581:2012 

  

   Other   
ES 203 201; FCC Rules and Regulations 47 CFR Part 68 
  

  

 
Šis gaminys atitinka reikalavimus, RED direktyva 2014/53/ES, Ekologinio projektavimo direktyva 
2009/125/EB, RoHS direktyva 2011/65/ES  ir yra pažymėtas  ženklu atitinkamai.  
 
 
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, 
including interference that may cause undesired operation.  
 
Papildoma informacija:   

1) Šis produktas pažymėtas normatyviniu modelio numeriu, kuris lieka su reglamentavimo aspektų dizainas. 
Normatyvinis modelio numeris yra pagrindinė produkto identifikatorius reguliavimo dokumentus ir 
bandymų ataskaitos, šis skaičius neturėtų būti painiojamas su prekės pavadinimu arba gaminio numeriais.  

2) Ši prekė buvo išbandytas standartinės HP aplinkoje kartu su HP priimančioji sistema. 
3) Šis produktas naudoja analoginį fakso aksesuaras su normatyvinis modelio numeris: 'BOISB-1500-03, 

BOISB-1500-04, BOISB-1500-05', kuris atitinka techninius reguliavimo reikalavimai šalyse / regionuose, 
kuriuose šis produktas bus parduotas. 

4) Šis produktas naudoja radijo modulis su normatyvinis modelio numeris: 'VCVRA-1712', kuri atitinka 
techninius ir reglamentavimo reikalavimai šalyse / regionuose, kuriuose šis produktas bus parduotas. 

 
 

Shanghai, China patikrinti parašą, pridėto pradinio deklaracijos 
29-06-2020 Jia-Fu Chen, Manager 

 LES Product Regulations 
  

Vietinis kontaktas normatyviniais klausimais tik:  
EU: HP Deutschland  GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Germany 
U.S.:  HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto 94304, U.S.A.  650-857-1501 
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ATITIKTIES DEKLARACIJA  
pagal ISO / IEC 17050-1 ir EN 17050-1 

www.hp.eu/certificates  
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ATITIKTIES DEKLARACIJA  
pagal ISO / IEC 17050-1 ir EN 17050-1 

 

I PRIEDAS 

 

Normatyvinis modelio numeris (RMN): SHNGC-1801-02 

 

 
GALIMYBĖS 

 
 

APRAŠYMAS:* RMN PASIRINKIMAS:* 
 

Toner Cartridges  CF258A/ CF258X (AMS) 

CF259A/ CF259X (EMEA) 

CF276A/ CF276X (APJ) 

CF277A/ CF277X (China & India)  

Fax module BOISB-1500-03 (US- Fax module) 

BOISB-1500-04 (EURO- Fax module) 

BOISB-1500-05 (Brazil- Fax module) 

Wireless module_ 802.11a/b/g/n + Blue 
Tooth 

VCVRA-1712 

550 paper feeder unit (optional) D9P29A  

 

 
 

 

* Jeigu X žymi bet alfa skaitinė charakterį. 
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SAMSVARSERKLÆRING 
i henhold til ISO / IEC 17050-1 og EN 17050-1 

  
  DoC #: SHNGC-1801-02-R1Oversettelse/no 

Produsentens navn:  HP Inc.  
DoC_SHNGC-1801-02-R1 

Produsentens adresse:   
 

erklærer at dette produktet   

 

HP Information Technology R&D (Shanghai) Co., Ltd. No. 2727 Jinke 
Road, Shanghai, China 201203 

Produktnavn og modell: 2)  HP LaserJet Pro MFP M428fdw  
Forskriftsmessig modellnummer: 1) SHNGC-1801-02 
Produktvalg:  Se vedlegg I 
 

er i samsvar med følgende produktspesifikasjoner og forskrift:   

 
 

Sikkerhet:   EMC Radio spektrum  
 

 IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013  
 EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 
+A12:2011 +A2:2013  
 IEC 62368-1:2014  
 EN 62368-1:2014  
 EN 60825-1:2014  
 IEC 60825-1:2014  
 EN 62479:2010  
 IEC 62479:2010  
 EN 62311:2008  
 IEC 62311:2007  

CISPR 32:2012 Class B 
CISPR 32:2015 Class B 
EN 55032:2012 Class B 
EN 55032:2015 Class B 
EN 61000-3-2:2014 
EN 61000-3-3:2013 
FCC CFR 47 Part 15 
ICES-003, Issue 6 
EN 55024:2010+A1:2015 
EN 301 489-1 V2.1.1 
EN 301 489-17 V3.1.1 

EN 300 328 V2.1.1 
EN 301 893 V2.1.1 

 

 

   økodesign  
 

       Forordning (EF) nr 1275/2008   
  EN 50564:2011 
  IEC 62301:2011 

    

   RoHS 
EN 50581:2012 

  

   Other   
ES 203 201; FCC Rules and Regulations 47 CFR Part 68 
  

  

 
Produktet er i samsvar med kravene i RED-direktiv 2014/53/EU, den økodesign direktiv 2009/125/EF, RoHS-
direktiv 2011/65/EU  og bærer derfor -merket.  
 
 
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, 
including interference that may cause undesired operation.  
 
Tilleggsinformasjon:   

1) Dette produktet er tildelt et modellnummer som holder med de regulatoriske aspekter av design. 
Forskriftsmodellnummeret er den viktigste produkt-ID i regulatoriske dokumentasjon og testrapporter, bør 
dette nummeret ikke forveksles med markedsføringsnavnet eller produktnumrene.  

2) Produktet ble testet i et typisk miljø HP i forbindelse med en HP-vertssystemet. 
3) Dette produktet bruker en analog fakstilbehør med forskriftsmessig modellnummer: 'BOISB-1500-03, 

BOISB-1500-04, BOISB-1500-05', som oppfyller kravene tekniske regelverket for landene / regionene der 
produktet skal selges. 

4) Dette produktet bruker en radiomodul med forskriftsmessig modellnummer: 'VCVRA-1712' som oppfyller 
tekniske og regulatoriske krav for landene / regionene der produktet skal selges. 

 
 

Shanghai, China sjekk signaturen på originalerklæringen annektert 
29-06-2020 Jia-Fu Chen, Manager 

 LES Product Regulations 
  

Lokal kontakt for spørsmål om forskrifter:  
EU: HP Deutschland  GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Germany 
U.S.:  HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto 94304, U.S.A.  650-857-1501 
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SAMSVARSERKLÆRING 
i henhold til ISO / IEC 17050-1 og EN 17050-1 
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SAMSVARSERKLÆRING 
i henhold til ISO / IEC 17050-1 og EN 17050-1 

 

VEDLEGG I  

 

Forskriftsmessig modellnummer (RMN): SHNGC-1801-02 

 

 
ALTERNATIVER 

 
 

BESKRIVELSE:* RMN OPSJON:* 
 

Toner Cartridges  CF258A/ CF258X (AMS) 

CF259A/ CF259X (EMEA) 

CF276A/ CF276X (APJ) 

CF277A/ CF277X (China & India)  

Fax module BOISB-1500-03 (US- Fax module) 

BOISB-1500-04 (EURO- Fax module) 

BOISB-1500-05 (Brazil- Fax module) 

Wireless module_ 802.11a/b/g/n + Blue 
Tooth 

VCVRA-1712 

550 paper feeder unit (optional) D9P29A  

 

 
 

 

* Hvor X representerer en hvilken som helst alfa-numeriske karakteren. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI  
v skladu z ISO / IEC 17050-1 in EN 17050-1 

  
  DoC #: SHNGC-1801-02-R1Prevajanje/sl 

Ime proizvajalca:  HP Inc.  
DoC_SHNGC-1801-02-R1 

Naslov proizvajalca:  
 

izjavlja, da izdelek   

 

HP Information Technology R&D (Shanghai) Co., Ltd. No. 2727 Jinke 
Road, Shanghai, China 201203 

Ime izdelka in model: 2)  HP LaserJet Pro MFP M428fdw  
Upravna številka modela: 1) SHNGC-1801-02 
Možnosti izdelka:  Glej Prilogo I 
 

v skladu z naslednjimi specifikacijami in predpisi o izdelku:   

 
 

Siguranţă:  EMC Radijski spekter  
 

 IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013  
 EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 
+A12:2011 +A2:2013  
 IEC 62368-1:2014  
 EN 62368-1:2014  
 EN 60825-1:2014  
 IEC 60825-1:2014  
 EN 62479:2010  
 IEC 62479:2010  
 EN 62311:2008  
 IEC 62311:2007  

CISPR 32:2012 Class B 
CISPR 32:2015 Class B 
EN 55032:2012 Class B 
EN 55032:2015 Class B 
EN 61000-3-2:2014 
EN 61000-3-3:2013 
FCC CFR 47 Part 15 
ICES-003, Issue 6 
EN 55024:2010+A1:2015 
EN 301 489-1 V2.1.1 
EN 301 489-17 V3.1.1 

EN 300 328 V2.1.1 
EN 301 893 V2.1.1 

 

 

   okoljsko primerni zasnovi   
 

       Regulamentul (CE) nr 1275/2008   
  EN 50564:2011 
  IEC 62301:2011 

    

   RoHS 
EN 50581:2012 

  

   Other   
ES 203 201; FCC Rules and Regulations 47 CFR Part 68 
  

  

 
Izdelek je skladen z zahtevami Direktiva RED 2014/53/EU, Direktiva o okoljsko primerni zasnovi 2009/125/ES, 
Direktiva RoHS 2011/65/EU  in nosi oznako  v skladu s tem.  
 
 
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, 
including interference that may cause undesired operation.  
 
Dodatne informacije:   

1) Ta izdelek je dodeljena upravna številka modela, ki ostane pri regulativnih vidikih zasnova. Število 
Regulativni model je glavni identifikator izdelka v regulativnem dokumentacije in poročila o preskusih, to 
število ne sme zamenjevati s tržnim imenom ali številkami izdelka.  

2) Acest produs fost testat intr-un Mediu tipic HP împreună cu un sistem Gazda HP. 
3) Ta izdelek uporablja analogni faks z Upravna številka modela: 'BOISB-1500-03, BOISB-1500-04, BOISB-

1500-05', ki izpolnjuje tehnične zahteve držav / regij, kjer bo ta izdelek prodaja. 
4) Ta izdelek ublja radijski modul z Upravna številka modela: 'VCVRA-1712, ki izpolnjuje tehnične in  

regulativne zahteve za države / regije, kjer se ta izdelek prodaja. 
 
 

Shanghai, China verifica semnătura de pe declaraţia iniţială anexat 
29-06-2020 Jia-Fu Chen, Manager 

 LES Product Regulations 
  

Lokalni kontakt za upravnimi temami:  
EU: HP Deutschland  GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Germany 
U.S.:  HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto 94304, U.S.A.  650-857-1501 
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IZJAVA O SKLADNOSTI  
v skladu z ISO / IEC 17050-1 in EN 17050-1 
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IZJAVA O SKLADNOSTI  
v skladu z ISO / IEC 17050-1 in EN 17050-1 

 

PRILOGA I  

 

Upravna številka modela (RMN): SHNGC-1801-02 

 

 
MOŽNOSTI 

 
 

OPIS:* RMN MOŽNOST:* 
 

Toner Cartridges  CF258A/ CF258X (AMS) 

CF259A/ CF259X (EMEA) 

CF276A/ CF276X (APJ) 

CF277A/ CF277X (China & India)  

Fax module BOISB-1500-03 (US- Fax module) 

BOISB-1500-04 (EURO- Fax module) 

BOISB-1500-05 (Brazil- Fax module) 

Wireless module_ 802.11a/b/g/n + Blue 
Tooth 

VCVRA-1712 

550 paper feeder unit (optional) D9P29A  

 

 
 

 

* Če je X predstavlja nobene alfa numerični znak. 
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VASTAVUSDEKLARATSIOON 
vastavalt ISO / IEC 17050-1 ja EN 17050-1 

  
  DoC #: SHNGC-1801-02-R1Tõlkimine/et 

Tootja nimi:  HP Inc.  
DoC_SHNGC-1801-02-R1 

Tootja aadress:  
 

kinnitab, et toode   

 

HP Information Technology R&D (Shanghai) Co., Ltd. No. 2727 Jinke 
Road, Shanghai, China 201203 

Toote nimi ja mudel:2)  HP LaserJet Pro MFP M428fdw  
Normatiivne mudelinumber:1) SHNGC-1801-02 
Toote lisaseadmed: Vt lisa I 
 

vastab järgmistele tootespetsifikatsioonidele ja määrused:   

 
 

Ohutus:  EMC Raadiospektri  
 

 IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013  
 EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 
+A12:2011 +A2:2013  
 IEC 62368-1:2014  
 EN 62368-1:2014  
 EN 60825-1:2014  
 IEC 60825-1:2014  
 EN 62479:2010  
 IEC 62479:2010  
 EN 62311:2008  
 IEC 62311:2007  

CISPR 32:2012 Class B 
CISPR 32:2015 Class B 
EN 55032:2012 Class B 
EN 55032:2015 Class B 
EN 61000-3-2:2014 
EN 61000-3-3:2013 
FCC CFR 47 Part 15 
ICES-003, Issue 6 
EN 55024:2010+A1:2015 
EN 301 489-1 V2.1.1 
EN 301 489-17 V3.1.1 

EN 300 328 V2.1.1 
EN 301 893 V2.1.1 

 

 

   ökodisaini  
 

       Määruse (EÜ) nr 1275/2008   
  EN 50564:2011 
  IEC 62301:2011 

    

   RoHS 
EN 50581:2012 

  

   Other   
ES 203 201; FCC Rules and Regulations 47 CFR Part 68 
  

  

 
Käesolev toode vastab nõuetele RED direktiivi 2014/53/EL, Ökodisaini direktiivi 2009/125/EÜ, RoHS direktiivi 
2011/65/EL  ning kannab -märgistusega.  
 
 
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, 
including interference that may cause undesired operation.  
 
Lisainfo:  

1) See toode on määratud normatiivne mudelinumber mis jääb regulatiivsed aspektid disain. Normatiivne 
mudelinumber on peamine toode tunnuse reguleerivad dokumendid ja katseprotokollid, see number ei 
tohiks segamini ajada toote nime või toode numbrid.  

2) See toode on testitud tüüpiliste HP keskkonnas koos HP vastuvõtva süsteemi . 
3) See toode kasutab analoog faksi tarvik normatiivne mudelinumber: 'BOISB-1500-03, BOISB-1500-04, 

BOISB-1500-05', mis vastab reguleerivad tehnilised nõuded riikides / regioonides, kus seda toodet 
müüakse. 

4) See toode kasutab raadio moodul normatiivne mudelinumber: 'VCVRA-1712', mis vastab tehnilised ja 
regulatiivsed nõuded riikides / regioonides, kus seda toodet müüakse. 

 
 

Shanghai, China kontrollida allkirja esialgse deklaratsiooni lisatud 
29-06-2020 Jia-Fu Chen, Manager 

 LES Product Regulations 
  

Kohalik kontakt Ainult normatiivsete küsimuste korral:  
EU: HP Deutschland  GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Germany 
U.S.:  HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto 94304, U.S.A.  650-857-1501 
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VASTAVUSDEKLARATSIOON 
vastavalt ISO / IEC 17050-1 ja EN 17050-1 
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VASTAVUSDEKLARATSIOON 
vastavalt ISO / IEC 17050-1 ja EN 17050-1 

 

I LISA  

 

Normatiivne mudelinumber (RMN): SHNGC-1801-02 

 

 
OPTIONS 

 
 

KIRJELDUS:* RMN VALIK:* 
 

Toner Cartridges  CF258A/ CF258X (AMS) 

CF259A/ CF259X (EMEA) 

CF276A/ CF276X (APJ) 

CF277A/ CF277X (China & India)  

Fax module BOISB-1500-03 (US- Fax module) 

BOISB-1500-04 (EURO- Fax module) 

BOISB-1500-05 (Brazil- Fax module) 

Wireless module_ 802.11a/b/g/n + Blue 
Tooth 

VCVRA-1712 

550 paper feeder unit (optional) D9P29A  

 

 
 

 

* Kui X on ükskõik tähtnumbriline märk. 
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IZJAVA O SUKLADNOSTI  
u skladu s ISO / IEC 17050-1 i EN 17050-1 

  
  DoC #: SHNGC-1801-02-R1Prijevod/hr 

Naziv proizvođača:  HP Inc.  
DoC_SHNGC-1801-02-R1 

Proizvođača adresa:   
 

izjavljuje da je proizvod   

 

HP Information Technology R&D (Shanghai) Co., Ltd. No. 2727 Jinke 
Road, Shanghai, China 201203 

Naziv proizvoda i Model: 2)  HP LaserJet Pro MFP M428fdw  
Broj modela prema propisima: 1) SHNGC-1801-02 
Mogućnosti proizvoda:  Vidi Prilog I 
 

sukladan sljedećim specifikacijama proizvoda i propisa:   

 
 

Sigurnost:  EMC Radio spektar  
 

 IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013  
 EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 
+A12:2011 +A2:2013  
 IEC 62368-1:2014  
 EN 62368-1:2014  
 EN 60825-1:2014  
 IEC 60825-1:2014  
 EN 62479:2010  
 IEC 62479:2010  
 EN 62311:2008  
 IEC 62311:2007  

CISPR 32:2012 Class B 
CISPR 32:2015 Class B 
EN 55032:2012 Class B 
EN 55032:2015 Class B 
EN 61000-3-2:2014 
EN 61000-3-3:2013 
FCC CFR 47 Part 15 
ICES-003, Issue 6 
EN 55024:2010+A1:2015 
EN 301 489-1 V2.1.1 
EN 301 489-17 V3.1.1 

EN 300 328 V2.1.1 
EN 301 893 V2.1.1 

 

 

   Ekološki dizajn  
 

       Uredba (EZ) br 1275/2008   
  EN 50564:2011 
  IEC 62301:2011 

    

   RoHS 
EN 50581:2012 

  

   Other   
ES 203 201; FCC Rules and Regulations 47 CFR Part 68 
  

  

 
Navedeni proizvod sukladan sa zahtjevima RED Direktivom 2014/53/EU, Ekološki dizajn Direktivom 
2009/125/EC, RoHS Direktivom 2011/65/EU  i nosi  oznaka u skladu s tim.  
 
 
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, 
including interference that may cause undesired operation.  
 
Dodatne informacije:   

1) Ovaj proizvod je dodijeljen broj modela prema propisima koji ostaje s regulatornim aspektima Dizajn. Broj 
modela prema propisima je glavni identifikator proizvod u regulatornom dokumentacije i izvješća o 
ispitivanju, ovaj broj ne treba brkati s marketinškim nazivom ili brojeve proizvoda.  

2) Ovaj proizvod je ispitan u tipičnoj HP okoliš u suradnji s HP-host sustava. 
3) Ovaj proizvod koristi analogni faks dodatak s brojem Regulatorna Model: 'BOISB-1500-03, BOISB-1500-04, 

BOISB-1500-05', koji zadovoljava tehničke regulativnih zahtjeva u državama / regijama u kojima će se 
proizvod proda. 

4) Ovaj proizvod koristi radijski modul sa Broj Regulatorna Model: 'VCVRA-1712' koja zadovoljava tehničke i 
regulatorne zahtjeve u državama / regijama u kojima će se proizvod proda. 

 
 

Shanghai, China provjeriti potpis na izvorne izjave priložen 
29-06-2020 Jia-Fu Chen, Manager 

 LES Product Regulations 
  

Lokalno kontakt za pravna pitanja samo:  
EU: HP Deutschland  GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Germany 
U.S.:  HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto 94304, U.S.A.  650-857-1501 
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IZJAVA O SUKLADNOSTI  
u skladu s ISO / IEC 17050-1 i EN 17050-1 
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IZJAVA O SUKLADNOSTI  
u skladu s ISO / IEC 17050-1 i EN 17050-1 

 

PRILOG I.  

 

Broj modela prema propisima (RMN): SHNGC-1801-02 

 

 
OPCIJE 

 
 

OPIS:* RMN OPCIJA:* 
 

Toner Cartridges  CF258A/ CF258X (AMS) 

CF259A/ CF259X (EMEA) 

CF276A/ CF276X (APJ) 

CF277A/ CF277X (China & India)  

Fax module BOISB-1500-03 (US- Fax module) 

BOISB-1500-04 (EURO- Fax module) 

BOISB-1500-05 (Brazil- Fax module) 

Wireless module_ 802.11a/b/g/n + Blue 
Tooth 

VCVRA-1712 

550 paper feeder unit (optional) D9P29A  

 

 
 

 

* Gdje X predstavlja nikakvu alfa numeričku karakter. 
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ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA  
saskaņā ar ISO / IEC 17050-1 un EN 17050-1 

  
  DoC #: SHNGC-1801-02-R1Tulkojums/lv 

Ražotāja nosaukums:  HP Inc.  
DoC_SHNGC-1801-02-R1 

Ražotāja adrese:   
 

paziņo, ka produkts   

 

HP Information Technology R&D (Shanghai) Co., Ltd. No. 2727 Jinke 
Road, Shanghai, China 201203 

Produkta nosaukums un modelis: 2)  HP LaserJet Pro MFP M428fdw  
Regulējošais modeļa numurs: 1) SHNGC-1801-02 
Izstrādājuma iespējas:  Féach pielikums I 
 

atbilst šādām iekārtas specifikācijām un regulām:   

 
 

Sábháilteacht:  EMC Radiofrekvenču spektrs  
 

 IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013  
 EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 
+A12:2011 +A2:2013  
 IEC 62368-1:2014  
 EN 62368-1:2014  
 EN 60825-1:2014  
 IEC 60825-1:2014  
 EN 62479:2010  
 IEC 62479:2010  
 EN 62311:2008  
 IEC 62311:2007  

CISPR 32:2012 Class B 
CISPR 32:2015 Class B 
EN 55032:2012 Class B 
EN 55032:2015 Class B 
EN 61000-3-2:2014 
EN 61000-3-3:2013 
FCC CFR 47 Part 15 
ICES-003, Issue 6 
EN 55024:2010+A1:2015 
EN 301 489-1 V2.1.1 
EN 301 489-17 V3.1.1 

EN 300 328 V2.1.1 
EN 301 893 V2.1.1 

 

 

   ekodizains  
 

       Rialachán (CE) Uimh 1275/2008   
  EN 50564:2011 
  IEC 62301:2011 

    

   RoHS 
EN 50581:2012 

  

   Other   
ES 203 201; FCC Rules and Regulations 47 CFR Part 68 
  

  

 
Produkts ar šo atbilst prasībām RED direktīva 2014/53/ES, Ekodizaina direktīva 2009/125/EK, RoHS direktīva 
2011/65/ES  un veic  marķējums atbilstoši.  
 
 
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, 
including interference that may cause undesired operation.  
 
Papildus informācija:   

1) Šis produkts ir piešķirts regulējošais modeļa numurs, kas paliek ar normatīvajiem aspektiem dizainu. 
Regulējošais modeļa numurs ir galvenais produkts identifikators pārvaldes dokumentācijā un testēšanas 
pārskati, šis skaits nedrīkst sajaukt ar mārketinga nosaukumu vai produktu numuriem.  

2) Rinneadh tástáil ar táirge SEO i dtimpeallacht HP tipiciúil i gcomhar le CORAS óstach HP. 
3) Šis produkts izmanto analogo faksa aksesuārs ar regulējošais modeļa numurs: 'BOISB-1500-03, BOISB-

1500-04, BOISB-1500-05', kas atbilst tehniskajām normatīvās prasības attiecībā uz valstīm / reģioniem, kur 
šis produkts tiks pārdoti. 

4) Šis produkts izmanto radio moduli ar regulējošais modeļa numurs: 'VCVRA-1712', kas atbilst tehniskās un 
reglamentējošās prasības attiecībā uz valstīm / reģioniem, kur šis produkts tiks pārdoti. 

 
 

Shanghai, China seiceáil par síniú ar dearbhú bunaidh i gceangal 
29-06-2020 Jia-Fu Chen, Manager 

 LES Product Regulations 
  

Vietējā kontaktpersona jautājumos par reglamentāciju tikai:  
EU: HP Deutschland  GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Germany 
U.S.:  HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto 94304, U.S.A.  650-857-1501 
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ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA  
saskaņā ar ISO / IEC 17050-1 un EN 17050-1 

www.hp.eu/certificates  
 

  

Anexo ROHS HP M428FDW (1023847)         SEI 0006364-49.2021.6.02.8000 / pg. 698

http://www.hp.eu/certificates


ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA  
saskaņā ar ISO / IEC 17050-1 un EN 17050-1 

 

I PIELIKUMS 

 

Regulējošais modeļa numurs (RMN): SHNGC-1801-02 

 

 
RISINĀJUMI 

 
 

APRAKSTS:* RMN IZVĒLE:* 
 

Toner Cartridges  CF258A/ CF258X (AMS) 

CF259A/ CF259X (EMEA) 

CF276A/ CF276X (APJ) 

CF277A/ CF277X (China & India)  

Fax module BOISB-1500-03 (US- Fax module) 

BOISB-1500-04 (EURO- Fax module) 

BOISB-1500-05 (Brazil- Fax module) 

Wireless module_ 802.11a/b/g/n + Blue 
Tooth 

VCVRA-1712 

550 paper feeder unit (optional) D9P29A  

 

 
 

 

* Kur X apzīmē jebkuru burtu ciparu raksturs. 
 

Anexo ROHS HP M428FDW (1023847)         SEI 0006364-49.2021.6.02.8000 / pg. 699



LEYFISYFIRLÝSING 
samkvæmt ISO / IEC 17050-1 og EN 17050-1 

  
  DoC #: SHNGC-1801-02-R1Þýðing/is 

Framleiðanda Heiti:  HP Inc.  
DoC_SHNGC-1801-02-R1 

Heimilisfang framleiðanda:   
 

því yfir, að varan   

 

HP Information Technology R&D (Shanghai) Co., Ltd. No. 2727 Jinke 
Road, Shanghai, China 201203 

Nafn vöru og Model:2)  HP LaserJet Pro MFP M428fdw  
Regulatory Model Number: 1) SHNGC-1801-02 
Valmöguleikar vöru:  Sjá viðauka I 
 

í samræmi við eftirfarandi forskriftir vara og reglugerðir:   

 
 

Öryggi:  EMC Tíðniróf  
 

 IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013  
 EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 
+A12:2011 +A2:2013  
 IEC 62368-1:2014  
 EN 62368-1:2014  
 EN 60825-1:2014  
 IEC 60825-1:2014  
 EN 62479:2010  
 IEC 62479:2010  
 EN 62311:2008  
 IEC 62311:2007  

CISPR 32:2012 Class B 
CISPR 32:2015 Class B 
EN 55032:2012 Class B 
EN 55032:2015 Class B 
EN 61000-3-2:2014 
EN 61000-3-3:2013 
FCC CFR 47 Part 15 
ICES-003, Issue 6 
EN 55024:2010+A1:2015 
EN 301 489-1 V2.1.1 
EN 301 489-17 V3.1.1 

EN 300 328 V2.1.1 
EN 301 893 V2.1.1 

 

 

   visthönnun  
 

       Reglugerð (EB) nr 1275/2008   
  EN 50564:2011 
  IEC 62301:2011 

    

   RoHS 
EN 50581:2012 

  

   Other   
ES 203 201; FCC Rules and Regulations 47 CFR Part 68 
  

  

 
Varan hér með í samræmi við kröfur RED tilskipun 2014/53/EU, Tilskipun um vistvæna hönnun 2009/125/EB, 
RoHS tilskipun 2011/65/EU  og ber -merkið í samræmi.  
 
 
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, 
including interference that may cause undesired operation.  
 
Viðbótarupplýsingar:   

1) Þessi vara er úthlutað Regulatory tegundarnúmer sem dvelst hjá reglugerðum þætti í hönnun. The 
Regulatory Model Number er helsta vara auðkenni í reglugerðum skjöl og prófunarskýrslur, þetta númer 
ætti ekki að rugla saman við nafn markaðssetningu eða vörunúmerum.  

2) Þessi vara var prófað í dæmigerðum HP umhverfi í tengslum við HP móti kerfinu. 
3) Þessi vara notar flaumi Fax aukabúnað með Regulatory Model Number: 'BOISB-1500-03, BOISB-1500-04, 

BOISB-1500-05', sem fullnægir tæknilegar reglur fyrir löndum / svæðum þar sem þessi vara verði seldar. 
4) Þessi vara notar útvarp mát með Regulatory Model Number: 'VCVRA-1712' sem uppfyllir tæknilegar og 

reglur fyrir löndum / svæðum þar sem þessi vara verði seldar. 
 
 

Shanghai, China athuga undirskrift á upprunalegu yfirlýsingu fylgir 
29-06-2020 Jia-Fu Chen, Manager 

 LES Product Regulations 
  

Upplýsingaskrifstofa fyrir reglusetningu efni eingöngu:  
EU: HP Deutschland  GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Germany 
U.S.:  HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto 94304, U.S.A.  650-857-1501 

www.hp.eu/certificates  
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LEYFISYFIRLÝSING 
samkvæmt ISO / IEC 17050-1 og EN 17050-1 
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LEYFISYFIRLÝSING 
samkvæmt ISO / IEC 17050-1 og EN 17050-1 

 

VIÐAUKA I  

 

Regulatory Model Number (RMN): SHNGC-1801-02 

 

 
OPTIONS 

 
 

LÝSING:* RMN VALKOSTUR:* 
 

Toner Cartridges  CF258A/ CF258X (AMS) 

CF259A/ CF259X (EMEA) 

CF276A/ CF276X (APJ) 

CF277A/ CF277X (China & India)  

Fax module BOISB-1500-03 (US- Fax module) 

BOISB-1500-04 (EURO- Fax module) 

BOISB-1500-05 (Brazil- Fax module) 

Wireless module_ 802.11a/b/g/n + Blue 
Tooth 

VCVRA-1712 

550 paper feeder unit (optional) D9P29A  

 

 
 

 

* Þar sem X táknar allir alfa tölugildi karakter. 
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DIKJARAZZJONI TA 'KONFORMITÀ  
skond ISO / IEC 17050-1 u EN 17050-1 

  
  DoC #: SHNGC-1801-02-R1Traduzzjoni/mt 

Isem tal-manifattur:  HP Inc.  
DoC_SHNGC-1801-02-R1 

Indirizz tal-manifattur:  
 

jiddikjara, li l-prodott   

 

HP Information Technology R&D (Shanghai) Co., Ltd. No. 2727 Jinke 
Road, Shanghai, China 201203 

Isem tal-prodott u Mudell:2)  HP LaserJet Pro MFP M428fdw  
Mudell regolatorju Numru:1) SHNGC-1801-02 
Għażliet tal-prodott:  Ara l-Anness I 
 

jikkonforma mal-Prodott Speċifikazzjonijiet li ġejjin u Regolamenti:   

 
 

Sigurtà:   EMC Ispettru tar-radju  
 

 IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013  
 EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 
+A12:2011 +A2:2013  
 IEC 62368-1:2014  
 EN 62368-1:2014  
 EN 60825-1:2014  
 IEC 60825-1:2014  
 EN 62479:2010  
 IEC 62479:2010  
 EN 62311:2008  
 IEC 62311:2007  

CISPR 32:2012 Class B 
CISPR 32:2015 Class B 
EN 55032:2012 Class B 
EN 55032:2015 Class B 
EN 61000-3-2:2014 
EN 61000-3-3:2013 
FCC CFR 47 Part 15 
ICES-003, Issue 6 
EN 55024:2010+A1:2015 
EN 301 489-1 V2.1.1 
EN 301 489-17 V3.1.1 

EN 300 328 V2.1.1 
EN 301 893 V2.1.1 

 

 

   Ekodisinn  
 

       Regolament (KE) Nru 1275/2008   
  EN 50564:2011 
  IEC 62301:2011 

    

   RoHS 
EN 50581:2012 

  

   Other   
ES 203 201; FCC Rules and Regulations 47 CFR Part 68 
  

  

 
Il-prodott hawnhekk jikkonforma mar-rekwiżiti tal-Direttiva RED 2014/53/UE, Direttiva tal-Ekodisinn 
2009/125/KE, Direttiva RoHS 2011/65/UE  u jkollu l-marka  kif xieraq  
 
 
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, 
including interference that may cause undesired operation.  
 
Informazzjoni addizzjonali:   

1) Dan il-prodott huwa assenjat għal mudell regolatorju Numru li jibqa 'mal-aspetti regolatorji ta' l- disinn. Il-
Numru tal-Mudell regolatorja hija l-identifikatur tal-prodott ewlieni fid-dokumentazzjoni regolatorju u 
rapporti tat-test, dan in-numru ma għandux jiġi mfixkel ma 'isem marketing jew in-numri tal-prodott.  

2) Dan il-prodott ġie ttestjata f'ambjent HP tipiku flimkien ma 'sistema ospitanti HP. 
3) Dan il-prodott juża faks Analog aċċessorju ma Mudell Numru Regolatorju: 'BOISB-1500-03, BOISB-1500-04, 

BOISB-1500-05', li tissodisfa r-rekwiżiti regolatorji tekniċi għall-pajjiżi / reġjuni fejn dan il-prodott se 
jinbiegħu. 

4) Dan il-prodott juża modulu tar-radju ma 'Mudell Numru Regolatorju: 'VCVRA-1712' li jissodisfa r-rekwiżiti 
tekniċi u regolatorji għall-pajjiżi / reġjuni fejn dan il-prodott se jinbiegħu. 

 
 

Shanghai, China jivverifika l-firma fuq id-dikjarazzjoni oriġinali annessa 
29-06-2020 Jia-Fu Chen, Manager 

 LES Product Regulations 
  

Kuntatt lokali għal suġġetti regolatorji biss:  
EU: HP Deutschland  GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Germany 
U.S.:  HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto 94304, U.S.A.  650-857-1501 
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DIKJARAZZJONI TA 'KONFORMITÀ  
skond ISO / IEC 17050-1 u EN 17050-1 

www.hp.eu/certificates  
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DIKJARAZZJONI TA 'KONFORMITÀ  
skond ISO / IEC 17050-1 u EN 17050-1 

 

ANNESS I  

 

Mudell regolatorju Numru (RMN): SHNGC-1801-02 

 

 
GĦAŻLIET 

 
 

DESKRIZZJONI:* RMN GĦAŻLA:* 
 

Toner Cartridges  CF258A/ CF258X (AMS) 

CF259A/ CF259X (EMEA) 

CF276A/ CF276X (APJ) 

CF277A/ CF277X (China & India)  

Fax module BOISB-1500-03 (US- Fax module) 

BOISB-1500-04 (EURO- Fax module) 

BOISB-1500-05 (Brazil- Fax module) 

Wireless module_ 802.11a/b/g/n + Blue 
Tooth 

VCVRA-1712 

550 paper feeder unit (optional) D9P29A  

 

 
 

 

* Fejn X jirrappreżenta xi karattru numeriku alpha. 
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UYGUNLUK BEYANI 
ISO / IEC 17050-1 ve EN 17050-1 uygun olarak 

 
  DoC #: SHNGC-1801-02-R1Çeviri/tr 

Üretici Adı:  HP Inc.  
DoC_SHNGC-1801-02-R1 

Üretici Adresi:  
 

beyan eder, ürün   

 

HP Information Technology R&D (Shanghai) Co., Ltd. No. 2727 Jinke 
Road, Shanghai, China 201203 

Ürün Adı ve Modeli:2)  HP LaserJet Pro MFP M428fdw  
Yasal Model Numarası: 1) SHNGC-1801-02 
Ürün Opsiyonları:  Bkz: Ek I 
 

aşağıdaki Ürün spesifikasyonlarına ve Yönetmeliklere uygun olduğunu beyan eder:   

 
 

Güvenlik   EMC  Spektrum  
 

 IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013  
 EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 
+A12:2011 +A2:2013  
 IEC 62368-1:2014  
 EN 62368-1:2014  
 EN 60825-1:2014  
 IEC 60825-1:2014  
 EN 62479:2010  
 IEC 62479:2010  
 EN 62311:2008  
 IEC 62311:2007  

CISPR 32:2012 Class B 
CISPR 32:2015 Class B 
EN 55032:2012 Class B 
EN 55032:2015 Class B 
EN 61000-3-2:2014 
EN 61000-3-3:2013 
FCC CFR 47 Part 15 
ICES-003, Issue 6 
EN 55024:2010+A1:2015 
EN 301 489-1 V2.1.1 
EN 301 489-17 V3.1.1 

EN 300 328 V2.1.1 
EN 301 893 V2.1.1 

 

 

   Ekotasarım  
 

       Yönetmelik (EC) No. 1275/2008   
  EN 50564:2011 
  IEC 62301:2011 

    

   RoHS 
EN 50581:2012 

  

   Other   
ES 203 201; FCC Rules and Regulations 47 CFR Part 68 
  

  

 
Ürün, bu belgeyle birlikte,  şu şartlarına uygundur RED Direktifi 2014/53/AB,  Ekotasarım Direktifi 
2009/125/EC, RoHS Direktifi 2011/65/AB  ve uygun  işaretini taşır.  
 
 
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, 
including interference that may cause undesired operation.  
 
Ek Bilgiler:   

1) Bu ürüne tasarım sırasında, teknik mevzutlar gözetilerek  bir Yasal Model Numarası atanmıştır. Yasal Model 
Numarası, ana ürün için  düzenleyici belgelerinde ve test raporlaronda  tanımlayıcıdır. Bu numara pazarlama 
adı veya ürün numaraları ile karıştırılmamalıdır.  

2) Bu ürün, tipik bir HP ortamında test edilmiştir . 
3) Bu ürün Yasal Model Numarası ile analog faks aksesuarı kullanır: Bu ürünün satışa sunulacak ülkeler / 

bölgeler için teknik düzenleme gereksinimlerini karşılayan BOISB-1500-03, BOISB-1500-04, BOISB-1500-05. 
4) Bu ürün Yasal Model Numarası ile bir radyo modülü kullanan: Bu ürünün satışa sunulacak ülkeler / bölgeler 

için teknik ve Yasal gereksinimleri karşılayan 'REF WRMN \ * CHARFORMAT'. VCVRA-1712. 
 
 

Shanghai, China imza için orginal DoC ye bakınız  
29-06-2020 Jia-Fu Chen, yetkili 

 LES Product Regulations 
  

Sadece teknik yasal konular için kontak:  
EU: HP Deutschland  GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Germany 
U.S.:  HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto 94304, U.S.A.  650-857-1501 

www.hp.eu/certificates  
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UYGUNLUK BEYANI 
ISO / IEC 17050-1 ve EN 17050-1 uygun olarak 
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UYGUNLUK BEYANI 
ISO / IEC 17050-1 ve EN 17050-1 uygun olarak 

 

EK I 
 

Yasal Model Numarası (RMN):  SHNGC-1801-02 

 

 
OPSİYONLAR 

 
 

AÇIKLAMA:* RMN OPSİYON:* 
 

Toner Cartridges  CF258A/ CF258X (AMS) 

CF259A/ CF259X (EMEA) 

CF276A/ CF276X (APJ) 

CF277A/ CF277X (China & India)  

Fax module BOISB-1500-03 (US- Fax module) 

BOISB-1500-04 (EURO- Fax module) 

BOISB-1500-05 (Brazil- Fax module) 

Wireless module_ 802.11a/b/g/n + Blue 
Tooth 

VCVRA-1712 

550 paper feeder unit (optional) D9P29A  

 

 
 

 

* X herhangi bir alfabetik sayısal karakteri gösterir. 

Top of the Document 
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WWDOC TEMPLATE 
Template version: 1.7.3.6beta  MAR 17 

 

 

 

 

FOR INTERNAL USE ONLY 

DO NOT CONVERT TO PDF / PRINT THIS PAGE 
 

 

DOC REVISION HISTORY 

 

For RMN: SHNGC-1801-02 

 
 

REL. DESCRIPTION DATE ORIGINATOR 
1 Original Release 31-03-2016  

1 Current Release 29-06-2020  

 
 
 
 

 
Link to the standard change request form 
 
Link to the HP WWDoC Stamp request form 

 

Top of the Document 
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UYGUNLUK BEYANI 
ISO / IEC 17050-1 ve EN 17050-1 uygun olarak 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 09 de março de 2022.
Senhor Coordenador,
 
Solicito a análise técnica da proposta apresentada pela

Empresa Repremig Representação e Comércio de Minas Gerais,
conforme eventos 1023838,1023840, 1023841 e 1023847.

 
Informo que a sessão eletrônica encontra-se em

andamento.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 09/03/2022, às 14:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1023849 e o código CRC 105E8D49.

0006364-49.2021.6.02.8000 1023849v1
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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 março de 2022.
À PREG
 
Sr. Pregoeiro,
 
Em atenção ao Despacho PREG 1023849, informo

que a proposta técnica
constante do eventos 1023838, 1023840 tem conformidade
técnica com as especificações do Edital, sem prejuízo de
análise de conformidade inafastável dos bens eventualmente
adquiridos e entregues.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 09/03/2022, às 15:40, 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
1023924 e o código CRC 99C78294.

0006364-49.2021.6.02.8000 1023924v1
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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: 65.149.197/0002-51 DUNS®: 896279045
Razão Social: REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 12/11/2022
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 21/08/2022
FGTS 23/03/2022
Trabalhista Validade: 21/08/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 17/03/2022
Receita Municipal Validade: 21/04/2022

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: 09/03/2022 15:46 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

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: 09/03/2022 15:51:34 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS 
LTDA 
CNPJ: 65.149.197/0002-51 
 
 
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. 
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Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 
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09/03/22, 16:12 Emissão de Certidão Negativa

https://sistemas.tjes.jus.br/certidaonegativa/sistemas/certidao/CERTIDAOIMPRESSAO.cfm?CFID=10107370&CFTOKEN=39874825 1/1

 
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
R. Des. Homero Mafra, 60 Enseada do Suá, Vitória - ES | CEP: 29.050-275 | Tel: (27) 3334-2000. 

 

CERTIDÃO NEGATIVA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA 
NATUREZA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (FALÊNCIA E

CONCORDATA)
Dados da Certidão

Razão Social: EMPRESA REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS
GERAIS

CNPJ: 65.149.197/0002-51
Data de Expedição: 09/03/2022 16:12:14 Validade: 30 DIAS
N° da Certidão: * 2020243103 *
-- ENDEREÇO --

Município: - NÃO INFORMADO - Bairro: - NÃO INFORMADO -
Logradouro: - NÃO INFORMADO - Número: - NÃO INFORMADO -
Complemento: - NÃO INFORMADO - CEP: - NÃO INFORMADO -
-- CONTATO --

Email: - NÃO INFORMADO - Telefone Fixo: - NÃO INFORMADO -
Telefone Celular: - NÃO INFORMADO -

CERTIFICA que, consultando a base de dados do Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário do Estado do
Espírito Santo (E-Jud, SIEP, PROJUDI e PJe) até a presente data e hora, NADA CONSTA contra o solicitante .

Observações

a. Certidão expedida gratuitamente através da Internet;
b. Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo

interessado e/ou destinatário;
c. O prazo de validade desta certidão é de 30 (trinta) dias, contados da data da expedição, conforme disposto no art. 467

do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Após essa data será necessária a emissão de uma nova
certidão;

d. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo -
www.tjes.jus.br -, utilizando o número da certidão acima identificado;

e. Em relação as comarcas da entrância especial (Vitória/Vila Velha/Cariacica/Serra/Viana), as ações de: execução fiscal
estadual, falência e recuperação judicial, e auditoria militar, tramitam, apenas, no juízo de Vitória;

f. As ações de natureza cível abrangem inclusive aquelas que tramitam nas varas de Órfãos e Sucessões (Tutela,
Curatela, Interdição,...), Juizado Especial Cível, Juizado Especial da Fazenda Pública, Execução Fiscal e Execução
Patrimonial (observado o item e);

g. As ações de natureza criminal abrangem, dentre outras: as de auditoria militar e de juizados especiais criminais;
h. As matérias atinentes as varas de família e infância e juventude são objeto de certidão específica;
i. A base de dados do sistema de gerenciamento processual (1ª INSTÂNCIA: eJUD, SIEP, PROJUDI, PJe-1G; 2ª

INSTÂNCIA: Sistema de Segunda Instância) contém o registro de todos os processos distribuídos no Judiciário do
Estado do Espírito Santo, com exceção do SEEU e PJe-2G;

j. A certidão negativa referente ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU deverá ser requerida ao Cartório do
Ofício de Distribuidor da Comarca, conforme Ato Normativo Conjunto n°. 009/2021.
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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

31204721968 2062

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nome: __________________________________________

Assinatura: ______________________________________

Telefone de Contato: ______________________________

Data

Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome:

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº DE
VIAS

CÓDIGO
DO ATO

CÓDIGO DO
EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA

002 ALTERACAO

ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF1026

BELO HORIZONTE

21 Outubro 2019

Nº FCN/REMP

MGE1900749419

1

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

 2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO SINGULAR

OBSERVAÇÕES

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

SIM

_____________________________________

NÃO ___/___/_____     ____________________

Data Responsável ResponsávelData

___/___/_____     ____________________NÃO
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____________________
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___/___/_____       __________________

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
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DÉCIMA  QUINTA  ALTERAÇÃO  

CONTRATUAL 
 

REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA 
END. Rua Vicentina Coutinho Camargos, n.º 275-A; Bairro: Álvaro Camargos 

Belo Horizonte – Minas Gerais                 CEP 30 860-130 
CNPJ N.º 65.149.197/0001-70 

 
 Pelo presente instrumento particular “Carlos Renato Figueiredo de 

Castro”, brasileiro, natural de Belo Horizonte – MG, nascido em 28/02/1974, casado 
em regime de comunhão parcial de bens, comerciante, portador da CI. M-6.997.443 – 
SSP/MG, CPF n.º 000.440.656-71, residente e domiciliado à Rua Castelo de Alenquer, 
318, apto 401; bairro Castelo, CEP 31.330-050, Belo Horizonte/MG, “Leandro 
Figueiredo de Castro”, brasileiro, natural de Belo Horizonte – MG, nascido em 
26/07/1980, casado em regime de comunhão parcial de bens, comerciante, portador 
da CI. MG-11.454.362 – SSP/MG, CPF n.º 013.371.746-10, residente e domiciliado à 
Rua Dr. Rubens Guimarães, 310, apto 404; bairro Castelo, CEP 30.840-430, Belo 
Horizonte/MG; “Paulo Osório de Castro Junior”, brasileiro, natural de Belo 
Horizonte, nascido em 17/08/1986, casado em regime de comunhão parcial de bens, 
comerciante, portador da CI MG-15.260.861 - SSP/MG, CPF n.º 089.067.826-08, 
residente e domiciliado à Rua Vicentina Coutinho Camargos, 400; Bairro Álvaro 
Camargos, CEP 30.860-130, Belo Horizonte/MG, “Marcus Vinicius Figueiredo de 
Castro”, brasileiro, natural de Belo Horizonte, nascido em 11/01/1988, solteiro, 
comerciante, portador da CI MG-14.900.959 - SSP/MG, CPF n.º 090.147.426-65, 
residente e domiciliado à Desembargador Paula Mota, 263, apto 1202, Bairro Castelo, 
CEP 31.310.340, Belo Horizonte/MG, “Leonardo Figueiredo de Castro”, brasileiro, 
natural de Sete Lagoas, nascido em 16/02/1976, casado em regime de comunhão 
parcial de bens, comerciante, portador da CI MG-8.862.499 – SSP/MG, CPF n.º  
028.335.796-75, residente e domiciliado à Rua Doutor Sylvio Menicucci, 819, apto 
504; Bairro Castelo, CEP 30.840-480, Belo Horizonte/MG, “Rodrigo Figueiredo de 
Castro”, brasileiro, natural de Sete Lagoas, nascido em 07/09/1978, divorciado, 
comerciante, portador da CI MG-8.991.707 - SSP/MG, CPF n.º 028.834.616-51, 
residente e domiciliado à Rua Doutor Sylvio Menicucci, 819, apto 703; Bairro Castelo, 
CEP 30.840-480, Belo Horizonte/MG, “Camila Figueiredo de Castro”, brasileira, 
natural de Belo Horizonte, nascida em 02/10/1983, casada em regime de comunhão 
parcial de bens, comerciante, portadora da CI MG-12.194.096 - SSP/MG, CPF n.º 
014.913.446-01, residente e domiciliada à Rua das Gardenas, 280; Bairro Alphaville, 
CEP 34.018-110, Nova Lima/MG, “Carolina Figueiredo de Castro Miranda”, 
brasileira, natural de Belo Horizonte, nascida em 02/12/1981, casada em regime de 
comunhão parcial de bens, comerciante, portadora da CI MG- MG 12.194.097 - 
SSP/MG, CPF n.º 056.500.096-94, residente e domiciliada à Rua Castelo de Óbidos, 
379 - apto 401, Bairro Castelo, CEP 31.330-320, Belo Horizonte/MG, e “Bianca 
Figueiredo de Castro”, brasileira, natural de Belo Horizonte, nascida em 07/01/1993, 
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solteira, comerciante, portadora da CI MG-17.621.748 - SSP/MG, CPF n.º 
125.484.926-21, residente e domiciliada à Rua Castelo de Óbidos, 379 - apto 401, 
Bairro Castelo, CEP 31.330-320, Belo Horizonte/MG, únicos sócios componentes da 
empresa “REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS 
LTDA, devidamente registrada no cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas de 
Santa Luzia n.º 353, Fl. 556, do livro A-1 em 21/11/1991; Primeira Alteração Contratual 
registrada na JUCEMG sob o n.º 3120472196-8, de 13/07/1995; Segunda Alteração 
Contratual n.º 145.249-4 de 17/05/1996; Terceira Alteração Contratual n.º 158.846-9 
de 13/11/1997; Quarta Alteração Contratual n.º 178.659-6 de 15/07/1999; Quinta 
Alteração Contratual n.º 2757319 de 27/03/2002; Sexta Alteração Contratual n.º 
2791179 de 26/06/2002, Sétima Alteração n.º 3213092, oitava Alteração Contratual 
(Contrato Social Consolidado) n.º 3217341 de 02/09/2004, Nona Alteração Contratual 
n.º 3237849 de 28/10/2004, Décima Alteração Contratual n.º 365345 de 23/11/2007, 
Décima primeira Alteração Contratual n.º 3733652 de 05/06/2007, Décima Segunda 
Alteração Contratual n.º 3878344 de 25/01/2008, Décima Terceira Alteração 
Contratual n.º 4262502 de 14/12/2009, Décima Quarta Alteração Contratual n.º 
5769315 de 14/06/2016 que, livres e desembaraçados na melhor forma do direito, 
resolvem realizar a sua DÉCIMA QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL mediante as 
cláusulas e condições a seguir, e nas omissões, pela legislação específica que 
disciplina esta Forma Societária: 
 

1ª. CLÁUSULA  
DA ABERTURA DE FILIAL 

 
Nesse ato é constituída uma filial, que será instalada na Rodovia ES 010, n° 

4255 A, Sala 05, Chácara 274 A, Jardim Limoeiro, Serra, ES, CEP 29.164-140, com 
a mesma denominação social da matriz e com o mesmo ramo de atividade. (Art. 1.000, 
CC/2002) 

 

2ª. CLÁUSULA  
DO CAPITAL SOCIAL 

 
O Capital Social atribuído à presente filial será de R$ 54.000,00 (Cinquenta e 

Quatro Mil reais) dividido em 54.000 quotas no valor unitário de R$ 1,00, totalmente 
integralizado em moeda corrente nacional, nesta data, sendo distribuído entre os 
sócios da mesma forma do Capital da Matriz. (art. 997, III, CC/ 2002); (Art. 1.055, 
CC/2002): 

 
NOME       N.º cotas   v. unitário        v. total 
Carlos Renato Figueiredo de Castro.......     6.000 cotas   R$ 1,00.... R$   6.000,00 
Leandro Figueiredo de Castro................. 
Paulo Osório de Castro Júnior................. 
Marcus Vinícius Figueiredo de Castro..... 
Leonardo Figueiredo de Castro............... 

    6.000 cotas 
    6.000 cotas 
    6.000 cotas 
    6.000 cotas 

 R$ 1,00.... 
 R$ 1,00.... 
 R$ 1,00....  
 R$ 1,00.... 

R$   6.000,00 
R$   6.000,00 
R$   6.000,00 
R$   6.000,00 
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Rodrigo Figueiredo de Castro.................. 
Camila Figueiredo de Castro.................... 
Carolina Figueiredo de Castro Miranda... 
Bianca Figueiredo de Castro...................       

    6.000 cotas 
    6.000 cotas 
    6.000 cotas 
    6.000 cotas 

 R$ 1,00.... 
 R$ 1,00.... 
 R$ 1,00.... 
 R$ 1,00.... 

R$   6.000,00 
R$   6.000,00 
R$   6.000,00 
R$   6.000,00 

Totalizando..............................................   54.000 cotas   ................ R$ 54.000,00 
 
Obs. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não 

foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor. 

 
 Em razão das modificações ora ajustadas CONSOLIDA-SE o Contrato Social.  
 
 

CONTRATO  SOCIAL  

CONSOLIDADO 
 

REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA 
END.: MATRIZ: Rua Vicentina Coutinho Camargos, n.º 275-A; Bairro: Álvaro 

Camargos, 
Belo Horizonte – Minas Gerais                 CEP 30 860-130 

CNPJ N.º 65.149.197/0001-70 
 

FILIAL: Rod ES 010, n° 4255 A, Sala 05, Chácara 274 A, Bairro: Jardim Limoeiro, 
Serra – Espírito Santo                                CEP 29.164-140 

 

Pelo presente instrumento particular “Carlos Renato Figueiredo de Castro”, 
brasileiro, natural de Belo Horizonte – MG, nascido em 28/02/1974, casado em regime 
de comunhão parcial de bens, comerciante, portador da CI. M-6.997.443 – SSP/MG, 
CPF n.º 000.440.656-71, residente e domiciliado à Rua Castelo de Alenquer, 318, apto 
401; bairro Castelo, CEP 31.330-050, Belo Horizonte/MG, “Leandro Figueiredo de 
Castro”, brasileiro, natural de Belo Horizonte – MG, nascido em 26/07/1980, casado 
em regime de comunhão parcial de bens, comerciante, portador da CI. MG-
11.454.362 – SSP/MG, CPF n.º 013.371.746-10, residente e domiciliado à Rua Dr. 
Rubens Guimarães, 310, apto 404; bairro Castelo, CEP 30.840-430, Belo 
Horizonte/MG; “Paulo Osório de Castro Junior”, brasileiro, natural de Belo 
Horizonte, nascido em 17/08/1986, casado em regime de comunhão parcial de bens, 
comerciante, portador da CI MG-15.260.861 - SSP/MG, CPF n.º 089.067.826-08, 
residente e domiciliado à Rua Vicentina Coutinho Camargos, 400; Bairro Álvaro 
Camargos, CEP 30.860-130, Belo Horizonte/MG, “Marcus Vinicius Figueiredo de 
Castro”, brasileiro, natural de Belo Horizonte, nascido em 11/01/1988, solteiro, 
comerciante, portador da CI MG-14.900.959 - SSP/MG, CPF n.º 090.147.426-65, 
residente e domiciliado à Desembargador Paula Mota, 263, apto 1202, Bairro Castelo, 
CEP 31.310.340, Belo Horizonte/MG, “Leonardo Figueiredo de Castro”, brasileiro, 
natural de Sete Lagoas, nascido em 16/02/1976, casado em regime de comunhão 
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parcial de bens, comerciante, portador da CI MG-8.862.499 – SSP/MG, CPF n.º  
028.335.796-75, residente e domiciliado à Rua Doutor Sylvio Menicucci, 819, apto 
504; Bairro Castelo, CEP 30.840-480, Belo Horizonte/MG, “Rodrigo Figueiredo de 
Castro”, brasileiro, natural de Sete Lagoas, nascido em 07/09/1978, divorciado, 
comerciante, portador da CI MG-8.991.707 - SSP/MG, CPF n.º 028.834.616-51, 
residente e domiciliado à Rua Doutor Sylvio Menicucci, 819, apto 703; Bairro Castelo, 
CEP 30.840-480, Belo Horizonte/MG, “Camila Figueiredo de Castro”, brasileira, 
natural de Belo Horizonte, nascida em 02/10/1983, casada em regime de comunhão 
parcial de bens, comerciante, portadora da CI MG-12.194.096 - SSP/MG, CPF n.º 
014.913.446-01, residente e domiciliada à Rua das Gardenas, 280; Bairro Alphaville, 
CEP 34.018-110, Nova Lima/MG, “Carolina Figueiredo de Castro Miranda”, 
brasileira, natural de Belo Horizonte, nascida em 02/12/1981, casada em regime de 
comunhão parcial de bens, comerciante, portadora da CI MG- MG 12.194.097 - 
SSP/MG, CPF n.º 056.500.096-94, residente e domiciliada à Rua Castelo de Óbidos, 
379 - apto 401, Bairro Castelo, CEP 31.330-320, Belo Horizonte/MG, e “Bianca 
Figueiredo de Castro”, brasileira, natural de Belo Horizonte, nascida em 07/01/1993, 
solteira, comerciante, portadora da CI MG-17.621.748 - SSP/MG, CPF n.º 
125.484.926-21, residente e domiciliada à Rua Castelo de Óbidos, 379 - apto 401, 
Bairro Castelo, CEP 31.330-320, Belo Horizonte/MG, únicos sócios componentes da 
empresa “REPREMIG COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA, têm na melhor forma 
de direito, justos e contratados, a consolidação de seu Contrato Social, que se regerá 
conforme cláusulas a seguir: 
  

1ª. CLÁUSULA  
 

A Sociedade, tem a denominação comercial de “REPREMIG 
REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA”, com sede à Rua 
Vicentina Coutinho Camargos, n.º 275-A, B. Álvaro Camargos, Belo Horizonte/ MG. 
CEP: 30 860-130; filial à Rod ES 010, n° 4255A, sala 05, Chácara 274A, B. Jardim 
Limoeiro, Serra/ES, CEP 29.164-140; devidamente registrada no cartório de Registro 
Civil das Pessoas Jurídicas de Santa Luzia n.º 353, Fl. 556, do livro A-1 em 
21/11/1991; Primeira Alteração Contratual registrada na JUCEMG sob o n.º 
3120472196-8, de 13/07/1995; Segunda Alteração Contratual n.º 145.249-4 de 
17/05/1996; Terceira Alteração Contratual n.º 158.846-9 de 13/11/1997; Quarta 
Alteração Contratual n.º 178.659-6 de 15/07/1999; Quinta Alteração Contratual n.º 
2757319 de 27/03/2002; Sexta Alteração Contratual n.º 2791179 de 26/06/2002, 
Sétima Alteração n.º 3213092 de 24/08/2004, Oitava Alteração Contratual (Contrato 
Social Consolidado) n.º 3217341 de 02/09/2004, Nona Alteração Contratual (Contrato 
Social Consolidado) n.º 3237849 de 28/10/2004, Décima Alteração Contratual 
(Contrato Social Consolidado) n.º 3653454 de 23/11/2006. Décima Primeira Alteração 
Contratual (Contrato Social Consolidado) n.º 3733652 de 05/06/2007 (Art. 997, II 
CC/2002), Décima Segunda Alteração Contratual (Contrato Social Consolidado) n.º 
3878344 de 25/01/2008 (Art. 997, II CC/2002), Décima Terceira Alteração Contratual 
(Contrato Social Consolidado) n.º 4262502 de 14/12/2009 (Art. 997, II CC/2002), 
Décima Quarta Alteração Contratual n.º 5769315 de 14/06/2016 (Art. 997, II CC/2002). 
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2ª. CLÁUSULA  
 

A sociedade tem por objetivo a Representação e o Comércio atacadista de 
equipamentos de informática em geral, periféricos, impressoras, aparelhos 
eletroeletrônicos de fabricação nacionais e importados, copiadoras, aparelhos de ar-
condicionado, suprimentos para informática, fac-símile e telefonia móvel celular, 
materiais de escritório papéis e papelões, bem como assistência técnica na linha de 
equipamentos comercializados pela empresa. 
 

3ª. CLÁUSULA  
 

O Capital Social da Matriz é de R$ 180.000,00 (Cento e Oitenta Mil Reais), 
dividido em 180.000 cotas no valor unitário de R$ 1,00, totalmente integralizado em 
moeda corrente nacional, distribuídos entre os sócios da seguinte forma (art. 997, III, 
CC/ 2002); (Art. 1.055, CC/2002): 
 
NOME       N.º cotas   v. unitário        v. total 
Carlos Renato Figueiredo de Castro.......     20.000 cotas   R$ 1,00.... R$   20.000,00 
Leandro Figueiredo de Castro................. 
Paulo Osório de Castro Júnior................. 
Marcus Vinícius Figueiredo de Castro..... 
Leonardo Figueiredo de Castro............... 
Rodrigo Figueiredo de Castro.................. 
Camila Figueiredo de Castro.................... 
Carolina Figueiredo de Castro Miranda... 
Bianca Figueiredo de Castro...................       

    20.000 cotas 
    20.000 cotas 
    20.000 cotas 
    20.000 cotas 
    20.000 cotas 
    20.000 cotas 
    20.000 cotas 
    20.000 cotas 

 R$ 1,00.... 
 R$ 1,00.... 
 R$ 1,00....  
 R$ 1,00.... 
 R$ 1,00.... 
 R$ 1,00.... 
 R$ 1,00.... 
 R$ 1,00.... 

R$   20.000,00 
R$   20.000,00 
R$   20.000,00 
R$   20.000,00 
R$   20.000,00 
R$   20.000,00 
R$   20.000,00 
R$   20.000,00 

Totalizando..............................................   180.000 cotas   ................ R$ 180.000,00 
 

O Capital Social da Filial é de R$ 54.000,00 (Cinquenta e Quatro Mil Reais), 
dividido em 54.000 cotas no valor unitário de R$ 1,00, totalmente integralizado em 
moeda corrente nacional, distribuídos entre os sócios da seguinte forma (art. 997, III, 
CC/ 2002); (Art. 1.055, CC/2002): 
 
NOME       N.º cotas   v. unitário        v. total 
Carlos Renato Figueiredo de Castro.......     6.000 cotas   R$ 1,00.... R$   6.000,00 
Leandro Figueiredo de Castro................. 
Paulo Osório de Castro Júnior................. 
Marcus Vinícius Figueiredo de Castro..... 
Leonardo Figueiredo de Castro............... 
Rodrigo Figueiredo de Castro.................. 
Camila Figueiredo de Castro.................... 
Carolina Figueiredo de Castro Miranda... 
Bianca Figueiredo de Castro...................       

    6.000 cotas 
    6.000 cotas 
    6.000 cotas 
    6.000 cotas 
    6.000 cotas 
    6.000 cotas 
    6.000 cotas 
    6.000 cotas 

 R$ 1,00.... 
 R$ 1,00.... 
 R$ 1,00....  
 R$ 1,00.... 
 R$ 1,00.... 
 R$ 1,00.... 
 R$ 1,00.... 
 R$ 1,00.... 

R$   6.000,00 
R$   6.000,00 
R$   6.000,00 
R$   6.000,00 
R$   6.000,00 
R$   6.000,00 
R$   6.000,00 
R$   6.000,00 

Totalizando..............................................   54.000 cotas   ................ R$ 54.000,00 
 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7522749 em 23/10/2019 da Empresa REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA, Nire
31204721968 e protocolo 194727661 - 21/10/2019. Autenticação: 1F321AFF46D0E25E6FEDCE5A7CD7AB6D2D4BDAD. Marinely de Paula
Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo C191002699479 e o código
de segurança BcTa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/11/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
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4ª. CLÁUSULA  
 

A cessão e transferência total ou parcial das cotas de qualquer sócio a 
terceiros estranhos à sociedade, dependerá sempre da concordância dos demais 
sócios aos quais em igualdade de condições, e na proporção de suas próprias cotas, 
fica assegurado o direito de transferir suas cotas. 
 
 Qualquer dos sócios deverá comunicar sua intenção aos demais, por escrito, a 
fim destes no prazo de 60 dias contados do recebimento, possam manifestar a 
respeito do exercício do direito de preferência aqui previsto. Esgotado o prazo acima 
fixado, sem qualquer manifestação de demais sócios, a cessão e transferência de 
cotas, poderá ser feita livremente. (art 1.056 e art 1.057 CC/2002). 
 

5ª. CLÁUSULA  
 

A Administração da sociedade será exercida pelos sócios “Carlos Renato 
Figueiredo de Castro” e∕ou “Leandro Figueiredo de Castro”, cabendo-lhes 
representação em conjunto e/ou separadamente, devendo representar a sociedade, 
judicial e extra-judicial, bem como perante as instituições financeiras, bancárias, junto 
a fornecedores, clientes, autarquias e demais repartições públicas, enfim todas as 
relações junto a terceiros, admitir e demitir empregados, e, ainda abrir e fechar filiais, 
sucursais ou agencias, em qualquer lugar do território Nacional. 
 
 É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse 
social, sem autorização do outro sócio. (art. 997, VI; 1.013; 1.015; e 1.064 CC/2002) 
 

A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas cotas no capital Social, 
mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social (art. 1.052 
CC/2002) 
 

6ª. CLÁUSULA 
 

Os sócios terão direito a uma retirada mensal a título de Pró-Labore, entre o 
mínimo permitido pela legislação do imposto de renda, e o máximo também, retirada 
esta que será levada a débito da conta despesas gerais. Terão direito ainda, de acordo 
com o art. 10 da Lei 9.249/95, a uma retirada trimestral a título de divisão de lucros na 
proporção de suas cotas, respeitando os dizeres do artigo 1.007 do C/C,   
 

De acordo com o art. 264 e 1.059 C/C 2002, os sócios respondem 
solidariamente também pelos prejuízos porventura apurados. 

 
§ único – Na hipótese de que os sócios venham a julgar conveniente, os lucros 

poderão deixar de ser partilhados total ou parcialmente sendo-lhes atribuídos qualquer 
determinação inclusive aumento de Capital Social ou a de criação do fundo ou 
previsão.  

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7522749 em 23/10/2019 da Empresa REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA, Nire
31204721968 e protocolo 194727661 - 21/10/2019. Autenticação: 1F321AFF46D0E25E6FEDCE5A7CD7AB6D2D4BDAD. Marinely de Paula
Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo C191002699479 e o código
de segurança BcTa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/11/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
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7ª. CLÁUSULA  
 

Em caso de morte ou interdição de quaisquer dos sócios, por qualquer motivo, 
a sociedade não será dissolvida, devendo as cotas do exercício, em qualquer 
hipótese, reverter à sociedade, que as atribuirá aos herdeiros diretos, ou na 
impossibilidade legal, dividi-las entre os remanescentes na proporção das por elas 
possuídas. 
 

8ª. CLÁUSULA 
  

Os casos omissos deste contrato serão resolvidos com observância dos 
preceitos do novo código Civil e outros dispositivos legais que lhes sejam aplicáveis. 
 

9ª. CLÁUSULA  
 

Os Sócios declaram sob as penas da lei que não estão impedidos de 
participarem da sociedade, por lei especial, ou e virtude de condenação criminal, ou 
por se encontrar sob o efeito dela, a pena que vede ainda que temporariamente, o 
acesso a cargo público, ou por crime, 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. (art. 1011 §1. CC/2002). 
 

10ª. CLÁUSULA 
 

Fica eleito o Foro de Belo Horizonte, para dirimir quaisquer dúvidas deste 
contrato, com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
 
 E por estarem assim justos e contratados assinam o que consta expressamente 
no presente contrato lavrado em 03 (três) vias de igual teor, que assinam na presença 
das testemunhas abaixo nomeadas: 
 
Belo Horizonte, 07 de outubro de 2019. 
 
 
______________________________                          ________________________      
Carlos Renato Figueiredo de Castro                             Leandro Figueiredo de Castro                              
     CI. M-6.997.443 – SSP/MG                                      CI. MG-11.454.362 – SSP/MG 
 
 
______________________________              ______________________________                          

    Paulo Osório de Castro Júnior                        Marcus Vinicius Figueiredo de Castro 
    CI. MG 15.260.861 – SSP/MG                               CI. MG 14.900.959 – SSP/MG                                         

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7522749 em 23/10/2019 da Empresa REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA, Nire
31204721968 e protocolo 194727661 - 21/10/2019. Autenticação: 1F321AFF46D0E25E6FEDCE5A7CD7AB6D2D4BDAD. Marinely de Paula
Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo C191002699479 e o código
de segurança BcTa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/11/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
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______________________________                          ________________________      
    Leonardo Figueiredo de Castro                                  Rodrigo Figueiredo de Castro                              
     CI. M-8.862.499 – SSP/MG                                        CI. MG-8.991.707 – SSP/MG 
 
 
 
__________________________________               _________________________                                                
    Carolina Figueiredo de Castro Miranda                     Camila Figueiredo de Castro                         
    CI. MG 12.194.097 – SSP/MG                                   CI. MG 12.194.096 – SSP/MG                                
        
 
 
_______________________________                   
    Bianca Figueiredo de Castro                                
    CI. MG 17.621.748 – SSP/MG                                
 
        

 
 
 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7522749 em 23/10/2019 da Empresa REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA, Nire
31204721968 e protocolo 194727661 - 21/10/2019. Autenticação: 1F321AFF46D0E25E6FEDCE5A7CD7AB6D2D4BDAD. Marinely de Paula
Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo C191002699479 e o código
de segurança BcTa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/11/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
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Registro Digital

Documento Principal

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Número do Protocolo

19/472.766-1

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

MGE1900749419

Data

21/10/2019

125.484.926-21 BIANCA FIGUEIREDO DE CASTRO

014.913.446-01 CAMILA FIGUEIREDO DE CASTRO

000.440.656-71 CARLOS RENATO FIGUEIREDO DE CASTRO

056.500.096-94 CAROLINA FIGUEIREDO DE CASTRO MIRANDA

013.371.746-10 LEANDRO FIGUEIREDO DE CASTRO

028.335.796-75 LEONARDO FIGUEIREDO DE CASTRO

090.147.426-65 MARCUS VINICIUS FIGUEIREDO DE CASTRO

089.067.826-08 PAULO OSORIO DE CASTRO JUNIOR

028.834.616-51 RODRIGO FIGUEIREDO DE CASTRO

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)

Página 1 de 1

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7522749 em 23/10/2019 da Empresa REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA, Nire
31204721968 e protocolo 194727661 - 21/10/2019. Autenticação: 1F321AFF46D0E25E6FEDCE5A7CD7AB6D2D4BDAD. Marinely de Paula
Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo C191002699479 e o código
de segurança BcTa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/11/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
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Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Relatório de Filiais Abertas

24 de out de 2019

Informamos que, do processo 19/472.766-1 arquivado nesta Junta Comercial sob o número 7522749 em 23/10/2019 da
empresa 3120472196-8 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA, consta a abertura
da(s) seguinte(s) filial(ais):

NIRE ENDEREÇO

3290077727-0 RODOVIA ES-010 4255 A  SALA 05 CHACARA 274 A  -  BAIRRO JARDIM LIMOEIRO  CEP 
29164-140  -  SERRA/ES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7522749 em 23/10/2019 da Empresa REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA, Nire
31204721968 e protocolo 194727661 - 21/10/2019. Autenticação: 1F321AFF46D0E25E6FEDCE5A7CD7AB6D2D4BDAD. Marinely de Paula
Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo C191002699479 e o código
de segurança BcTa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/11/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Marinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00 Página 1 de 1

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE
MINAS GERAIS LTDA, de nire 3120472196-8 e protocolado sob o número 19/472.766-1 em 21/10/2019,
encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7522749, em 23/10/2019. O ato foi deferido
digitalmente pelo examinador Raquel Vicente Coelho. 
Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua
validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://
portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de
protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)

CPF Nome

013.371.746-10 LEANDRO FIGUEIREDO DE CASTRO

028.834.616-51 RODRIGO FIGUEIREDO DE CASTRO

028.335.796-75 LEONARDO FIGUEIREDO DE CASTRO

014.913.446-01 CAMILA FIGUEIREDO DE CASTRO

090.147.426-65 MARCUS VINICIUS FIGUEIREDO DE CASTRO

089.067.826-08 PAULO OSORIO DE CASTRO JUNIOR

000.440.656-71 CARLOS RENATO FIGUEIREDO DE CASTRO

056.500.096-94 CAROLINA FIGUEIREDO DE CASTRO MIRANDA

125.484.926-21 BIANCA FIGUEIREDO DE CASTRO

Documento Principal

Assinante(s)

CPF Nome

013.371.746-10 LEANDRO FIGUEIREDO DE CASTRO

028.834.616-51 RODRIGO FIGUEIREDO DE CASTRO

028.335.796-75 LEONARDO FIGUEIREDO DE CASTRO

014.913.446-01 CAMILA FIGUEIREDO DE CASTRO

090.147.426-65 MARCUS VINICIUS FIGUEIREDO DE CASTRO

089.067.826-08 PAULO OSORIO DE CASTRO JUNIOR

000.440.656-71 CARLOS RENATO FIGUEIREDO DE CASTRO

056.500.096-94 CAROLINA FIGUEIREDO DE CASTRO MIRANDA

125.484.926-21 BIANCA FIGUEIREDO DE CASTRO

Belo Horizonte. quarta-feira, 23 de outubro de 2019

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7522749 em 23/10/2019 da Empresa REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA, Nire
31204721968 e protocolo 194727661 - 21/10/2019. Autenticação: 1F321AFF46D0E25E6FEDCE5A7CD7AB6D2D4BDAD. Marinely de Paula
Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo C191002699479 e o código
de segurança BcTa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/11/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
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Registro Digital

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Nome

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

RAQUEL VICENTE COELHO523.047.366-53

MARINELY DE PAULA BOMFIM873.638.956-00

Belo Horizonte. quinta-feira, 24 de outubro de 2019

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7522749 em 23/10/2019 da Empresa REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA, Nire
31204721968 e protocolo 194727661 - 21/10/2019. Autenticação: 1F321AFF46D0E25E6FEDCE5A7CD7AB6D2D4BDAD. Marinely de Paula
Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo C191002699479 e o código
de segurança BcTa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/11/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
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SINTEGRA/ICMS 

 
Consulta Pública ao Cadastro 

 
Estado do Espírito Santo

Cadastro atualizado até: 09/03/2022

IDENTIFICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

 CNPJ:  65.149.197/0002-51 Inscrição Estadual:  083.614.25-7

 Razão Social :  REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA

ENDEREÇO

 Logradouro:  RODOVIA ES-010

 Número:  4255 A  Complemento:  SALA 05 CHACARA 274 A;

 Bairro:  JARDIM LIMOEIRO

 Município:  SERRA  UF:  ES

 CEP:  29164140  Telefone:  (27) 32003126

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica: COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Data de Inicio de Atividade: 11/11/2019

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 11/11/2019

Regime de Apuração: ORDINÁRIO

 
A Inscrição Estadual (IE) com situação cadastral vigente HABILITADO indica que a empresa está APTA a
realizar operações como contribuinte do ICMS. 
 
Já a IE com situação cadastral NÃO HABILITADA indica que a empresa NÃO está APTA a realizar
operações como contribuinte do ICMS, caso mantenha entre as suas atividades pelo menos um CNAE cuja
inscrição estadual seja obrigatória. Caso a empresa não pertença a um CNAE cuja inscrição seja obrigatória
e o CNPJ esteja ATIVO (consultar o site da Receita Federal do Brasil – http://www.receita.fazenda.gov.br), a
empresa poderá ser destinatária de mercadorias, bens e serviços como CONSUMIDOR FINAL. Neste
caso, o número da Inscrição Estadual NÃO deverá constar em documentos que acobertem operações
tributáveis pelo ICMS.
 
A lista dos CNAEs obrigados à Inscrição Estadual está disponível no endereço:
ftp://ftp.sefaz.es.gov.br/CNAE-F/cnaes_obrigadas_a_inscricao.pdf

OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando
sujeitos a posterior confirmação pelo Fisco.

Data da Consulta: 09/03/2022
VOLTAR

© Copyright 2003/2022 Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo
Av. João Batista Parra . nº600 . Ed. Aureliano Hoffman . Enseada do Suá . Vitória-ES

CEP: 29050-375 . CNPJ: 27.080.571/0001-30
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
65.149.197/0002-51
FILIAL 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
23/10/2019 

 
NOME EMPRESARIAL 
REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
******** 

PORTE 
DEMAIS 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

 
LOGRADOURO 
ROD ES-010 

NÚMERO 
4255 A 

COMPLEMENTO 
SALA 05 CHACARA 274 A 

 
CEP 
29.164-140 

BAIRRO/DISTRITO 
JARDIM LIMOEIRO 

MUNICÍPIO 
SERRA 

UF 
ES 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
RODRIGO@REPREMIG.COM.BR 

TELEFONE 
(31) 3047-4990 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
23/10/2019 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 09/03/2022 às 16:13:07 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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PREFEITURA DA SERRA
Secretaria Municipal da Fazenda

Departamento de Administração Tributária
www.serra.es.gov.br

Nome

Endereço

Bairro

Cidade

CNPJ/CPF Inscr. Estadual

REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA

ROD ES-010, 4255   A; SALA 05 CHACARA 274 A

JARDIM LIMOEIRO

SERRA Estado ES

65.149.197/0002-51

Inscr Municipal 4694079

ALVARÁ DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO  Nº 3143/2021

Expedição 08/06/2021 01/06/2022Validade

Informações Complementares

1 - A validade deste alvará está condicionada ao cumprimento dos requisitos previstos no §2º do Art. 1º do Decreto nº
6877/2015 c/c Lei 4398/2015, bem como, à validade dos documentos apresentados no ato da solicitação.
2 - Independente do prazo de validade deste documento, o pagamento das Taxas de Poder de Polícia, dar-se-á
anualmente.
3 - Este alvará perderá a validade, automaticamente, caso ocorra alteração na localização, atividades ou situação da
inscrição municipal da empresa, devendo ser observado o disposto no art. 19 c/c art. 3º do Decreto 6877/2015.

Alvará de Licença para Funcionamento expedido conforme Lei nº 3833/2011 - CTMS autorizando a exercer as atividades neste
discriminadas, nos limites territoriais deste Município.

Atividades Autorizadas

CNAE(S) LICENCIADA(S)

4651-6/01 Comércio atacadista de equipamentos de informática

4651-6/02 Comércio atacadista de suprimentos para informática

Horário de Funcionamento

A veracidade da informação poderá ser verificada na seguinte página da Internet: www.serra.es.gov.br

Obs: ESTE ALVARÁ DEVE SER COLOCADO NO ESTABELECIMENTO EM LUGAR BEM VISÍVEL.

4694079Inscrição:

Número:

Identificação Alvará para uso da Prefeitura: 95644

95644/2021

Data Emissão: 16/06/2021 17:00:09
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12/05/2021 SEI/MPSP - 2752767 - Atestado

https://wwwj.mpsp.mp.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3189351&infra_si… 1/2

 

 

ATESTADO DE DESEMPENHO - CAPACIDADE TÉCNICA
 
 
                  O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, neste ato representado pelo
Doutor MICHEL BETENJANE ROMANO, Promotor de Justiça, Diretor-Geral, ATESTA para fins
de licitação e cadastro, que a empresa REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE
MINAS GERAIS LTDA, através da sua filial com sede na, ROD ES-010, n.º 4255 A, Bairro Jardim
Limoeiro – Serra / ES – CEP: 29164-140, inscrita no CNPJ sob nº 65.149.197/0002-51, forneceu
a este órgão,  os produtos abaixo relacionados, cumprindo satisfatoriamente com  as obrigações
contratuais e demais condições estabelecidas, nada constando que a desabone até a presente
data:
 
Processos nº 106/19 - FED  – Pregão nº 121/2019
 
- EMPENHO 2020 NE00019 - CONTRATO 006/20
 
185 Unidades de Impressora HP M404DW, acompanhadas de 03 toners adicionais, com garantia
on-site de 48 meses
 
50 Unidades de Multifuncional HP M428FDW, acompanhadas de 03 toners adicionais, com
garantia on-site de 48 meses
 
- EMPENHO 2020 NE00109 - CONTRATO 093/20
 
65 Unidades de Impressora HP M404DW, acompanhadas de 03 toners adicionais ,  com garantia
on-site de 48 meses
 
33 Unidades de  Multifuncional HP M428FDW, acompanhadas de  03  toners adicionais, com
garantia on-site de 48 meses
 
 
São Paulo, data supra
 
 
 
MICHEL BETENJANE ROMANO
Promotor de Justiça
Diretor-Geral
 
 
 
Antonio Rodrigues Cordeiro Filho 
Diretor de Subdivisão do MP
Matrícula nº 929 
 Agente Fiscalizador

Documento assinado eletronicamente por Antonio Rodrigues Cordeiro Filho, Diretor, em
10/05/2021, às 13:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei Federal 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Michel Betenjane Romano, Diretor-Geral, em
12/05/2021, às 09:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei Federal 11.419/2006.

Atestado de Capacidade Técnica  (1024216)         SEI 0006364-49.2021.6.02.8000 / pg. 734



12/05/2021 SEI/MPSP - 2752767 - Atestado

https://wwwj.mpsp.mp.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3189351&infra_si… 2/2

A autenticidade do documento pode ser conferida neste site, informando o código verificador 2752767
e o código CRC 5C78E7E8.

29.0001.0111824.2020-73 2752767v2
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REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA

65.149.197/0001-70

RUA VICENTINA COUTINHO CAMARGOS 275A, BELO HORIZONTE/MG

ATIVO em reais 2019 em reais 2020 PASSIVO em reais 2019 em reais 2020

CIRCULANTE 7.817.615,50 15.929.903,66 CIRCULANTE 942.293,29 7.404.960,23

CAIXA 0,00 0,00 FORNECEDORES 923.792,07 7.065.052,12

BANCOS CONTA MOVIMENTO 125.514,88 155.987,64 OUTRAS CONTAS A PG 1.004,48 3.950,93

CLIENTES 414.858,70 7.234.685,27 DIST DE LUCROS A PAGAR 0,00 0,00

ADIANTAMENTOS DIVERSOS 31.054,00 16.633,36 OBRIGAÇÕES SOCIAIS 0,00 0,00

EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS 0,00 0,00 OBRIG TRIBUTÁRIAS 17.496,74 335.957,18

INVESTIMENTOS CDB OUTROS 2.689.025,73 0,00 ADIANT DE CLIENTES 0,00 0,00

IMPOSTOS A RECUPERAR 633.076,95 931.195,61 EMPRESTIMOS 0,00 0,00

ESTOQUES PARA REVENDA 3.924.085,24 7.591.401,78

REALIZÁVEL A L.P. 1.792.535,82 1.987.210,66 EXIGÍVEL A L.P. 0,00 232.216,91

INVESTIMENTOS FINANCEIROS 0,00 0,00 EXIG A LONGO PRAZO 0,00 232.216,91

EMPRESTIMOS LP 0,00 0,00

DEPOSITO JUDICIAL 199.709,21 199.709,21

INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 1.592.826,61 1.787.501,45

ATIVO PERMANENTE 41.538,23 542.789,32 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 8.709.396,26 10.822.726,50

IMOBILIZADO 0,00 0,00 CAPITAL SOCIAL 234.000,00 234.000,00

IMÓVEIS 0,00 458.000,00 LUCROS/PREJ DO EXERCÍCIO 1.190.959,00 2.113.330,24

VEÍCULOS 69.130,00 97.130,00 LUCROS/PREJ ACUMULADOS 7.284.437,26 8.475.396,26

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 30.272,23 41.323,32

MÓVEIS E UTENSÍLIOS 9.000,00 13.200,00

DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-) -66.864,00 -66.864,00

TOTAL DO ATIVO 9.651.689,55 18.459.903,64 TOTAL DO PASSIVO 9.651.689,55 18.459.903,64

ÍNDICES CONTÁBEIS DO BALANÇO PATRIMONIAL 2020.

LC = AC/PC 15.929.903,66 LC 2,15

7.404.960,23

LG = AC+RLP/PC+ELP 17.917.114,32 LG 2,35

7.637.177,14

SG = AT/PC+ELP 18.459.903,64 SG 2,42

7.637.177,14

LS = AC-EST/PC 8.338.501,88 LS 1,13

7.404.960,23

Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2020.

___________________________________ _______________________________

REPREMIG REP E COM DE MG LTDA PAULO OSÓRIO DE CASTRO

CARLOS RENATO FIGUEIREDO DE CASTRO CRC-MG - 011803/O-5

CI: M-6.997.443 CPF: 000.440.656-71 CONTADOR
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REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA
65.149.197/0001-70

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2020

em reais 2019 em reais 2020
RECEITA BRUTA DE VENDAS 8.110.213,96 16.006.461,92
RECEITA DE SERVIÇOS 2.580,00 0,00
DEVOLUÇÕES 0,00 0,00
ICMS SOBRE VENDAS -2.338,00 -164.418,66
PIS SOBRE VENDAS -52.733,16 -92.160,58
COFINS SOBRE VENDAS -243.383,82 -425.356,49
ISS -129,00 0,00
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS 7.814.209,98 15.324.526,19
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS -5.259.697,76 -11.288.484,18
LUCRO BRUTO 2.554.512,22 4.036.042,01
RECEITAS FINANCEIRAS - CDB 73.913,79 33.919,23
OUTRAS RECEITAS 9.740,52 19.207,76
RECEITA NÃO OPERACIONAL 0,00 0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS -1.121.227,86 -1.063.536,24
DESPESAS TRIBUTÁRIAS -90.781,98 -378.601,08
DESPESAS FINANCEIRAS -6.322,66 -17.569,32
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 0,00
DESCONTOS DE FORNECEDORES 0,00 0,00
RECUPERAÇÃO ICMS OP / ICMS ST 0,00 0,00
DESPESAS C/ MULTAS DE ORGÃOS PÚBLICOS -2.799,72 -47.133,10
LUCRO ANTES DA CSLL 1.417.034,31 2.582.329,26
CSLL - LUCRO PRESUMIDO -87.664,62 -172.869,79
LUCRO APÓS CSLL, ANTES DO IRPJ 1.329.369,69 2.409.459,47
IRPJ - LUCRO PRESUMIDO -97.446,41 -192.077,54
ADICIONAL DE IRPJ - LUCRO PRESUMIDO -40.964,28 -104.051,69
LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO 1.190.959,00 2.113.330,24

Reconhecemos a exatidão do presente demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2020.

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2020.

___________________________ ___________________________
REPREMIG REP E COM DE MG LTDA PAULO OSÓRIO DE CASTRO

CARLOS RENATO FIGUEIREDO DE CASTRO CRC-MG - 011803/O-5

CI: M-6.997.443 CPF: 000.440.656-71 CONTADOR

CARLOS RENATO 

FIGUEIREDO DE 

CASTRO:00044065671

Assinado de forma digital por 

CARLOS RENATO FIGUEIREDO DE 

CASTRO:00044065671 

Dados: 2021.06.09 09:45:43 -03'00'

PAULO OSORIO DE 

CASTRO:01467590606

Assinado de forma digital por 

PAULO OSORIO DE 

CASTRO:01467590606 

Dados: 2021.06.09 09:46:46 -03'00'
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TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

REPREMIG REP E COM DE MG LTDA

01/01/2020 a 31/12/2020 65.149.197/0001-70

01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Número de Ordem do Livro: 26

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial REPREMIG REP E COM DE MG LTDA

NIRE 31204721968

CNPJ 65.149.197/0001-70

Número de Ordem 26

Natureza do Livro LIVRO DIARIO

Município Belo Horizonte

Data do arquivamento dos atos 
constitutivos

13/07/1995

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

256

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial REPREMIG REP E COM DE MG LTDA

Natureza do Livro LIVRO DIARIO

Número de ordem 26

Quantidade total de linhas do arquivo 
digital

256

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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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

REPREMIG REP E COM DE MG LTDA

01/01/2020 a 31/12/2020 65.149.197/0001-70

01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

Número de Ordem do Livro: 26

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

  RECEITAS R$ 1.932.814,58R$ 1.032.172,73

    RECEITAS OPERACIONAIS R$ 1.932.814,58R$ 1.032.172,73

      RECEITAS OPERACIONAIS R$ 1.908.993,58R$ 1.020.454,57

        RECEITA BRUTA DE VENDAS R$ 1.908.993,58R$ 1.020.454,57

      RECEITAS FINANCEIRAS R$ 23.821,00R$ 11.718,16

        RECEITAS FINANCEIRAS R$ 23.821,00R$ 11.718,16

  (-) DESPESAS/CUSTO R$ (1.938.191,97)R$ (850.545,11)

    (-) CUSTOS OPERACIONAIS R$ (1.938.191,97)R$ (850.545,11)

      (-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS R$ (1.938.191,97)R$ (850.545,11)

        (-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS R$ (1.357.662,81)R$ (540.049,28)

        (-) DESPESAS SOBRE VENDAS R$ (129.764,14)R$ (65.052,05)

        (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ (186.505,56)R$ (226.221,21)

        (-) DESPESAS TRIBUTARIAS R$ (262.714,49)R$ (16.872,91)

        (-) DESPESAS FINANCEIRAS R$ (1.544,97)R$ (2.349,66)

(-) RESULTADO DO EXERCICIO R$ (5.377,39)R$ 181.627,62

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador 1Página 1 de
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

REPREMIG REP E COM DE MG LTDA

01/01/2020 a 31/12/2020 65.149.197/0001-70

01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

Número de Ordem do Livro: 26

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

  RECEITAS R$ 1.065.517,13R$ 1.932.814,58

    RECEITAS OPERACIONAIS R$ 1.065.517,13R$ 1.932.814,58

      RECEITAS OPERACIONAIS R$ 1.055.704,35R$ 1.908.993,58

        RECEITA BRUTA DE VENDAS R$ 1.055.704,35R$ 1.908.993,58

      RECEITAS FINANCEIRAS R$ 9.812,78R$ 23.821,00

        RECEITAS FINANCEIRAS R$ 9.812,78R$ 23.821,00

  (-) DESPESAS/CUSTO R$ (930.895,35)R$ (1.938.191,97)

    (-) CUSTOS OPERACIONAIS R$ (930.895,35)R$ (1.938.191,97)

      (-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS R$ (930.895,35)R$ (1.938.191,97)

        (-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS R$ (688.882,04)R$ (1.357.662,81)

        (-) DESPESAS SOBRE VENDAS R$ (72.373,98)R$ (129.764,14)

        (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ (157.269,46)R$ (186.505,56)

        (-) DESPESAS TRIBUTARIAS R$ (10.582,45)R$ (262.714,49)

        (-) DESPESAS FINANCEIRAS R$ (1.787,42)R$ (1.544,97)

RESULTADO DO EXERCICIO R$ 134.621,78R$ (5.377,39)

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador 1Página 1 de
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

REPREMIG REP E COM DE MG LTDA

01/01/2020 a 31/12/2020 65.149.197/0001-70

01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

Número de Ordem do Livro: 26

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

  RECEITAS R$ 3.663.029,74R$ 1.065.517,13

    RECEITAS OPERACIONAIS R$ 3.663.029,74R$ 1.065.517,13

      RECEITAS OPERACIONAIS R$ 3.662.748,12R$ 1.055.704,35

        RECEITA BRUTA DE VENDAS R$ 3.662.748,12R$ 1.055.704,35

      RECEITAS FINANCEIRAS R$ 281,62R$ 9.812,78

        RECEITAS FINANCEIRAS R$ 281,62R$ 9.812,78

  (-) DESPESAS/CUSTO R$ (3.146.527,54)R$ (930.895,35)

    (-) CUSTOS OPERACIONAIS R$ (3.146.527,54)R$ (930.895,35)

      (-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS R$ (3.146.527,54)R$ (930.895,35)

        (-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS R$ (2.636.521,60)R$ (688.882,04)

        (-) DESPESAS SOBRE VENDAS R$ (264.195,53)R$ (72.373,98)

        (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ (224.015,11)R$ (157.269,46)

        (-) DESPESAS TRIBUTARIAS R$ (16.624,22)R$ (10.582,45)

        (-) DESPESAS FINANCEIRAS R$ (5.171,08)R$ (1.787,42)

RESULTADO DO EXERCICIO R$ 516.502,20R$ 134.621,78

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador 1Página 1 de

Anexo BALANÇO FINANCEIRO (1024218)         SEI 0006364-49.2021.6.02.8000 / pg. 742



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

REPREMIG REP E COM DE MG LTDA

01/01/2020 a 31/12/2020 65.149.197/0001-70

01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Número de Ordem do Livro: 26

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

  RECEITAS R$ 9.398.227,46R$ 3.663.029,74

    RECEITAS OPERACIONAIS R$ 9.398.227,46R$ 3.663.029,74

      RECEITAS OPERACIONAIS R$ 9.379.015,87R$ 3.662.748,12

        RECEITA BRUTA DE VENDAS R$ 9.379.015,87R$ 3.662.748,12

      RECEITAS FINANCEIRAS R$ 19.211,59R$ 281,62

        RECEITAS FINANCEIRAS R$ 19.211,59R$ 281,62

  (-) DESPESAS/CUSTO R$ (7.930.643,81)R$ (3.146.527,54)

    (-) CUSTOS OPERACIONAIS R$ (7.930.643,81)R$ (3.146.527,54)

      (-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS R$ (7.930.643,81)R$ (3.146.527,54)

        (-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS R$ (6.605.417,73)R$ (2.636.521,60)

        (-) DESPESAS SOBRE VENDAS R$ (684.601,10)R$ (264.195,53)

        (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ (495.746,11)R$ (224.015,11)

        (-) DESPESAS TRIBUTARIAS R$ (88.679,92)R$ (16.624,22)

        (-) DESPESAS FINANCEIRAS R$ (56.198,95)R$ (5.171,08)

RESULTADO DO EXERCICIO R$ 1.467.583,65R$ 516.502,20

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: 

REPREMIG REP E COM DE MG LTDA

01/01/2020 a 31/12/2020 65.149.197/0001-70

01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

Número de Ordem do Livro: 26

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

ATIVO R$ 10.416.221,18R$ 9.651.689,55

 CIRCULANTE R$ 8.122.630,19R$ 7.817.615,50

  DISPONIVEL R$ 1.974,23R$ 125.514,88

   (-) CAIXA R$ 524,02R$ (0,00)

   BANCOS CONTA MOVIMENTO R$ 1.450,21R$ 125.514,88

  REALIZAVEL A CURTO PRAZO R$ 2.240.903,15R$ 1.078.989,65

   CLIENTES R$ 1.409.284,32R$ 414.858,70

   ADIANTAMENTOS R$ 131.860,87R$ 31.054,00

   IMPOSTOS A RECUPERAR R$ 699.757,96R$ 633.076,95

  ESTOQUES R$ 4.628.378,69R$ 3.924.085,24

   MERCADORIAS P/ REVENDA R$ 4.628.378,69R$ 3.924.085,24

  INVESTIMENTO R$ 1.251.374,12R$ 2.689.025,73

   INVESTIMENTO R$ 1.251.374,12R$ 2.689.025,73

 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO R$ 1.792.535,82R$ 1.792.535,82

  CREDITOS R$ 1.792.535,82R$ 1.792.535,82

   CLIENTES R$ 1.792.535,82R$ 1.792.535,82

 ATIVO PERMANENTE R$ 501.055,17R$ 41.538,23

  ATIVO IMOBILIZADO R$ 501.055,17R$ 41.538,23

   (-) IMOVEIS R$ 458.000,00R$ (0,00)

   VEICULOS R$ 69.130,00R$ 69.130,00

   MAQUINAS E EQUIPAMENTOS R$ 31.789,17R$ 30.272,23

   MOVEIS E UTENSILIOS R$ 9.000,00R$ 9.000,00

   (-) DEPRECIACAO ACUMULADA (-) R$ (66.864,00)R$ (66.864,00)

PASSIVO R$ 10.416.221,18R$ 9.651.689,55

 PASSIVO CIRCULANTE R$ 1.484.234,07R$ 942.293,29

  EXIGIVEL R$ 1.484.234,07R$ 942.293,29

   FORNECEDORES R$ 1.392.767,67R$ 923.792,07

   OUTRAS CONTAS A PAGAR R$ 3.426,68R$ 1.004,48

   EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO R$ 0,00R$ 0,00

   OBRIGACOES SOCIAIS R$ 5.569,62R$ 0,00

   OBRIGACOES TRIBUTARIAS R$ 82.470,10R$ 17.496,74

   ADIANTAMENTO DE CLIENTES R$ 0,00R$ 0,00

 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO R$ 227.968,24R$ 0,00

  EXIGIVEL A LONGO PRAZO R$ 227.968,24R$ 0,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador 2Página 1 de
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

REPREMIG REP E COM DE MG LTDA

01/01/2020 a 31/12/2020 65.149.197/0001-70

01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

Número de Ordem do Livro: 26

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

   EXIGIVEL A LONGO PRAZO R$ 227.968,24R$ 0,00

 PATRIMONIO LIQUIDO R$ 8.704.018,87R$ 8.709.396,26

  CAPITAL R$ 8.704.018,87R$ 8.709.396,26

   CAPITAL SOCIAL R$ 234.000,00R$ 234.000,00

   LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO R$ (5.377,39)R$ 1.190.959,00

   LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS R$ 8.475.396,26R$ 7.284.437,26

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador 2Página 2 de
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

REPREMIG REP E COM DE MG LTDA

01/01/2020 a 31/12/2020 65.149.197/0001-70

01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

Número de Ordem do Livro: 26

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

ATIVO R$ 13.486.838,42R$ 10.416.221,18

 CIRCULANTE R$ 11.186.714,67R$ 8.122.630,19

  DISPONIVEL R$ 175.659,78R$ 1.974,23

   CAIXA R$ 1.426,00R$ 524,02

   BANCOS CONTA MOVIMENTO R$ 174.233,78R$ 1.450,21

  REALIZAVEL A CURTO PRAZO R$ 1.942.650,93R$ 2.240.903,15

   CLIENTES R$ 741.425,11R$ 1.409.284,32

   ADIANTAMENTOS R$ 182.116,78R$ 131.860,87

   IMPOSTOS A RECUPERAR R$ 1.019.109,04R$ 699.757,96

  ESTOQUES R$ 8.977.478,43R$ 4.628.378,69

   MERCADORIAS P/ REVENDA R$ 8.977.478,43R$ 4.628.378,69

  INVESTIMENTO R$ 90.925,53R$ 1.251.374,12

   INVESTIMENTO R$ 90.925,53R$ 1.251.374,12

 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO R$ 1.792.535,82R$ 1.792.535,82

  CREDITOS R$ 1.792.535,82R$ 1.792.535,82

   CLIENTES R$ 1.792.535,82R$ 1.792.535,82

 ATIVO PERMANENTE R$ 507.587,93R$ 501.055,17

  ATIVO IMOBILIZADO R$ 507.587,93R$ 501.055,17

   IMOVEIS R$ 458.000,00R$ 458.000,00

   VEICULOS R$ 69.130,00R$ 69.130,00

   MAQUINAS E EQUIPAMENTOS R$ 38.321,93R$ 31.789,17

   MOVEIS E UTENSILIOS R$ 9.000,00R$ 9.000,00

   (-) DEPRECIACAO ACUMULADA (-) R$ (66.864,00)R$ (66.864,00)

PASSIVO R$ 13.486.838,42R$ 10.416.221,18

 PASSIVO CIRCULANTE R$ 4.424.295,79R$ 1.484.234,07

  EXIGIVEL R$ 4.424.295,79R$ 1.484.234,07

   FORNECEDORES R$ 4.382.629,53R$ 1.392.767,67

   OUTRAS CONTAS A PAGAR R$ 768,56R$ 3.426,68

   EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO R$ 0,00R$ 0,00

   OBRIGACOES SOCIAIS R$ 0,00R$ 5.569,62

   OBRIGACOES TRIBUTARIAS R$ 40.897,70R$ 82.470,10

   ADIANTAMENTO DE CLIENTES R$ 0,00R$ 0,00

 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO R$ 223.901,98R$ 227.968,24

  EXIGIVEL A LONGO PRAZO R$ 223.901,98R$ 227.968,24

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador 2Página 1 de
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

REPREMIG REP E COM DE MG LTDA

01/01/2020 a 31/12/2020 65.149.197/0001-70

01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

Número de Ordem do Livro: 26

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

   EXIGIVEL A LONGO PRAZO R$ 223.901,98R$ 227.968,24

 PATRIMONIO LIQUIDO R$ 8.838.640,65R$ 8.704.018,87

  CAPITAL R$ 8.838.640,65R$ 8.704.018,87

   CAPITAL SOCIAL R$ 234.000,00R$ 234.000,00

   (-) LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO R$ 129.244,39R$ (5.377,39)

   LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS R$ 8.475.396,26R$ 8.475.396,26

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador 2Página 2 de

Anexo BALANÇO FINANCEIRO (1024218)         SEI 0006364-49.2021.6.02.8000 / pg. 747



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

REPREMIG REP E COM DE MG LTDA

01/01/2020 a 31/12/2020 65.149.197/0001-70

01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

Número de Ordem do Livro: 26

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

ATIVO R$ 16.060.006,94R$ 13.486.838,42

 CIRCULANTE R$ 13.739.683,19R$ 11.186.714,67

  DISPONIVEL R$ 71.642,03R$ 175.659,78

   CAIXA R$ 300,00R$ 1.426,00

   BANCOS CONTA MOVIMENTO R$ 71.342,03R$ 174.233,78

  REALIZAVEL A CURTO PRAZO R$ 3.965.851,99R$ 1.942.650,93

   CLIENTES R$ 2.645.574,92R$ 741.425,11

   ADIANTAMENTOS R$ 244.061,61R$ 182.116,78

   IMPOSTOS A RECUPERAR R$ 1.076.215,46R$ 1.019.109,04

  ESTOQUES R$ 9.702.189,17R$ 8.977.478,43

   MERCADORIAS P/ REVENDA R$ 9.702.189,17R$ 8.977.478,43

  INVESTIMENTO R$ (0,00)R$ 90.925,53

   INVESTIMENTO R$ (0,00)R$ 90.925,53

 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO R$ 1.792.535,82R$ 1.792.535,82

  CREDITOS R$ 1.792.535,82R$ 1.792.535,82

   CLIENTES R$ 1.792.535,82R$ 1.792.535,82

 ATIVO PERMANENTE R$ 527.787,93R$ 507.587,93

  ATIVO IMOBILIZADO R$ 527.787,93R$ 507.587,93

   IMOVEIS R$ 458.000,00R$ 458.000,00

   VEICULOS R$ 85.130,00R$ 69.130,00

   MAQUINAS E EQUIPAMENTOS R$ 38.321,93R$ 38.321,93

   MOVEIS E UTENSILIOS R$ 13.200,00R$ 9.000,00

   (-) DEPRECIACAO ACUMULADA (-) R$ (66.864,00)R$ (66.864,00)

PASSIVO R$ 16.060.006,94R$ 13.486.838,42

 PASSIVO CIRCULANTE R$ 6.493.277,72R$ 4.424.295,79

  EXIGIVEL R$ 6.493.277,72R$ 4.424.295,79

   FORNECEDORES R$ 5.760.064,57R$ 4.382.629,53

   OUTRAS CONTAS A PAGAR R$ 3.079,37R$ 768,56

   EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO R$ 550.000,00R$ 0,00

   OBRIGACOES SOCIAIS R$ 1.445,07R$ 0,00

   OBRIGACOES TRIBUTARIAS R$ 178.688,71R$ 40.897,70

   ADIANTAMENTO DE CLIENTES R$ 0,00R$ 0,00

 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO R$ 211.586,37R$ 223.901,98

  EXIGIVEL A LONGO PRAZO R$ 211.586,37R$ 223.901,98

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador 2Página 1 de
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

REPREMIG REP E COM DE MG LTDA

01/01/2020 a 31/12/2020 65.149.197/0001-70

01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

Número de Ordem do Livro: 26

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

   EXIGIVEL A LONGO PRAZO R$ 211.586,37R$ 223.901,98

 PATRIMONIO LIQUIDO R$ 9.355.142,85R$ 8.838.640,65

  CAPITAL R$ 9.355.142,85R$ 8.838.640,65

   CAPITAL SOCIAL R$ 234.000,00R$ 234.000,00

   LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO R$ 645.746,59R$ 129.244,39

   LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS R$ 8.475.396,26R$ 8.475.396,26

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador 2Página 2 de
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

REPREMIG REP E COM DE MG LTDA

01/01/2020 a 31/12/2020 65.149.197/0001-70

01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Número de Ordem do Livro: 26

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

ATIVO R$ 18.459.903,64R$ 16.060.006,94

 CIRCULANTE R$ 15.929.903,66R$ 13.739.683,19

  DISPONIVEL R$ 155.987,64R$ 71.642,03

   CAIXA R$ (0,00)R$ 300,00

   BANCOS CONTA MOVIMENTO R$ 155.987,64R$ 71.342,03

  REALIZAVEL A CURTO PRAZO R$ 8.182.514,24R$ 3.965.851,99

   CLIENTES R$ 7.234.685,27R$ 2.645.574,92

   ADIANTAMENTOS R$ 16.633,36R$ 244.061,61

   IMPOSTOS A RECUPERAR R$ 931.195,61R$ 1.076.215,46

  ESTOQUES R$ 7.591.401,78R$ 9.702.189,17

   MERCADORIAS P/ REVENDA R$ 7.591.401,78R$ 9.702.189,17

  (-) INVESTIMENTO R$ (0,00)R$ (0,00)

 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO R$ 1.987.210,66R$ 1.792.535,82

  CREDITOS R$ 1.987.210,66R$ 1.792.535,82

   CLIENTES R$ 1.987.210,66R$ 1.792.535,82

 ATIVO PERMANENTE R$ 542.789,32R$ 527.787,93

  ATIVO IMOBILIZADO R$ 542.789,32R$ 527.787,93

   IMOVEIS R$ 458.000,00R$ 458.000,00

   VEICULOS R$ 97.130,00R$ 85.130,00

   MAQUINAS E EQUIPAMENTOS R$ 41.323,32R$ 38.321,93

   MOVEIS E UTENSILIOS R$ 13.200,00R$ 13.200,00

   (-) DEPRECIACAO ACUMULADA (-) R$ (66.864,00)R$ (66.864,00)

PASSIVO R$ 18.459.903,64R$ 16.060.006,94

 PASSIVO CIRCULANTE R$ 7.404.960,23R$ 6.493.277,72

  EXIGIVEL R$ 7.404.960,23R$ 6.493.277,72

   FORNECEDORES R$ 7.065.052,12R$ 5.760.064,57

   OUTRAS CONTAS A PAGAR R$ 3.950,93R$ 3.079,37

   EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO R$ 0,00R$ 550.000,00

   OBRIGACOES SOCIAIS R$ 0,00R$ 1.445,07

   OBRIGACOES TRIBUTARIAS R$ 335.957,18R$ 178.688,71

   ADIANTAMENTO DE CLIENTES R$ 0,00R$ 0,00

 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO R$ 232.216,91R$ 211.586,37

  EXIGIVEL A LONGO PRAZO R$ 232.216,91R$ 211.586,37

   EXIGIVEL A LONGO PRAZO R$ 232.216,91R$ 211.586,37

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador 2Página 1 de
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

REPREMIG REP E COM DE MG LTDA

01/01/2020 a 31/12/2020 65.149.197/0001-70

01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Número de Ordem do Livro: 26

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

 PATRIMONIO LIQUIDO R$ 10.822.726,50R$ 9.355.142,85

  CAPITAL R$ 10.822.726,50R$ 9.355.142,85

   CAPITAL SOCIAL R$ 234.000,00R$ 234.000,00

   LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO R$ 2.113.330,24R$ 645.746,59

   LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS R$ 8.475.396,26R$ 8.475.396,26

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador 2Página 2 de
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
 
 
CONTEXTO OPERACIONAL 
 
A  REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA, através do CNPJ 
da Matriz 65.149.197/0001-70 e CNPJ da Filial 65.149.197/0002-51 é uma sociedade empresária 
limitada, com sede e foro na cidade de Belo Horizonte, MG,  tendo como objeto social principal o 
comércio atacadista de equipamentos e suprimentos de informática, além de televisores, com início 
de atividade em 21 de Novembro de 1991. 
 
 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
As demonstrações contábeis do ano de 2020 contemplam informações tanto de sua matriz e tanto de 
sua filial e foram elaboradas em conformidade com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e 
demais práticas emanadas da legislação societária brasileira. 
  
PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 
 
Direitos e Obrigações: estão demonstrados pelos valores históricos, acrescido das correspondentes 
variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência. 
 
Imobilizado 
Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método 
linear. 
 
Ajuste de avaliação patrimonial 
A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial. 
 
Investimentos em empresas coligadas e controladas 
A empresa não participa do capital social de outras sociedades. 
 
Impostos Federais 
A empresa é tributada pelo Lucro Presumido, contabilizando todos os encargos tributários pelo 
regime de competência. 
  
RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS 
Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da 
empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de 
quaisquer natureza. 
  

 
Belo Horizonte – MG, 31 de dezembro de 2020. 

 
 

_________________________________ 
Carlos Renato Figueiredo de Castro 

CPF: 000.440.616-51 
Sócio Administrador. 

 
 

_________________________________ 
Paulo Osório de Castro 
CPF. 014.675.906-06 

CRC/MG- 011803/O-5 – Contador 

PAULO OSORIO DE 

CASTRO:01467590606

Assinado de forma digital por PAULO 

OSORIO DE CASTRO:01467590606 

Dados: 2021.06.09 10:41:03 -03'00'

CARLOS RENATO FIGUEIREDO 

DE CASTRO:00044065671

Assinado de forma digital por CARLOS RENATO 

FIGUEIREDO DE CASTRO:00044065671 

Dados: 2021.06.09 10:41:51 -03'00'
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DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
31/12/2020

REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA
65.149.197/0001-70

RUA VICENTINA COUTINHO CAMARGOS 275A, BELO HORIZONTE/MG

CAPITAL SOCIAL LUCROS ACUMULADOS LUCROS ACUMULADOS NO EXERCÍCIO TOTAL
SALDO EM 31/12/2019 234.000,00 7.284.437,26 1.190.959,00 8.709.396,26

Aumento de Capital
Lucros acumulados 0,00 0,00 0,00 0,00
Lucros acumulados no exercício 0,00 0,00 0,00 0,00

Reversões de Lucros
Lucros acumulados 0,00 630.000,00 0,00 630.000,00
Lucros acumulados no exercício 0,00 0,00 -1.190.959,00 -1.190.959,00

Lucro do exercício
Lucros do exercício 0,00 1.190.959,00 2.113.330,24 3.304.289,24

Distribuição de lucros
Lucros acumulados 0,00 -630.000,00 0,00 -630.000,00
Lucros acumulados no exercício 0,00 0,00 0,00 0,00

SALDO EM 31/12/2020 234.000,00 8.475.396,26 2.113.330,24 10.822.726,50

Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2020.

___________________________ ___________________________
REPREMIG REP E COM DE MG LTDA PAULO OSÓRIO DE CASTRO

CARLOS RENATO FIGUEIREDO DE CASTRO CRC-MG - 011803/O-5

CI: M-6.997.443 CPF: 000.440.656-71 CONTADOR

PAULO OSORIO DE 

CASTRO:01467590606

Assinado de forma digital por PAULO OSORIO 

DE CASTRO:01467590606 

Dados: 2021.06.09 15:45:52 -03'00'

CARLOS RENATO 

FIGUEIREDO DE 

CASTRO:00044065671

Assinado de forma digital por 

CARLOS RENATO FIGUEIREDO DE 

CASTRO:00044065671 

Dados: 2021.06.09 15:46:52 -03'00'
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO
PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas
com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida
sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes³.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi
instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de
notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa
Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço
https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa REPREMIG - REPR. E COM. DE MINAS
GERAIS LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa REPREMIG
- REPR. E COM. DE MINAS GERAIS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 08/10/2020 12:11:50 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo
com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do
Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa REPREMIG - REPR. E COM. DE MINAS GERAIS LTDA ou ao Cartório pelo
endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital..

Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 38060810202412811316-1 
²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº
8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bc6403b5166cbe848358e251653a9a6bb6099a35b90eae8840afd539843e62fb86ba76bd80a65aed505e888845f18fcc75
e7264477cf9b6b237a0d254cf0324e2 
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https://autdigital.azevedobastos.not.br/


Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual - MOD. 2

 

Certidão Nº 20220000004229

 
Identificação do Requerente: CNPJ N° 65.149.197/0002-51

        Certificamos que, até a presente data, não existe débito contra o portador do Cadastro de Pessoa 
Jurídica acima especificado, ficando ressalvada à Fazenda Pública Estadual o direito de cobrar 
quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

        Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do Regulamento 
do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto nº 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.

        Certidão emitida em 04/01/2022, válida até 04/04/2022.

        A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço 
www.sefaz.es.gov.br ou em qualquer Agência da Receita Estadual.

Vitória, 04/01/2022.

Autenticação eletrônica: 0015.F735.BC80.8747

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
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Fone:    (31) 3047-4990 
Site:      www.repremig.com.br 
E-mail:  repremig@repremig.com.br  

Belo Horizonte / MG (MATRIZ) 
Rua Vicentina Coutinho Camargos 
n.º 275A, Bairro Álvaro Camargos 
Belo Horizonte/MG - CEP: 30.860-130 

Serra / ES (FILIAL) 
Rodovia ES-010, n.º 4255 A, Sala 05 
Chácara 274A, Bairro Jardim Limoeiro 
Serra/ES - CEP: 29.164-140 

                                                               

 
Ao 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 04/2022 
PROCESSO N.º 0006364-49.2021.6.02.8000 

 
 

DECLARAÇÃO 
 

 
REPREMIG – REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA, inscrita no 

CNPJ sob o n.º 65.149.197/0002-51, sediada à Rodovia ES-010, n.º 4255 A, Sala 05, Chácara 274A, 
Bairro Jardim Limoeiro, CEP 29.164-140, Serra/ES, por intermédio de seu representante legal o Sr. 
Leandro Figueiredo de Castro, portador da Carteira de Identidade n.º MG-11.454.362-SSP/MG e do 
CPF n.º 013.371.746-10: 
 

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. 
 

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha 
habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores. 
 

Declaro 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 emprego menor de 18 (dezoito) anos 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego 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. 
 

Declaro que a proposta apresentada para essa licitação foi elaborada de maneira independente, 
de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa Nº 2 de 16 de setembro de 2009 da 
SLTI/MP. 
 

Declaro que não possuo, em minha 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. 
 

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou 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. 
 

Declaro sob as penas da Lei, que cumpro a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no 
art. 429 da CLT. 
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Fone:    (31) 3047-4990 
Site:      www.repremig.com.br 
E-mail:  repremig@repremig.com.br  

Belo Horizonte / MG (MATRIZ) 
Rua Vicentina Coutinho Camargos 
n.º 275A, Bairro Álvaro Camargos 
Belo Horizonte/MG - CEP: 30.860-130 

Serra / ES (FILIAL) 
Rodovia ES-010, n.º 4255 A, Sala 05 
Chácara 274A, Bairro Jardim Limoeiro 
Serra/ES - CEP: 29.164-140 

                                                               

 
 

Serra/ES, 01 de Fevereiro de 2022. 
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 

CERTIDÃO NEGATIVA 
 

DE 
 

LICITANTES INIDÔNEOS 
 
 

(Válida somente com a apresentação do CPF) 
 
 
 
Nome completo: CARLOS RENATO FIGUEIREDO DE CASTRO 
 
CPF/CNPJ: 000.440.656-71 
 
 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos 
termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

 
  

 

Certidão emitida às 15:52:34 do dia 09/03/2022, 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: YK4I090322155234 
 
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 

CERTIDÃO NEGATIVA 
 

DE 
 

LICITANTES INIDÔNEOS 
 
 

(Válida somente com a apresentação do CPF) 
 
 
 
Nome completo: LEANDRO FIGUEIREDO DE CASTRO 
 
CPF/CNPJ: 013.371.746-10 
 
 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos 
termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

 
  

 

Certidão emitida às 15:53:22 do dia 09/03/2022, 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: ZG8N090322155322 
 
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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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: 65.149.197/0002-51
Razão Social: REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA

Atividade Econômica Principal:

4651-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Endereço:
RODOVIA ES-010, 4255 A - SALA 05 CHACARA 274 A - JARDIM LIMOEIRO - Serra /
Espírito Santo

Emitido em: 09/03/2022 15:46 de 11

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº  8.666, de 1993.

Observações:
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor
CNPJ: 65.149.197/0002-51 DUNS®: 896279045
Razão Social: REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Tipo Ocorrência: Multa - Artigos 150 e 152 da Lei Estadual nº 15.608/2007
UASG Sancionadora: 926415 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DO PARANA

Impeditiva: Não
Prazo Inicial: 26/01/2022
Data Aplicação: 26/01/2022
Número do Processo: 0064894-74.2021 Número do Contrato: P. Eletrônico nº 17/2020
Descrição/Justificativa: Processo eletrônico nº 0064894-74.2021.8.16.6000. Pregão Eletrônico nº

17/2020. MULTA (R$ 4.282,92) em razão de 30 (trinta dias) de atraso,
incidente sobre parcela inadimplida do bem, qual seja, o valor da nota de
empenho nº 21000528. DJe 3119 de 11/01/22 – Secretária p. 260. Intimação
enviada via SEI em 17/01/2022.
Artigos 150, II, e 152, IV, da Lei Estadual nº 15.608/2007, e itens 21.4.2 e 21.7.4
do Capítulo 21 do Edital de Pregão Eletrônico nº 17/2020.

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I
Motivo: Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I
UASG Sancionadora: 925921 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE MINAS GERAIS

Impeditiva: Não
Prazo Inicial: 04/11/2021
Data Aplicação: 04/11/2021
Número do Processo: 53123048415202177 Número do Contrato: 21000047/2021 - SE/SPM
Descrição/Justificativa: INABILITAÇÃO da empresa REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO

DE MINAS GERAIS, sem prejuízo das sanções cabíveis, uma vez que a empresa
não atendeu os Subitens 5.8 e 5.9.2 do Edital, ao não encaminhar via sistema
Licitações-e, os documentos de habilitação conforme exigidos nos subitens
retro citados.

Ocorrência 2:

Emitido em: 09/03/2022 15:47 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

11
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor
CNPJ: 65.149.197/0002-51 DUNS®: 896279045
Razão Social: REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Emitido em: 09/03/2022 15:48 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

11
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor
CNPJ: 65.149.197/0002-51 DUNS®: 896279045
Razão Social: REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.

Emitido em: 09/03/2022 15:48 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

11
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 65.149.197/0002-51 DUNS®: 896279045
Razão Social: REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 12/11/2022

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: 23/10/2019
CNAE Primário: 4651-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE

INFORMÁTICA

CNAE Secundário 1: 4651-6/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA

Dados para Contato
CEP: 29.164-140
Endereço: RODOVIA ES-010, 4255 A - SALA 05 CHACARA 274 A - JARDIM LIMOEIRO
Município / UF: Serra / Espírito Santo
Telefone: (31) 30474990
E-mail: RODRIGO@REPREMIG.COM.BR

Dados do Responsável Legal
000.440.656-71CPF:

Nome: CARLOS RENATO FIGUEIREDO DE CASTRO

Dados do Responsável pelo Cadastro
013.371.746-10CPF:

Nome: LEANDRO FIGUEIREDO DE CASTRO
E-mail: leandro@repremig.com.br

Emitido em: 09/03/2022 15:48 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

71
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Relatório de Credenciamento

Emitido em: 09/03/2022 15:48 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

72
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Relatório de Credenciamento

Sócios / Administradores
Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 013.371.746-10 Participação Societária: 11,11%
Nome: LEANDRO FIGUEIREDO DE CASTRO
Número do Documento: MG11454362 Órgão Expedidor: SSP-MG
Data de Expedição: 12/09/1997 Data de Nascimento: 26/07/1980
Filiação Materna: ROZANGELA MARCIA FIGUEIREDO DE CASTRO
Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: MG8111307 Órgão Expedidor: SSP-MG
Data de Expedição: 13/02/2007

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Não CPF:
RENATA DANIELLE DE AVELAR E ARRUDA DE CASTRONome:

057.755.836-63Estrangeiro:

CEP: 30.840-430
Endereço: RUA DR CASTELO RUBENS DE GUIMARAES, 310 - AP 404 - CASTELO
Município / UF: Belo Horizonte / Minas Gerais
Telefone: (31) 97463229
E-mail: leandro@repremig.com.br

Dados do Sócio/Administrador 2

CPF: 125.484.926-21 Participação Societária: 11,11%
Nome: BIANCA FIGUEIREDO DE CASTRO
Número do Documento: MG17621748 Órgão Expedidor: SSP-MG
Data de Expedição: 03/03/2011 Data de Nascimento: 07/01/1993
Filiação Materna: ROSANGELA MARCIA FIGUEIREDO DE CASTRO
Estado Civil: Solteiro(a)

CEP: 31.330-320
Endereço: RUA CASTELO DE OBIDOS, 379 - APTO 201 - CASTELO
Município / UF: Belo Horizonte / Minas Gerais
Telefone: (31) 95041915
E-mail: bianca@repremig.com.br

Emitido em: 09/03/2022 15:48 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

73
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Relatório de Credenciamento

Dados do Sócio/Administrador 3

CPF: 090.147.426-65 Participação Societária: 11,11%
Nome: MARCUS VINICIUS FIGUEIREDO DE CASTRO
Número do Documento: MG14900959 Órgão Expedidor: SSP-MG
Data de Expedição: 10/02/2006 Data de Nascimento: 11/01/1988
Filiação Materna: ROSANGELA MARCIA FIGUEIREDO DE CASTRO
Estado Civil: Solteiro(a)

CEP: 31.310-340
Endereço: RUA DESEMBARGADOR PAULA MOTA, 263 - AP 1202 - OURO PRETO
Município / UF: Belo Horizonte / Minas Gerais
Telefone: (31) 73615560
E-mail: vinicius@repremig.com.br

Dados do Sócio/Administrador 4

CPF: 028.834.616-51 Participação Societária: 11,11%
Nome: RODRIGO FIGUEIREDO DE CASTRO
Número do Documento: MG8991707 Órgão Expedidor: Detran-MG
Data de Expedição: 31/10/2018 Data de Nascimento: 07/09/1978
Filiação Materna: ROSANGELA MARCIA FIGUEIREDO DE CASTRO
Estado Civil: Divorciado(a)

CEP: 30.840-480
Endereço: RUA SYLVIO MENICUCCI, 819 - APTO 703 - CASTELO
Município / UF: Belo Horizonte / Minas Gerais
Telefone: (31) 97667396
E-mail: rodrigo@repremig.com.br

Dados do Sócio/Administrador 5

CPF: 014.913.446-01 Participação Societária: 11,11%
Nome: CAMILA FIGUEIREDO DE CASTRO
Número do Documento: MG12194096 Órgão Expedidor: SSP-MG
Data de Expedição: 08/11/2011 Data de Nascimento: 02/10/1983
Filiação Materna: ROZANGELA MARCIA FIGUEIREDO
Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: MG10007375 Órgão Expedidor: Detran-MG
Data de Expedição: 12/06/2019

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Não CPF:
RODOLFO RODA RODRIGUES DA SILVANome:

049.618.686-80Estrangeiro:

CEP: 34.018-110
Endereço: RUA DAS GARDENAS, 280 - CASA - ALPHAVILLE
Município / UF: Nova Lima / Minas Gerais
Telefone: (31) 84782218
E-mail: camila@repremig.com.br

Emitido em: 09/03/2022 15:48 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
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Dados do Sócio/Administrador 6

CPF: 000.440.656-71 Participação Societária: 11,12%
Nome: CARLOS RENATO FIGUEIREDO DE CASTRO
Número do Documento: MG6997443 Órgão Expedidor: SSP-MG
Data de Expedição: 24/12/2009 Data de Nascimento: 28/02/1974
Filiação Materna: ROSANGELA MARCIA DE FIGUEIREDO DE CASTRO
Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: MG12707145 Órgão Expedidor: SSP-MG
Data de Expedição: 11/05/2009

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Não CPF:
CINTHIA ROCHA VILACA FIGUEIREDO DE CASTRONome:

059.335.666-75Estrangeiro:

CEP: 31.330-050
Endereço: RUA CASTELO DE ALENQUER, 318 - APTO 401 - CASTELO
Município / UF: Belo Horizonte / Minas Gerais
Telefone: (31) 98583288
E-mail: renatorepremig@hotmail.com

Dados do Sócio/Administrador 7

CPF: 028.335.796-75 Participação Societária: 11,11%
Nome: LEONARDO FIGUEIREDO DE CASTRO
Número do Documento: MG8862499 Órgão Expedidor: Detran-MG
Data de Expedição: 09/10/2017 Data de Nascimento: 16/02/1976
Filiação Materna: ROSANGELA MARCIA FIGUEIREDO DE CASTRO
Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: MG12569305 Órgão Expedidor: Detran-MG
Data de Expedição: 30/04/2015

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Não CPF:
RAQUEL APARECIDA SILVA DE ALMEIDANome:

053.772.376-50Estrangeiro:

CEP: 30.840-480
Endereço: AVENIDA DR SYLVIO MENICUCCI, 819 - 504 - CASTELO
Município / UF: Belo Horizonte / Minas Gerais
Telefone: (31) 97756676
E-mail: leonardo@repremig.com.br

Emitido em: 09/03/2022 15:48 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
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Dados do Sócio/Administrador 8

CPF: 089.067.826-08 Participação Societária: 11,11%
Nome: PAULO OSORIO DE CASTRO JUNIOR
Número do Documento: MG15260861 Órgão Expedidor: Detran-MG
Data de Expedição: 26/04/2016 Data de Nascimento: 17/08/1986
Filiação Materna: ROZANGELA MARCIA FIGUEIREDO DE CASTRO
Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: MG13509866 Órgão Expedidor: Detran-MG
Data de Expedição: 08/10/2018

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Não CPF:
PAULA MARIA LIMA DE SOUZA AGUIARNome:

097.781.186-71Estrangeiro:

CEP: 30.860-130
Endereço: RUA VICENTINA COUTINHO CAMARGOS, 400 - ALVARO CAMARGOS
Município / UF: Belo Horizonte / Minas Gerais
Telefone: (31) 98977625
E-mail: paulojr@repremig.com.br

Dados do Sócio/Administrador 9

CPF: 056.500.096-94 Participação Societária: 11,11%
Nome: CAROLINA FIGUEIREDO DE CASTRO MIRANDA
Número do Documento: MG12194097 Órgão Expedidor: Detran-MG
Data de Expedição: 23/10/2018 Data de Nascimento: 02/12/1981
Filiação Materna: ROZANGELA MARCIA FIGUEIREDO DE CASTRO
Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: MG8161890 Órgão Expedidor: SSP-MG
Data de Expedição: 30/03/2012

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Não CPF:
VITOR HUGO MIRANDANome:

037.953.916-01Estrangeiro:

CEP: 30.840-430
Endereço: RUA DR RUBENS GUIMARAES 181, 181 - CASA - CASTELO
Município / UF: Belo Horizonte / Minas Gerais
Telefone: (31) 99770966
E-mail: carolina@repremig.com.br

Linhas Fornecimento

Materiais
7020 - IMPRESSORAS
7090 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - TIC
7435 - EQUIPAMENTOS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES PARA ESCRITÓRIO
Serviços
1260 - Informática - Manutenção/Instalação Sistemas/Periféricos
1295 - Informática - Administração e Operação em Processamento   deDados
Emitido em: 09/03/2022 15:48 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
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Emitido em: 09/03/2022 15:48 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Linha de Fornecimento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 65.149.197/0002-51 DUNS®: 896279045
Razão Social: REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Municipio / UF: Serra / Espírito Santo
Porte: Demais

Linhas de Fornecimento
Materiais

Código Descrição Situação

7020 IMPRESSORAS Ativo

7090 SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - TIC Ativo

7435
EQUIPAMENTOS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES PARA
ESCRITÓRIO

Ativo

Serviços

Código Descrição Situação

1260 Informática - Manutenção/Instalação Sistemas/Periféricos Ativo

1295 Informática - Administração e Operação em Processamento   deDados Ativo

Emitido em: 09/03/2022 15:50 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório Nível V -  Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor
CNPJ: 65.149.197/0002-51 DUNS®: 896279045
Razão Social: REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível
Situação do Nível: Não cadastrado

Nenhum registro de Qualificação Técnica encontrado para o fornecedor.

Emitido em: 09/03/2022 15:47 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Dirigente

Dados do Fornecedor
CNPJ: 65.149.197/0002-51 DUNS®: 896279045
Razão Social: REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dirigentes
Dados do Dirigente 1

CPF: 013.371.746-10
Nome: LEANDRO FIGUEIREDO DE CASTRO
Número do Documento: MG11454362 Órgão Expedidor: SSP-MG
Data de Expedição: 12/09/1997 Data de Nascimento: 26/07/1980
Filiação Materna: ROZANGELA MARCIA FIGUEIREDO DE CASTRO
Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: MG8111307 Órgão Expedidor: SSP-MG
Data de Expedição: 13/02/2007

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Não CPF:
RENATA DANIELLE DE AVELAR E ARRUDA DE CASTRONome:

057.755.836-63Estrangeiro:

CEP: 30.840-430
Endereço: RUA DR CASTELO RUBENS DE GUIMARAES, 310 - AP 404 - CASTELO
Município / UF: Belo Horizonte / Minas Gerais
Telefone: (31) 97463229
E-mail: leandro@repremig.com.br

Emitido em: 09/03/2022 15:50 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
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09/03/22, 17:19 Pregão Eletrônico
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DECLARAÇÃO
 
Pregão eletrônico 4/2022 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 4/2022 da UASG 70011 - TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS .
CNPJ: 65.149.197/0002-51 - REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA

Serra, 31 de Janeiro de 2022.

 

Fechar
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Declaração de Menor
 
Pregão eletrônico 4/2022 UASG 70011

REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA, inscrita no CNPJ nº 65.149.197/0002-51,
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.

Serra, 31 de Janeiro de 2022.

 

Fechar
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Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado
 
Pregão eletrônico 4/2022 UASG 70011

REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA, inscrita no CNPJ nº 65.149.197/0002-51,
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.

Serra, 31 de Janeiro de 2022.

 

Fechar
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Declaração de Inexistência de Fato Superveniente
 
Pregão eletrônico 4/2022 UASG 70011

REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA, CNPJ nº 65.149.197/0002-51, 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.

Serra, 31 de Janeiro de 2022.

 

Fechar
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Declaração de Elaboração Independente de Proposta

Pregão Eletrônico 4/2022 UASG 70011

LEANDRO FIGUEIREDO DE CASTRO, como representante devidamente constituído de 65.149.197/0002-51 - REPREMIG
REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA doravante denominado REPREMIG REPRESENTACAO E
COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA, para fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico 4/2022 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 4/2022 UASG 70011 foi elaborada de maneira
independente pelo REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS 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 4/2022 UASG 70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico 4/2022 UASG 70011,não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 4/2022 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 4/2022 UASG 70011, quanto a participar ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 4/2022 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 4/2022 UASG 70011 antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 4/2022 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. 

Serra, em 31 de Janeiro de 2022. 

LEANDRO FIGUEIREDO DE CASTRO
 

 

Fechar

Declaração COMPRASNET (1024253)         SEI 0006364-49.2021.6.02.8000 / pg. 781

javascript:self.print()


 

Fone:    (31) 3047-4990 
Site:      www.repremig.com.br 
E-mail:  repremig@repremig.com.br  

Belo Horizonte / MG (MATRIZ) 
Rua Vicentina Coutinho Camargos 
n.º 275A, Bairro Álvaro Camargos 
Belo Horizonte/MG - CEP: 30.860-130 

Serra / ES (FILIAL) 
Rodovia ES-010, n.º 4255 A, Sala 05 
Chácara 274A, Bairro Jardim Limoeiro 
Serra/ES - CEP: 29.164-140 

                                                               

 
Ao 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 04/2022 
PROCESSO N.º 0006364-49.2021.6.02.8000 

 
 

DECLARAÇÃO 
 

 
REPREMIG – REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA, inscrita no 

CNPJ sob o n.º 65.149.197/0002-51, sediada à Rodovia ES-010, n.º 4255 A, Sala 05, Chácara 274A, 
Bairro Jardim Limoeiro, CEP 29.164-140, Serra/ES, por intermédio de seu representante legal o Sr. 
Leandro Figueiredo de Castro, portador da Carteira de Identidade n.º MG-11.454.362-SSP/MG e do 
CPF n.º 013.371.746-10: 
 

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. 
 

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha 
habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores. 
 

Declaro 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 emprego menor de 18 (dezoito) anos 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego 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. 
 

Declaro que a proposta apresentada para essa licitação foi elaborada de maneira independente, 
de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa Nº 2 de 16 de setembro de 2009 da 
SLTI/MP. 
 

Declaro que não possuo, em minha 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. 
 

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou 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. 
 

Declaro sob as penas da Lei, que cumpro a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no 
art. 429 da CLT. 

 
 

Declaração COMPRASNET (1024253)         SEI 0006364-49.2021.6.02.8000 / pg. 782



 

Fone:    (31) 3047-4990 
Site:      www.repremig.com.br 
E-mail:  repremig@repremig.com.br  

Belo Horizonte / MG (MATRIZ) 
Rua Vicentina Coutinho Camargos 
n.º 275A, Bairro Álvaro Camargos 
Belo Horizonte/MG - CEP: 30.860-130 

Serra / ES (FILIAL) 
Rodovia ES-010, n.º 4255 A, Sala 05 
Chácara 274A, Bairro Jardim Limoeiro 
Serra/ES - CEP: 29.164-140 

                                                               

 
 

Serra/ES, 01 de Fevereiro de 2022. 
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Declaração de Acessibilidade
 
Pregão eletrônico 4/2022 UASG 70011

REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA, inscrita no CNPJ nº 65.149.197/0002-51,
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.

Serra, 31 de Janeiro de 2022.

 

Fechar
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Declaração de Cota de Aprendizagem
 
Pregão eletrônico 4/2022 UASG 70011

REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA, inscrita no CNPJ nº 65.149.197/0002-51,
declara sob as penas da Lei, que cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

Serra, 31 de Janeiro de 2022.

 

Fechar
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PREGÃO ELETRÔNICO

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Pregão Eletrônico   Nº 00004/2022(SRP) 
 

RESULTADO POR FORNECEDOR

65.149.197/0002-51 - REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*)
Valor

Unitário Valor Global

1 Impressora
Multifuncional

Unidade 50 R$ 3.840,1300 R$
3.590,0000

R$ 179.500,0000

Marca: HP
Fabricante: HP
Modelo / Versão: M428FDW + Toner CF258X
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL -Impressora multifuncional incorporada, em um único
bloco, com recursos de cópia, digitalização de documentos e de impressão por varredura a feixe laser ou barramento de LEDs e fusão
de toner. -Impressão monocromática; -Características Técnicas Gerais: a. Tamanhos de Papel: A4 210 x 297 mm, A5 148 x 210 mm ,
A6 105 × 148 mm, Carta 215 x 279 mm, Ofício 216 x 356 mm; b. Deve aceitar papéis com peso de, no mínimo, 60 até 163 g/m²
(sessenta até cento e sessenta e três gramas por metro quadrado) na bandeja 1 e de, no mínimo, 60 a 220 g/m² (sessenta a
duzentos e vinte gramas por metro quadrado) na Bandeja multiuso ou superior; c. Interface USB (Universal Serial Bus); d. Fonte de
alimentação com tensão de entrada de 110 V (cento e dez volts em corrente alternada) ou bi-volt automático, com tolerância de
±10% (mais ou menos dez por cento); e. Acompanhada de manual com informações técnicas para a operação (Manual de Operação)
e cabo de alimentação; f. Drivers para Windows 8 e Windows 10. O sistema operacional Windows é o sistema padrão homologado e
utilizado pelos softwares e aplicativos eleitorais do TRE-AL; g. Painel de controle: tela LCD ou sensível ao toque; h. Digitalização
duplex; i. Impressão a partir de uma unidade USB e digitalização para USB; j. Imprimir de smartphones, tablets e notebooks via rede
sem fio; k. Unidade fotorreceptora integrada ao toner. -Características da Impressora: Tecnologia de impressão: Impressão por
varredura a feixe laser e fusão de toner; Cor de impressão: Monocromática; Resolução de impressão: Preto e branco de 1200 x 1200
dpi (mil e duzentos por mil e duzentos dpi); Velocidade de impressão: 40 ppm (quarenta páginas por minuto) em preto e branco em
A4; Ciclo de trabalho Maximo mensal: 80.000 (oitenta mil) páginas; Capacidade da bandeja de alimentação: Bandeja de entrada: 150
(cento e cinquenta) folhas; Alimentador Automático de Documentos: Capacidade de 50 (cinquenta) folhas; Capacidade da bandeja de
saída 150 (cento e cinquenta) folhas; Impressão duplex: Frente e verso automático; Impressão em papel de tamanhos: Tamanhos de
mídias mínimas suportadas: A4, A5, Carta, Oficio, envelopes; Tamanho de mídias personalizado: Bandeja Multiuso: 3 x 5 a 8,5 x 14
pol.; 76 x 127 a 216 x 356 mm; Memória: 512 (quinhentos e doze) MB de RAM; Conectividade: 1 USB 2.0 de alta velocidade; 1 rede
Gigabit Ethernet 10/100/1000 BaseTX; 1 802.11b/g/n sem fio; Porta de linha telefônica; Linguagens: Compatível com as seguintes
linguagens: PDF; PCL5 ou superior; Cartuchos: A impressora será fornecida com 1 (um) cartucho de toner de alto rendimento com
capacidade para impressão de 10.000 (dez mil) páginas e 01 (um) cartucho de toner de alto rendimento com capacidade para
impressão de 10.000 (dez mil) páginas sobressalente; -Características da Copiadora: Resolução: 600 x 600 ppi (seiscentos por
seiscentos ppi) em texto em preto e branco; Velocidade cópia: 40 cpm (quarenta cópias por minuto) em A4, preto; Funções: Cópias
múltiplas até 99 (noventa e nove) cópias; Redução/ampliação de 25% a 400%. -Características da Digitalizadora: Resolução óptica:
1200 x 1200 dpi (mil e duzentos por mil e duzentos ppi) monocromática, mesa; Até 1200 x 1200 dpi (mil e duzentos por mil e
duzentos ppi) cores. Tipo de digitalização: Base plana com alimentador automático de documentos; Velocidade de digitalização
(normal, A4): 29 ppm (vinte e nove páginas por minuto) em preto e branco e de 20 ppm (vinte páginas por minuto) coloridas;
Funções: Digitalização para email, para pasta de rede, USB; Formatos de arquivo: JPEG, JPG; PDF; PDF seguro; TIFF. Garantia: 36
(trinta e seis) meses do fabricante, on site, considerando a localização em Maceió/AL. * Marca/Fabricante: HP * Modelo: LaserJet Pro
M428FDW + Toner Adicional Original HP CF258X * Procedência: Nacional

Total do Fornecedor: R$
179.500,0000

 
 

Valor Global da Ata: R$
179.500,0000

(*) 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
Este pregão possui 2 Atas Complementares

Ver Ata Posterior

70011 .42022 .5668 .4537 .75280830

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00004/2022 (SRP)

Às 14:00 horas do dia 01 de fevereiro de 2022, 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 0006364-49.2021, para realizar os
procedimentos relativos ao Pregão nº 00004/2022. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Registro de Preços para aquisição de
impressoras multifuncionais, conforme especificações descritas no Anexo I do edital.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em
atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para
classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: Impressora Multifuncional
Descrição Complementar: Impressora Multifuncional Conectividade: Usb 2.0 E Ethernet Gigabit Com Rj-45 , Tipo Papel: A4, Carta,
Ofício , Características Adicionais: Monocromática, Duplex Automático , Tensão Alimentação: Bivolt V, Resolução Impressão: 1200 X
1200 DPI, Velocidade Impressão Preto E Branco: 40 PPM, Tipo Impressão: Laser , Capacidade Memória: 512 M
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 50 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 3.840,1300 Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA, pelo melhor lance de R$ 3.250,0000 e a quantidade de 50
Unidade .

Histórico
Item: 1 - Impressora Multifuncional

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

Declaração
PPB/TP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
05.328.910/0001-11 ESFERA

PRESTACAO DE
SERVICOS E
COMERCIO LTDA

Sim Sim PPB 50 R$ 3.840,1300 R$ 192.006,5000 01/02/2022
11:45:17

Marca: HP 
Fabricante: HP 
Modelo / Versão: HP M428 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificações:Funções / Multitarefa suportadaImpressão, cópia, digitalização, fax, e-
mailVelocidade de impressãoA4: Até 38 ppm; Carta: Até 40 ppm Preto; Saída da primeira página: Em até 6,3 segundos PretoDuplex
Print SpeedA4: Até 31 ipmResolução de impressãoPreto (Melhor): HP FastRes1200 (aprimorado até 4800 x 600 dpi)Tecnologia de
impressãoLaserTecnologias de resolução de impressãoHP FastRes1200, HP ProRes1200, 600dpiNúmero dos cartuchos de impressão1
(preto)Idiomas padrão de impressoraHP PCL 6, HP PCL 5c, emulação HP postscript nível 3, PDF, URF, Office nativo, PWG
RasterFuncionalidades de Software Inteligente de ImpressoraApple AirPrint ™, certificado Mopria, Google Cloud Print 2.0, HP ePrint e
Impressão Wi-Fi Direct, ROAM ativado para facilitar a impressão, tecnologia HP Auto-On/Auto-Off, painel de controle de tela sensível
ao toque intuitiva de 2,7", Digitalize/Imprima a partir da nuvem usando aplicativos no painel decontrole, Armazenamento de
trabalho com impressão por PIN, Imprimir do USB, Impressão N-up, intercalaçãoGestão da ImpressoraAssistente de impressora HP,
Utilitário HP (Mac), caixa de ferramentas do dispositivo HP, software HP Web JetAdmin, gerenciador de segurança HP JetAdvantage,
agente de proxy HP SNMP, agente de proxy HP WS Pro, kit de recursos do administrador de impressora para driver de impressão
universal HP(utilitário de configuração de driver – utilitário de implantação de driver – administrador de impressão gerenciado)Tipo
de digitalização / TecnologiaBase plana, alimentador automático de documentos / Sensor de imagem por contato (contact image
sensors - CIS)Resolução da digitalizaçãoHardware: Até 1200 x 1200 dpi; Ótica: Até 1200 x 1200 dpiFormatos dos arquivos
digitalizadosPDF, JPG, TIFFModos de Entrada para DigitalizaçãoBotões de digitalização, cópia, e-mail ou de arquivos no painel frontal;
Software HP Scan; e aplicativo de usuário via TWAIN ou WIATamanho da digitalizaçãoAlimentador automático de documentos: 216 x
356 mm; 8.5 x 14 pol. Máximo; 102 x 152 mm, 4 x 6 in Mínimos; Base plana: 216 x 297 mm; 8.5 x 11.7 pol.Velocidade de
DigitalizaçãoAté 29 ppm/46 ipm (preto e branco), até 20 ppm/34 ipm (cores); duplex: Até 46 ipm (preto e branco), até 34 ipm
(cores)Funções avançadas do scannerDigitalização de face única em frente e verso ADF, Digitalização em nuvem (Google Drive e
DropBox) Digitalização para e-mail com pesquisa de endereço de e-mail LDAP, Digitalizar para pasta de rede, Digitalizar para USB,
Digitalizar para Microsoft SharePoint®, Digitalizar para computador com software,arquivo de fax para pasta de rede, arquivo de fax
para e-mail, fax para computador, ativar/desativar fax, Quick SetsFormato de arquivo de digitalização nativoPDF; JPGFormatos dos
arquivos digitalizadosO software de digitalização para Windows aceita os formatos de arquivo: PDF, JPG, TIFF, PNG, BMPFormato de
arquivo de digitalização de softwareO software HP Scan para Windows aceita PDF, PDF pesquisável, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF. O
software HP Easy Scan para Mac aceita PDF, PDF pesquisável, JPG, RTF, TXT, JPG-2000, PNG, TIFF;Profundidade de bits / Níveis de
escala de cinza24 bits / 256Características padrão transmissão digitalDigitalização para e-mail com pesquisa de endereço de e-mail
LDAP, digitalização para pasta de rede, digitalização para USB, digitalização para Microsoft SharePoint®, digitalização para
computador com software, arquivo de fax para pasta de rede, arquivo de fax para e-mail, fax para computador,ativação/desativação
de fax, Quick SetsVelocidade de cópiaPreto (A4): Até 38 cpm; Cor (A4)Resolução de cópiaPreto (textos e gráficos): Até 600 x 600
dpi; Cor (texto e gráficos): Até 600 x 600 dpiNúmero Máximo de CópiasAté 999 cópiasDimensionamento da Copiadora25 até
400%Definições de copiadoraCópia de identidade; Número de cópias; Redimensionar (incluindo 2 ou mais páginas);
Clarear/Escurecer; Aprimoramentos; Tamanho original; Margem de encadernação; Intercalação; Seleçãode bandeja; Frente e verso;
Qualidade (rascunho, normal, melhor); Salvar configurações atuais; Restaurar padrões de fábricaVelocidade de transmissão de
faxAté: 33,6 kbpsResolução de faxPreto (Melhor): Até 300 x 300 dpi (meios-tons ativados); Preto (Padrão): 203 x 98
dpiFuncionalidades de Software Inteligente de FaxBackup permanente de memória de fax; Redução automática de fax; Rediscagem
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automática; Envio atrasado; Encaminhamento de fax; Interface TAM; Junk barrier; Detecção de toque distinto; Folha de rosto;
Bloquear fax; Códigos de cobrança; Salvar e carregar; Relatórios de fax; Config. prefixo dediscagem; Imprimir log de fax; HP Digital
FaxFuncionalidades de faxMemória do fax: Até 400 páginas; Suporte de redução automática de fax: Sim; Remarcação Automática:
Sim; Envio de Fax Adiado: Sim; Compatibilidade com detecção de toque distintivo: Sim; Fax forwarding supported: Sim; Suporte de
interface TAM de telefone de fax: Sim; Fax polling supported: Sim (apenasrecebe); Suporte de modo de telefone de fax: Sim;
Suporte de jun 
Porte da empresa: ME/EPP

36.306.823/0001-97 LICITIN
TECNOLOGIA E
INFORMATICA
EIRELI

Sim Sim Nenhuma 50 R$ 4.960,0000 R$ 248.000,0000 31/01/2022
22:30:40

Marca: XEROX 
Fabricante: XEROX 
Modelo / Versão: WORKCENTRE 3345 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: MARCA: XEROX MODELO:
MULTIFUNCIONAL WORKCENTRE 3345 ESPECIFICAÇÕES: VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: ATÉ 40 PPM FUNÇÕES PADRÃO: CÓPIA, E-
MAIL, FAX, IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO CICLO DE TRABALHO ATÉ 80.000 IMAGENS/MÊS VOLUME MENSAL RECOMENDADO DE
IMPRESSÃO: ATÉ 6.000 PÁGINAS SAÍDA FRENTE E VERSO: PADRÃO ALIMENTADOR DE ORIGINAIS: REVERSÃO DO ALIMENTADOR
AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS / CAPACIDADE: 50 FOLHAS / 142 X 148 MM A 216 X 356 MM VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 1.0
GHZ MEMÓRIA DE IMPRESSÃO (PADRÃO/MÁX): 1.5 GB / 1.5 GB CONECTIVIDADE: 10/100/1000 BASET ETHERNET, USB 2.0, WI-FI
LINGUAGEM DE DESCRIÇÃO DE PÁGINAS (PDL): EMULAÇÃO PCL 5E, EMULAÇÃO PCL 6, EMULAÇÃO PDF, EMULAÇÃO POSTSCRIPT 3,
XPS RECURSOS DE IMPRESSÃO: FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO, IMPRESSÃO DE LIVRETO, SEPARAÇÃO, TAMANHO DE PÁGINA
PERSONALIZADO, EARTH SMART, AJUSTAR À PÁGINA, JOB SCHEDULING, MICR, VÁRIAS PÁGINAS NUMA FOLHA, IMPRESSÃO DE
PÔSTER, IMPRESSÃO A PARTIR DE UNIDADE USB, PRINT FROM LOCAL DRIVE, GRAVAÇÃO, SAVE AND PRINT, AJUSTE AO TAMANHO
DA PÁGINA, MODO DE ECONOMIA DE TONER, MARCAS D´ÁGUA IMPRESSÃO MÓVEL: APPLE AIRPRINT, GOOGLE CLOUD PRINT, WIFI
DIRECT (OPCIONAL: XEROX PRINT SERVICE PLUG-IN FOR ANDROID) TEMPO DE SAÍDA DA PRIMEIRA CÓPIA: APENAS 13
SEGUNDOS RESOLUÇÃO MÁXIMA DE CÓPIA: 600 X 600 DPI RECURSOS DE CÓPIA: SUPRESSÃO DE FUNDO, BOOK COPYING WITH
CENTER ERASE, CRIAÇÃO DE LIVRETO, CRIAR TRABALHOS, CONTROLE DE ESCURECIMENTO, ELIMINAR BORDAS, CÓPIA DE
CARTEIRA DE IDENTIDADE, INTERRUPÇÃO DE TRABALHO, MARGIN SHIFT, VÁRIAS PÁGINAS NUMA FOLHA, MODO FOTO, POSTER
COPYING, PROGRAMAÇÃO ANTECIPADA RECURSOS DE FAX: CATÁLOGO DE ENDEREÇOS, REDISCAGEM AUTOMÁTICA, REDUÇÃO
AUTOMÁTICA, ENVIO DE FAX EM CORES, FAX PROGRAMADO, REDIRECIONAMENTO DE FAX PARA E-MAIL/FAX, BARREIRA DE FAX
JUNK, RECEPÇÃO DE MEMÓRIA, FAX NO PC (SOMENTE PARA WINDOWS, DIGITALIZAR PARA USB, DIGITALIZAÇÃO PARA EMAIL,
DIGITALIZAÇÃO PARA PASTA, SCAN TO LOCAL PC, SCAN TO LOCAL DRIVE, SCAN TO NETWORK PC RECURSOS DE SEGURANÇA:
802.1X, FILTRO DE IP, IPSEC, SEGURANÇA DE SOBREPOSIÇÃO DE IMAGEM, FILTRAGEM DE ENDEREÇOS MAC, AUTENTICAÇÃO DE
REDE, SNMPV3, HTTPS SEGURO (SSL), LDAP SEGUO, IMPRESSÃO SEGURA SUSTENTABILIDADE: - EPEAT ENERGY STAR: ENERGY
STAR QUALIFICADOS MANUSEIO DE PAPEL: CAPACIDADE DE SAÍDA: 150 FOLHAS CAPACIDADE DE PAPEL: BANDEJA (BANDEJA
BYPASS): 50 FOLHAS BANDEJA 1: 250 FOLHAS - BANDEJA (OPCIONAL): 550 FOLHAS. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
COMPLEMENTARES DO EQUIPAMENTO OFERTADO CONFORME CONSTA NO CATALOGO / CERTIFICAÇÕES ANEXOS. 
Porte da empresa: ME/EPP

65.149.197/0002-51 REPREMIG
REPRESENTACAO
E COMERCIO DE
MINAS GERAIS
LTDA

Não Não PPB 50 R$ 5.000,0000 R$ 250.000,0000 31/01/2022
11:53:57

Marca: HP 
Fabricante: HP 
Modelo / Versão: M428FDW + Toner CF258X 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL -Impressora multifuncional incorporada, em um único
bloco, com recursos de cópia, digitalização de documentos e de impressão por varredura a feixe laser ou barramento de LEDs e
fusão de toner. -Impressão monocromática; -Características Técnicas Gerais: a. Tamanhos de Papel: A4 210 x 297 mm, A5 148 x
210 mm , A6 105 × 148 mm, Carta 215 x 279 mm, Ofício 216 x 356 mm; b. Deve aceitar papéis com peso de, no mínimo, 60 até
163 g/m² (sessenta até cento e sessenta e três gramas por metro quadrado) na bandeja 1 e de, no mínimo, 60 a 220 g/m²
(sessenta a duzentos e vinte gramas por metro quadrado) na Bandeja multiuso ou superior; c. Interface USB (Universal Serial Bus);
d. Fonte de alimentação com tensão de entrada de 110 V (cento e dez volts em corrente alternada) ou bi-volt automático, com
tolerância de ±10% (mais ou menos dez por cento); e. Acompanhada de manual com informações técnicas para a operação (Manual
de Operação) e cabo de alimentação; f. Drivers para Windows 8 e Windows 10. O sistema operacional Windows é o sistema padrão
homologado e utilizado pelos softwares e aplicativos eleitorais do TRE-AL; g. Painel de controle: tela LCD ou sensível ao toque; h.
Digitalização duplex; i. Impressão a partir de uma unidade USB e digitalização para USB; j. Imprimir de smartphones, tablets e
notebooks via rede sem fio; k. Unidade fotorreceptora integrada ao toner. -Características da Impressora: Tecnologia de impressão:
Impressão por varredura a feixe laser e fusão de toner; Cor de impressão: Monocromática; Resolução de impressão: Preto e branco
de 1200 x 1200 dpi (mil e duzentos por mil e duzentos dpi); Velocidade de impressão: 40 ppm (quarenta páginas por minuto) em
preto e branco em A4; Ciclo de trabalho Maximo mensal: 80.000 (oitenta mil) páginas; Capacidade da bandeja de alimentação:
Bandeja de entrada: 150 (cento e cinquenta) folhas; Alimentador Automático de Documentos: Capacidade de 50 (cinquenta) folhas;
Capacidade da bandeja de saída 150 (cento e cinquenta) folhas; Impressão duplex: Frente e verso automático; Impressão em papel
de tamanhos: Tamanhos de mídias mínimas suportadas: A4, A5, Carta, Oficio, envelopes; Tamanho de mídias personalizado:
Bandeja Multiuso: 3 x 5 a 8,5 x 14 pol.; 76 x 127 a 216 x 356 mm; Memória: 512 (quinhentos e doze) MB de RAM; Conectividade: 1
USB 2.0 de alta velocidade; 1 rede Gigabit Ethernet 10/100/1000 BaseTX; 1 802.11b/g/n sem fio; Porta de linha telefônica;
Linguagens: Compatível com as seguintes linguagens: PDF; PCL5 ou superior; Cartuchos: A impressora será fornecida com 1 (um)
cartucho de toner de alto rendimento com capacidade para impressão de 10.000 (dez mil) páginas e 01 (um) cartucho de toner de
alto rendimento com capacidade para impressão de 10.000 (dez mil) páginas sobressalente; -Características da Copiadora:
Resolução: 600 x 600 ppi (seiscentos por seiscentos ppi) em texto em preto e branco; Velocidade cópia: 40 cpm (quarenta cópias
por minuto) em A4, preto; Funções: Cópias múltiplas até 99 (noventa e nove) cópias; Redução/ampliação de 25% a 400%. -
Características da Digitalizadora: Resolução óptica: 1200 x 1200 dpi (mil e duzentos por mil e duzentos ppi) monocromática, mesa;
Até 1200 x 1200 dpi (mil e duzentos por mil e duzentos ppi) cores. Tipo de digitalização: Base plana com alimentador automático de
documentos; Velocidade de digitalização (normal, A4): 29 ppm (vinte e nove páginas por minuto) em preto e branco e de 20 ppm
(vinte páginas por minuto) coloridas; Funções: Digitalização para email, para pasta de rede, USB; Formatos de arquivo: JPEG, JPG;
PDF; PDF seguro; TIFF. Garantia: 36 (trinta e seis) meses do fabricante, on site, considerando a localização em Maceió/AL. *
Marca/Fabricante: HP * Modelo: LaserJet Pro M428FDW + Toner Adicional Original HP CF258X * Procedência: Nacional 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

23.106.657/0001-33 IMPERIO
SOLUCOES
ADMINISTRATIVAS
E PUBLICAS LTDA

Sim Sim Nenhuma 50 R$ 5.000,0000 R$ 250.000,0000 01/02/2022
07:28:11

Marca: HP/M428FDW 
Fabricante: HP/M428FDW 
Modelo / Versão: HP/M428FDW 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Multifuncional HP Laserjet PRO M428FDW, Laser, Mono, Wi-Fi, 110V. Vencer nos
negócios significa trabalhar com mais inteligência. A multifuncional HP LaserJet Pro M428 foi projetada para permitir que você
concentre seu tempo onde é mais preciso na sua empresa, para permanecer à frente da concorrência. Especificações: Funções /
Multitarefa suportada: - Impressão - Cópia - Digitalização - E-mail Velocidade de impressão: - A4: Até 38 ppm - Carta: Até 40 ppm
Preto - Saída da primeira página: Em até 6,3 segundos preto - Duplex Print Speed A4: Até 31 ipm Resolução de impressão Preto: -
HP FastRes1200 (aprimorado até 4800 x 600 dpi) Tecnologia de impressão: - Laser Tecnologias de resolução de impressão: - HP
FastRes1200, HP ProRes1200, 600dpi Número dos cartuchos de impressão: - 1 (preto) Idiomas padrão de impressora: - HP PCL 6,
HP PCL 5c, emulação HP postscript nível 3, PDF, URF, Office nativo, PWG Raster Funcionalidades de software inteligente de
impressora: - Apple AirPrint ™, certificado Mopria, Google Cloud Print 2.0, HP ePrint e Impressão Wi-Fi Direct, ROAM ativado para
facilitar a impressão, tecnologia HP Auto-On/Auto-Off, painel de controle de tela sensível ao toque intuitiva de 2,7",
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Digitalize/Imprima a partir da nuvem usando aplicativos no painel de controle, armazenamento de trabalho com impressão por PIN,
imprimir do USB, Impressão N-up, intercalação Gestão da Impressora: - Assistente de impressora HP, Utilitário HP (Mac), caixa de
ferramentas do dispositivo HP, software HP Web JetAdmin, gerenciador de segurança HP JetAdvantage, agente de proxy HP SNMP,
agente de proxy HP WS Pro, kit de recursos do administrador de impressora para driver de impressão universal HP (utilitário de
configuração de driver – utilitário de implantação de driver – administrador de impressão gerenciado Tipo de digitalização /
Tecnologia: - Base plana, alimentador automático de documentos / Sensor de imagem por contato (contact image sensors - CIS)
Resolução da digitalização: - Hardware: Até 1200 x 1200 dpi - Ótica: Até 1200 x 1200 dpi Formatos dos arquivos digitalizados: -
PDF, JPG, TIFF Modos de Entrada para digitalização: - Botões de digitalização, cópia, e-mail ou de arquivos no painel frontal;
Software HP Scan, e aplicativo de usuário via TWAIN ou WIA Tamanho da digitalização: - Alimentador automático de documentos:
216 x 356 mm - Máximo: 102 x 152 mm - Mínimos: 216 x 297 mm (Base plana) Velocidade de Digitalização: - Até 29 ppm/46 ipm
(preto e branco) - Até 20 ppm/34 ipm (cores) - Duplex: Até 46 ipm (preto e branco), até 34 ipm (cores) Funções avançadas do
scanner: - Digitalização para nuvem (Google Drive e DropBox), digitalização para e-mail com pesquisa de endereços de e-mail LDAP,
digitalização para pasta de rede, digitalização para USB, digitalização para Microsoft SharePoint®, digitalização para computador
com software, configurações rápidas Formatos de arquivos digitalizados: - PDF, JPG, TIFF Modos de Entrada para digitalização: -
Botões de digitalização, cópia, e-mail ou de arquivos no painel frontal, software HP Scan e aplicativo de usuário via TWAIN ou WIA
Tamanho da digitalização: - Alimentador automático de documentos: 216 x 356 mm - Máximo: 102 x 152 mm - Mínimo: 216 x 297
mm (base plana) Velocidade de digitalização: - Até 29 ppm/46 ipm (preto e branco) - Até 20 ppm/34 ipm (cores) - Duplex: Até 46
ipm (preto e branco) até 34 ipm (cores) Funções avançadas do scanner: - Digitalização de face única em frente e verso ADF,
digitalização em nuvem (Google Drive e DropBox) digitalização para e-mail com pesquisa de endereço de e-mail LDAP, digitalizar
para pasta de rede, digitalizar para USB, dgitalizar para Microsoft SharePoint®, digitalizar para computador com software, arquivo
de fax para pasta de rede, arquivo de fax para e-mail, fax para computador, ativar/desativar fax, Quick Sets Formato de arquivo de
digitalização nativo: - PDF, JPG Formato de arquivo de digitalização de software: - O software HP Scan para Windows aceita PDF, PDF
pesquisável, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF - O software HP Easy Scan para Mac aceita PDF, PDF pesquisável, JPG, RTF, TXT, JPG-
2000, PNG, TIFF Profundidade de bits / Níveis de escala de cinza: - 24 bits / 256 Características padrão transmissão digital: -
Digitalização para e-mail com pesquisa de endereço de e-mail LDAP, digitalização para pasta de rede, digitalização para USB,
digitalização para Microsoft SharePoint®, digitalização para computador com software, arquivo de fax para pasta de rede, arquivo de
fax para e-mail, fax para computador, ativação/desativação de fax, Quick Sets Velocidade de cópia Preto (A4): - Até 38 cpm
Resolução de cópia: - Preto: Até 600 x 600 dpi (textos e gráficos) - Cor: Até 600 x 600 dpi (textos e gráficos) Número máximo de
Cópias: - Até 999 cópias Dimensionamento da copiadora: - 25 até 400% 
Porte da empresa: ME/EPP

37.698.544/0001-89 LOGCOM SISTEMA
INTELIGENTE DE
COMUNICACAO
EIRELI

Sim Sim Nenhuma 50 R$ 5.740,0000 R$ 287.000,0000 31/01/2022
17:45:19

Marca: : HP 
Fabricante: : HP 
Modelo / Versão: E42540F 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificações: - Velocidade de impressão em preto: Normal: até 38 ppm (padrão);
Até 40 ppm (Modo de alta velocidade HP) - Saída da primeira página (pronta) Preto: Tão rápido quanto 6,5 seg. - Ciclo de trabalho
(mensal, A4): Até 120.000 páginas - Volume de página mensal recomendado: 1.500 a 7.500 páginas - Tecnologia de impressão:
Laser - Preto com qualidade de impressão (melhor): Até 1200 x 1200 dpi - Tecnologias de resolução de impressão: 300 dpi, 600 dpi,
HP FastRes 1200, HP ProRes 1200 - Línguas impressas: HP PCL 6, HP PCL 5, emulação HP PostScript nível 3, impressão nativa de
PDF (v 1.7), Apple AirPrint - Exibição: 4.3 ”TFT-LCD colorido diagonal com retroiluminação 480 RGB (H) x 272 (V) - Velocidade do
processador: 800 MHz - Sensor automático de papel: Não - Cartuchos de reposição: Cartucho de toner HP LaserJet original preto
gerenciado (~ 11.500 páginas) W9024MC Conectividade: Capacidade de impressão móvel: - HP ePrint - Apple AirPrint - Mopria
Certificado - Wi-Fi Direct Printing - NFC Touch-to-print (opcional) - PrinterOn Print - Roam com capacidade para impressão fácil 5 -
Capacidade sem fio: Opcional, habilitado com a compra de um acessório de hardware sem fio. Estação sem fio de banda dupla e
funcionalidade Wi-Fi Direct disponível com HP Jetdirect 3100w BLE / NFC / acessório sem fio 3JN69A Conectividade, padrão: - 2 Host
USB 2.0 de alta velocidade - 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidade - Rede 1 Gigabit Ethernet 10/100 / 1000T - 1 FAX Requisitos
Mínimos do Sistema: - 2 GB de espaço disponível no disco rígido Conexão com a Internet ou porta USB do navegador da Internet.
Para requisitos adicionais de hardware do sistema operacional, consulte microsoft.com - 2 GB de espaço disponível no disco rígido
Conexão com a Internet ou navegador de Internet com porta USB. Para requisitos adicionais de hardware do sistema operacional,
consulte apple.com Sistemas operacionais compatíveis: - SO Windows Client (32/64 bit) -, Win10, Win8.1, Win7 Ultimate, Mobile
OS-, iOS, Android, Mac-, Apple® MacOS High Sierra v10.13, Apple® MacOS Mojave v10.14, Apple® MacOS Catalina v10.15,
Discrete PCL6 Printer Driver-, Para obter mais informações sobre os sistemas operacionais suportados, vá para
http://support.hp.com , digite o nome do produto e pesquise, clique em Guias do usuário e digite o nome do seu produto e pesquise
para Guia do usuário, pesquise seu (nome do produto) - Guia do usuário, seção Pesquise os sistemas operacionais suportados,
Drivers de impressora UPD PCL6 / PS, Sistemas operacionais suportados, Para obter mais informações sobre os sistemas
operacionais suportados, consulte www.hp.com/go / upd Especificações de memória: - Memória: 2GB - Memória máxima: 2 GB
(memória não expansível neste produto) - Armazenamento interno: Não suportado Manuseio de papel: Entrada de manuseio de
papel, padrão: - Bandeja 1 para 100 folhas, bandeja de entrada 2 para 250 folhas - Alimentador automático de documentos (ADF)
para 50 folhas - Entrada de manuseio de papel, opcional: Terceira bandeja opcional para 550 folhas; Todas as bandejas incluem
guias de bandeja de papel de tamanho fixo - Saída de manuseio de papel, padrão: Bandeja de saída de 150 folhas - Capacidade
máxima de saída (folhas): Até 150 folhas - Impressão duplex: Automático (padrão) Tamanhos de mídia suportados: - Bandeja 1: A4,
RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K, envelopes (B5, C5 ISO, C6, DL ISO) - Personalizado: 76 x 127 a 216 x 356 mm -
Bandeja 2: A4 - RA4; A5 - B5 (JIS) - B6 (JIS) - A6 - 16K - 105 x 148 a 216 x 356 mm Bandeja 3 opcional: - A4 - RA4; A5 - B5 (JIS)
- B6 (JIS) - A6 - 16K - 105 x 148 a 216 x 356 mm Tamanhos de mídia, personalizados: - Bandeja 1: 3 x 5 a 8,5 x 14 pol. - Bandeja
2: 4,1 x 5,8 a 8,5 x 14 pol. - Bandeja 3 opcional: 4,1 x 5,8 a 8,5 x 14 pol. Tamanhos de mídia, personalizados - Bandeja 1: 76 x 127
a 216 x 356 mm - Bandeja 2: 105 x 148 a 216 x 356 mm - Bandeja opcional: 105 x 148 a 216 x 356 mm Tipos de mídia: - Papel
(comum, EcoEfficient, leve, pesado, bond, colorido, timbrado, pré-impresso, pré-perfurado, reciclado, áspero) - envelopes - rótulos
Peso da mídia, suportado - Bandeja 1: 60 a 175 g / m² - bandeja 2, bandeja 3 opcional para 550 folhas: 60 a 120 g / m² Pesos de
mídia, ADF compatível - 50 a 120 g / m² Especificações do scanner - Tipo de scanner: Mesa, ADF - Resolução de digitalização, ótica:
Até 600 dpi - Tamanho da digitalização, máximo: 216 x 297 mm - Tamanho de digitalização (ADF), máximo: 216 x 356 mm -
Tamanho de digitalização (ADF), mínimo: 127 x 178 mm - Velocidade de digitalização (normal, A4): Até 29 ppm / 46 ipm (preto e
branco), até 20 ppm / 35 ipm (cor) - Volume de verificação mensal recomendado: 900 a 4800 - Digitalização duplex ADF: Sim,
digitalização duplex de passagem única - Capacidade do alimentador automático de documentos: Padrão, 50 folhas Recursos padrão
de envio digital: 
Porte da empresa: ME/EPP

33.822.326/0001-53 JLZ SUPRIMENTOS
EIRELI

Sim Sim Nenhuma 50 R$ 6.000,0000 R$ 300.000,0000 31/01/2022
15:32:13

Marca: Lexmark 
Fabricante: Lexmark International do Brasil 
Modelo / Versão: MX421ADE+WIFI+TONER AD. DE 15.000 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LEXMARK MX421ADE+WIFI+TONER ADICIONAL DE
15.000 PÁGINAS, IMPORTADA ADQUIRIDA NO MERCADO NACIONAL. Impressora multifuncional incorporada, em um único bloco,
com recursos de cópia, digitalização de documentos e de impressão por varredura a feixe laser ou barramento de LEDs e fusão de
toner. Impressão monocromática; Características Técnicas Gerais: a. Tamanhos de Papel: A4 210 x 297 mm, A5 148 x 210 mm , A6
105 × 148 mm, Carta 215 x 279 mm, Ofício 216 x 356 mm; Deve aceitar papéis com peso de, no mínimo, 60 até 163 g/m²
(sessenta até cento e sessenta e três gramas por metro quadrado) na bandeja 1 e de, no mínimo, 60 a 220 g/m² (sessenta a
duzentos e vinte gramas por metro quadrado) na Bandeja multiuso ou superior; Interface USB (Universal Serial Bus); Fonte de
alimentação com tensão de entrada de 110 V (cento e dez volts em corrente alternada) ou bi-volt automático, com tolerância de
±10% (mais ou menos dez por cento); Acompanhada de manual com informações técnicas para a operação (Manual de Operação) e
cabo de alimentação; Drivers para Windows 8 e Windows 10. O sistema operacional Windows é o sistema padrão homologado e
utilizado pelos softwares e aplicativos eleitorais do TRE-AL; Painel de controle: tela LCD ou sensível ao toque; Digitalização duplex; i.
Impressão a partir de uma unidade USB e digitalização para USB; Imprimir de smartphones, tablets e notebooks via rede sem fio;
Unidade fotorreceptora integrada ao toner. Características da Impressora: Tecnologia de impressão: Impressão por varredura a feixe
laser e fusão de toner; Cor de impressão: Monocromática; Resolução de impressão: Preto e branco de 1200 x 1200 dpi (mil e
duzentos por mil e duzentos dpi); Velocidade de impressão: 40 ppm (quarenta páginas por minuto) em preto e branco em A4; Ciclo
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de trabalho Máximo mensal: 80.000 (oitenta mil) páginas; Capacidade da bandeja de alimentação: Bandeja de entrada: 150 (cento
e cinquenta) folhas; Alimentador Automático de Documentos: Capacidade de 50 (cinquenta) folhas; Capacidade da bandeja de saída
150 (cento e cinquenta) folhas; Impressão duplex: Frente e verso automático; Impressão em papel de tamanhos: Tamanhos de
mídias mínimas suportadas: A4, A5, Carta, Oficio, envelopes; Tamanho de mídias personalizado: Bandeja Multiuso: 3 x 5 a 8,5 x 14
pol.; 76 x 127 a 216 x 356 mm; Memória: 512 (quinhentos e doze) MB de RAM; Conectividade: 1 USB 2.0 de alta velocidade; 1 rede
Gigabit Ethernet 10/100/1000 BaseTX; 1 802.11b/g/n sem fio; Porta de linha telefônica; Linguagens: Compatível com as seguintes
linguagens: PDF; PCL5 ou superior; Cartuchos: A impressora será fornecida com 1 (um) cartucho de toner de alto rendimento com
capacidade para impressão de 10.000 (dez mil) páginas e 01 (um) cartucho de toner de alto rendimento com capacidade para
impressão de 10.000 (dez mil) páginas sobressalentes; Características da Copiadora: Resolução: 600 x 600 ppi (seiscentos por
seiscentos ppi) em texto em preto e branco; Velocidade cópia: 40 cpm (quarenta cópias por minuto) em A4, preto; Funções: Cópias
múltiplas até 99 (noventa e nove) cópias; Redução/ampliação de 25% a 400%. Características da Digitalizadora: Resolução óptica:
1200 x 1200 dpi (mil e duzentos por mil e duzentos ppi) monocromática, mesa; Até 1200 x 1200 dpi (mil e duzentos por mil e
duzentos ppi) cores. Tipo de digitalização: Base plana com alimentador automático de documentos; Velocidade de digitalização
(normal, A4): 29 ppm (vinte e nove páginas por minuto) em preto e branco e de 20 ppm (vinte páginas por minuto) coloridas;
Funções: Digitalização para email, para pasta de rede, USB; Formatos de arquivo: JPEG, JPG; PDF; PDF seguro; TIFF. Garantia: 36
(trinta e seis) meses do fabricante, on site, considerando a localização em Maceió/AL. 
Porte da empresa: ME/EPP

24.069.938/0002-07 PAPEX DO BRASIL
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
PAPEIS LTDA.

Não Não Nenhuma 50 R$ 7.500,0000 R$ 375.000,0000 31/01/2022
20:45:31

Marca: BROTHER 
Fabricante: BROTHER 
Modelo / Versão: BROTHER DCP-L5652DNM 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5652DNM TONER ADICIONAL
TN3442BR &#61623; Recursos mínimos: cópia, digitalização de documentos; &#61623; Interfaces: USB, Gibabit Ethernet &#61623;
Driver compatível com Windows 10 &#61623; Resolução de impressão: 1200 x 1200 (preto e branco) &#61623; Pápeis suportados
mínimos: A4, A5, Carta, Ofício e envelopes &#61623; Ter bandeja multiuso; &#61623; Velocidade de impressão: 36 ppm &#61623;
Resolução de digitalização: 1200 x 1200 dpi (monocromática); &#61623; Digitalização direto para USB &#61623; Formatos de
digitalização: JPEG, JPG; PDF; PDF seguro; TIFF &#61623; Cartuchos: A impressora será fornecida com 1 (um) cartucho de toner de
alto rendimento com capacidade para impressão de 10.000 (dez mil) páginas e 01 (um) outro sobressalente por impressora;
&#61623; Garantia: 36 (trinta e seis) meses 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

05.888.814/0001-28 INFOJET
COMERCIO E
SERVICOS DE
INFORMATICA
LTDA

Sim Sim Nenhuma 50 R$ 10.000,0000 R$ 500.000,0000 01/02/2022
08:17:21

Marca: HP 
Fabricante: HP 
Modelo / Versão: M408DN 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Impressora Multifuncional Conectividade: Usb 2.0 E Ethernet Gigabit Com Rj-45 , Tipo
Papel: A4, Carta, Ofício , Características Adicionais: Monocromática, Duplex Automático , Tensão Alimentação: Bivolt V, Resolução
Impressão: 1200 X 1200 DPI, Velocidade Impressão Preto E Branco: 40 PPM, Tipo Impressão: Laser , Capacidade Memória: 512 M 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 10.000,0000 05.888.814/0001-28 01/02/2022 14:00:00:533
R$ 7.500,0000 24.069.938/0002-07 01/02/2022 14:00:00:533
R$ 6.000,0000 33.822.326/0001-53 01/02/2022 14:00:00:533
R$ 5.740,0000 37.698.544/0001-89 01/02/2022 14:00:00:533
R$ 5.000,0000 65.149.197/0002-51 01/02/2022 14:00:00:533
R$ 5.000,0000 23.106.657/0001-33 01/02/2022 14:00:00:533
R$ 4.960,0000 36.306.823/0001-97 01/02/2022 14:00:00:533
R$ 3.840,1300 05.328.910/0001-11 01/02/2022 14:00:00:533
R$ 4.900,0000 65.149.197/0002-51 01/02/2022 14:13:28:900
R$ 4.950,0000 33.822.326/0001-53 01/02/2022 14:14:25:060
R$ 4.900,0000 36.306.823/0001-97 01/02/2022 14:17:28:967
R$ 4.800,0000 65.149.197/0002-51 01/02/2022 14:21:45:000
R$ 4.700,0000 65.149.197/0002-51 01/02/2022 14:25:08:197
R$ 4.890,0000 33.822.326/0001-53 01/02/2022 14:25:29:480
R$ 3.250,0000 05.328.910/0001-11 01/02/2022 14:29:59:220
R$ 4.650,0000 33.822.326/0001-53 01/02/2022 14:32:31:163
R$ 3.590,0000 65.149.197/0002-51 01/02/2022 14:33:09:053

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento
análise de
propostas

01/02/2022
14:07:13 Item com análise de propostas finalizada.

Abertura 01/02/2022
14:10:01 Item aberto para lances.

Encerramento
etapa aberta

01/02/2022
14:28:58 Item com etapa aberta encerrada.

Início 1a etapa
fechada

01/02/2022
14:28:58 Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 3.840,1300 e R$ 4.900,0000.

Encerramento 01/02/2022
14:33:59 Item encerrado para lances.

Encerramento 01/02/2022 Item com etapa fechada encerrada.
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etapa fechada 14:33:59
Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

01/02/2022
14:46:18

Convocado para envio de anexo o fornecedor ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF:
05.328.910/0001-11.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

01/02/2022
15:02:05

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO
LTDA, CNPJ/CPF: 05.328.910/0001-11.

Aceite de
proposta

01/02/2022
15:36:19

Aceite individual da proposta. Fornecedor: ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF:
05.328.910/0001-11, pelo melhor lance de R$ 3.250,0000.

Habilitação de
fornecedor

01/02/2022
16:13:58

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA -
CNPJ/CPF: 05.328.910/0001-11

Registro de
intenção de
recurso

01/02/2022
16:19:16

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA
CNPJ/CPF: 65149197000251. Motivo: Manifestamos a intenção de Recurso pois embora o produto atenda o Edital
(HP M428FDW), NÃO LOCALIZAMOS em sua PROPOSTA, inclusão dos 02 (dois) toners adicionais para

Aceite de
intenção de
recurso

01/02/2022
17:26:05

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA,
CNPJ/CPF: 65149197000251. Motivo: Recurso aceito.

Intenções de Recurso para o Item
CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação

65.149.197/0002-51 01/02/2022 16:19 01/02/2022 17:26 Aceito
Motivo Intenção:Manifestamos a intenção de Recurso pois embora o produto atenda o Edital (HP M428FDW), NÃO
LOCALIZAMOS em sua PROPOSTA, inclusão dos 02 (dois) toners adicionais para 10.000 páginas cada, sendo um que
acompanha o equipamento e outro adicional de 10.000 páginas. Favor diligenciar junto a empresa ESFERA considerou os
toners adicionais.
Motivo Aceite ou Recusa:Recurso aceito.

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 01/02/2022
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 01/02/2022
14:10:00

Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada.
Mantenham-se conectados.

Sistema 01/02/2022
14:10:01

O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 01/02/2022
14:28:58

A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 3.840,1300 e
R$ 4.900,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:33:58 do dia 01/02/2022.

Sistema 01/02/2022
14:33:59

O fornecedor da proposta no valor de R$ 4.900,0000 não enviou lance único e fechado para o item
1.

Sistema 01/02/2022
14:33:59

O item 1 está encerrado.

Sistema 01/02/2022
14:36:06

A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade
"Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".

Pregoeiro 01/02/2022
14:39:21

Para ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a
primeira colocada para o item, considerando a determinação da legislação e do pregão eletrônico,
devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de valores menores. Aceita o valor de R$

2.500,00?
Pregoeiro 01/02/2022

14:44:02
Para ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a
primeira colocada para o item, considerando a determinação da legislação e do pregão eletrônico,
devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de valores menores. Aceita o valor de R$

2.500,00?
05.328.910/0001-11 01/02/2022

14:44:47
Boa tarde senhor(a) pregoeiro(a), infelizmente já estamos no nosso menor valor. Portanto o nosso
valor mínimo é o ofertado na fase de lances. Att ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO

LTDA
Pregoeiro 01/02/2022

14:46:06
Para ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA - Agradeço. O valor ofertado por V.Sª é

compatível com o estimado pela administração, portanto aceitável. Convocaremos o pedido de
anexo. V.Sª deverá juntar na presente sessão sua proposta devidamente ajustada ao último lance

ofertado, contendo toda a DESCRIÇÃO COMPLETA DO ITEM, BEM COMO ASSINADA.
Sistema 01/02/2022

14:46:18
Senhor fornecedor ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF:

05.328.910/0001-11, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro 01/02/2022

14:46:30
Para ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA - Anexo convocado.

Pregoeiro 01/02/2022
14:49:30

Para ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA - De acordo com o item 8.24.2 do
Edital: 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.
Pregoeiro 01/02/2022

14:49:52
Para ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA - V.Sª tem o prazo de 02 (duas) horas

para o envio da proposta.
Sistema 01/02/2022

15:02:05
Senhor Pregoeiro, o fornecedor ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF:

05.328.910/0001-11, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro 01/02/2022

15:15:47
Para ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA - Sr(a) Licitante, informo a V.Sª que

encaminhei a proposta para análise técnica pela unidade demandante. Favor aguardar.
Pregoeiro 01/02/2022 Para ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA - Sr(a) Licitante, transcrevo o despacho
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15:28:59 proferido pela unidade requisitante quando da análise técnica da proposta apresentada por V.Sª:
Pregoeiro 01/02/2022

15:30:15
Para ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA - ..."Em atenção ao Despacho PREG

1007245, informo que a proposta constante do evento 1007244 tem conformidade técnica com as
especificações do Edital, sem prejuízo de análise de conformidade inafastável dos bens eventual

adquiridos e entregues. ..."
Pregoeiro 01/02/2022

15:32:32
Para ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA - De acordo com o parecer técnico,

iremos aceitar a proposta de V.Sª. Após, passaremos para a fase de verificação das documentações
referentes ao processo de habilitação. Favor aguardar.

Sistema 01/02/2022
16:13:59

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 01/02/2022
16:14:38

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 01/02/2022 às 16:45:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 20/01/2022
16:00:17

Alteração equipe 20/01/2022
16:01:06

Pregoeiro Anterior: 37408259449-WEBER BEZERRA CAVALCANTI . Pregoeiro Atual: 77720784472-TONY
WARREN GOMES DE SA . Justificativa: Erro na utilização da barra de rolagem.

Alteração equipe 01/02/2022
13:01:46

Pregoeiro Anterior: 77720784472-TONY WARREN GOMES DE SA . Pregoeiro Atual: 56502931472-JOAO
HERMINIO DE BARROS NETO . Justificativa: Continuidade dos atos do Pregão Eletrônico

Abertura da sessão
pública

01/02/2022
14:00:00 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de propostas

01/02/2022
14:10:00 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas

01/02/2022
14:36:06 Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo 01/02/2022
16:13:59 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do prazo 01/02/2022
16:14:38 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 01/02/2022 às 16:45:00.

Data limite para registro de recurso: 04/02/2022.
Data limite para registro de contrarrazão: 09/02/2022.
Data limite para registro de decisão: 16/02/2022.

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 17:29 horas do dia 01 de fevereiro de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo
Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
JOAO HERMINIO DE BARROS NETO 
Pregoeiro Oficial

LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO
Equipe de Apoio

Ver Ata Posterior

Voltar   
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Pregão Eletrônico
Este pregão possui 2 Atas Complementares

Ver Ata Original    Ver Ata Posterior

70011 .42022 .6735 .4559 .49034510

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico - Complementar Nº 1
Nº 00004/2022 (SRP)

 
Às 14:00 horas do dia 24 de fevereiro de 2022, 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 0006364-49.2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00004/2022.
Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Registro de Preços para aquisição de impressoras multifuncionais,
conforme especificações descritas no Anexo I do edital., tendo em vista De acordo com a Decisão de mérito do
recurso interposto pela Empresa REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA, : ..."a fim de
recusar a aceitação e habilitação da licitante vencedora no Pregão Eletrônico nº 04/2022, bem como determino a
reabertura do certame em tela na fase de aceitação e julgamento de propostas. ...". Decisão, na íntegra dos autos
do Processo Administrativo Eletrônico 0006364-49.2021.6.02.8000.

Item: 1
Descrição: Impressora Multifuncional
Descrição Complementar: Impressora Multifuncional Conectividade: Usb 2.0 E Ethernet Gigabit Com Rj-45 , Tipo
Papel: A4, Carta, Ofício , Características Adicionais: Monocromática, Duplex Automático , Tensão Alimentação:
Bivolt V, Resolução Impressão: 1200 X 1200 DPI, Velocidade Impressão Preto E Branco: 40 PPM, Tipo Impressão:
Laser , Capacidade Memória: 512 M
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 50 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 3.840,1300 Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA, pelo melhor lance de R$ 3.250,0000 e a
quantidade de 50 Unidade .

Histórico
Item: 1 - Impressora Multifuncional

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações
Volta de
fase

23/02/2022
12:05:52 Volta de Fase para Admissibilidade

Aceite
de
intenção
de
recurso

24/02/2022
14:09:47

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS
GERAIS LTDA, CNPJ/CPF: 65149197000251.

Recusa
de
intenção
de
recurso

07/03/2022
14:54:23

Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE
MINAS GERAIS LTDA, CNPJ/CPF: 65149197000251. Motivo: Ajuste no sistema, matéria já
julgada, Processo Adm nº 6364-49.2021. Decisão do Exmoº Sr. Desembargador Presidente do
TRE/AL nº 465/2022/GPRES, em sítese: "..ratifico a decisão do pregoeiro de conhecer e julgar
procedente o recurso interposto pela empresa REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE
MINAS GERAIS LTDA., a fim de recusar a aceitação e habilitação da licitante vencedora no
Pregão Eletrônico nº 04/2022, bem como determino a reabertura do certame em tela na fase
de aceitação e julgamento"

Intenções de Recurso para o Item
CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação

65.149.197/0002-51 23/02/2022 12:05 07/03/2022 14:54 Recusado
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Motivo Intenção:Manifestamos a intenção de Recurso pois embora o produto atenda o Edital
(HP M428FDW), NÃO LOCALIZAMOS em sua PROPOSTA, inclusão dos 02 (dois) toners
adicionais para 10.000 páginas cada, sendo um que acompanha o equipamento e outro
adicional de 10.000 páginas. Favor diligenciar junto a empresa ESFERA considerou os toners
adicionais.
Motivo Aceite ou Recusa:Ajuste no sistema, matéria já julgada, Processo Adm nº 6364-
49.2021. Decisão do Exmoº Sr. Desembargador Presidente do TRE/AL nº 465/2022/GPRES, em
sítese: "..ratifico a decisão do pregoeiro de conhecer e julgar procedente o recurso interposto
pela empresa REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA., a fim de
recusar a aceitação e habilitação da licitante vencedora no Pregão Eletrônico nº 04/2022, bem
como determino a reabertura do certame em tela na fase de aceitação e julgamento"

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 23/02/2022
12:05:52

Este pregão foi reagendado para 24/02/2022 14:00.

Sistema 23/02/2022
12:05:52

Sr(s) fornecedor(es), o item 1 está retornando à fase de Admissibilidade.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Volta de fase 23/02/2022
12:05:52

De acordo com a Decisão de mérito do recurso interposto pela Empresa REPREMIG -
REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA, : ..."a fim de recusar a
aceitação e habilitação da licitante vencedora no Pregão Eletrônico nº 04/2022, bem
como determino a reabertura do certame em tela na fase de aceitação e julgamento
de propostas. ...". Decisão, na íntegra dos autos do Processo Administrativo
Eletrônico 0006364-49.2021.6.02.8000. Reagendado para: 24/02/2022 14:00

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
14:54 horas do dia 07 de março de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
JOAO HERMINIO DE BARROS NETO 
Pregoeiro Oficial

LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO
Equipe de Apoio

Ver Ata Original    Ver Ata Posterior

Voltar   
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Pregão Eletrônico
Este pregão possui 2 Atas Complementares

Ver Ata Original    Ver Ata Anterior   

70011 .42022 .11080 .4476 .39990170

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico - Complementar Nº 2
Nº 00004/2022 (SRP)

 
Às 14:00 horas do dia 09 de março de 2022, 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 0006364-49.2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00004/2022.
Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Registro de Preços para aquisição de impressoras multifuncionais,
conforme especificações descritas no Anexo I do edital., tendo em vista Considerando decisão exarada pelo Exmº Sr.
Desembargador Presidente do TRE/AL, processo administrativo nº 6364-49.2021, nº 465/2022/GPRES, em síntese:
"ratifico a decisão do pregoeiro de conhecer e julgar procedente o recurso interposto pela empresa REPREMIG -
REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA., a fim de recusar a aceitação e habilitação da licitante
vencedora no Pregão Eletrônico nº 04/2022, bem como determino a reabertura do certame em tela na fase de
aceitação e julgamento".

Item: 1
Descrição: Impressora Multifuncional
Descrição Complementar: Impressora Multifuncional Conectividade: Usb 2.0 E Ethernet Gigabit Com Rj-45 , Tipo
Papel: A4, Carta, Ofício , Características Adicionais: Monocromática, Duplex Automático , Tensão Alimentação:
Bivolt V, Resolução Impressão: 1200 X 1200 DPI, Velocidade Impressão Preto E Branco: 40 PPM, Tipo Impressão:
Laser , Capacidade Memória: 512 M
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 50 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 3.840,1300 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA, pelo melhor lance de R$
3.590,0000 e a quantidade de 50 Unidade .

Histórico
Item: 1 - Impressora Multifuncional

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Volta de fase 07/03/2022
14:57:28 Volta de Fase para Julgamento

Recusa de
proposta

09/03/2022
14:09:16

Recusa da proposta. Fornecedor: ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA,
CNPJ/CPF: 05.328.910/0001-11, pelo melhor lance de R$ 3.250,0000. Motivo: Conforme
Decisão do Exmo. Sr. Desembargador-Presidente desta Corte Eleitoral, que recusou a
aceitação e habilitação da licitante. Razão pela qual, proposta recusada.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

09/03/2022
14:16:18

Convocado para envio de anexo o fornecedor REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO
DE MINAS GERAIS LTDA, CNPJ/CPF: 65.149.197/0002-51.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

09/03/2022
14:32:25

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor REPREMIG REPRESENTACAO
E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA, CNPJ/CPF: 65.149.197/0002-51.

Aceite de
proposta

09/03/2022
15:44:35

Aceite individual da proposta. Fornecedor: REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE
MINAS GERAIS LTDA, CNPJ/CPF: 65.149.197/0002-51, pelo melhor lance de R$
3.590,0000.

Habilitação de 09/03/2022 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: REPREMIG REPRESENTACAO E
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fornecedor 16:27:17 COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA - CNPJ/CPF: 65.149.197/0002-51

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 07/03/2022
14:57:28

Este pregão foi reagendado para 09/03/2022 14:00.

Sistema 07/03/2022
14:57:28

Sr(s) fornecedor(es), o item 1 está retornando à fase de Julgamento.

Pregoeiro 09/03/2022
14:00:44

Srs(as) Licitantes, boa tarde.

Pregoeiro 09/03/2022
14:04:55

Passaremos para a fase de negociações de valores.

Pregoeiro 09/03/2022
14:10:55

Para REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA - Sr(a)
Licitante, boa tarde. V.Sª foi a segunda colocada para o item, considerando a

determinação da legislação e do pregão eletrônico, devemos questionar sobre a
possibilidade de negociação de valores menores. Aceita o valor de R$ 2.500,00?

65.149.197/0002-
51

09/03/2022
14:11:39

boa tarde

Pregoeiro 09/03/2022
14:12:22

Para REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA - Boa
tarde.

65.149.197/0002-
51

09/03/2022
14:13:18

Estamos no nosso limite.

Pregoeiro 09/03/2022
14:15:49

Para REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA -
Agradeço. O valor ofertado por V.Sª é compatível com o estimado pela

administração, portanto aceitável. Convocaremos o pedido de anexo. V.Sª
deverá juntar na presente sessão sua proposta devidamente ajustada ao último
lance ofertado, contendo toda a DESCRIÇÃO COMPLETA DO ITEM, BEM COMO

ASSINADA.
Pregoeiro 09/03/2022

14:16:02
Para REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA - De
acordo com o item 8.24.2 do Edital: 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.
Sistema 09/03/2022

14:16:18
Senhor fornecedor REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS
GERAIS LTDA, CNPJ/CPF: 65.149.197/0002-51, solicito o envio do anexo

referente ao ítem 1.
Pregoeiro 09/03/2022

14:16:23
Para REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA -

Iremos convocar anexo.
Pregoeiro 09/03/2022

14:16:32
Para REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA -

Anexo convocado.
Sistema 09/03/2022

14:32:25
Senhor Pregoeiro, o fornecedor REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE
MINAS GERAIS LTDA, CNPJ/CPF: 65.149.197/0002-51, enviou o anexo para o

ítem 1.
Pregoeiro 09/03/2022

14:44:54
Para REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA - Sr(a)
Licitante, informo a V.Sª que encaminhei a proposta para análise técnica pela

unidade demandante. Favor aguardar.
65.149.197/0002-

51
09/03/2022
14:56:17

A disposição

Pregoeiro 09/03/2022
15:42:09

Para REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS 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 09/03/2022
15:42:43

Para REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA -
..."Em atenção ao Despacho PREG 1023849, informo que a proposta técnica
constante do eventos 1023838, 1023840 tem conformidade técnica com as

especificações do Edital, sem prejuízo de análise de conformidade inafastável
dos bens eventualmente adquiridos e entregues. ..."

Pregoeiro 09/03/2022
15:43:24

Para REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA -
Conforme o parecer técnico, abaixo transcrito, iremos aceitar a proposta de

V.Sª
Pregoeiro 09/03/2022

15:45:13
Para REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA -
Passaremos para a fase de verificação das documentações referentes ao

processo de habilitação. Favor aguardar.
Sistema 09/03/2022

16:27:18
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
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julgamento´.
Pregoeiro 09/03/2022

16:27:55
Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 09/03/2022

às 16:58:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Volta de fase 07/03/2022
14:57:28

Considerando decisão exarada pelo Exmº Sr. Desembargador Presidente do TRE/AL,
processo administrativo nº 6364-49.2021, nº 465/2022/GPRES, em síntese: "ratifico
a decisão do pregoeiro de conhecer e julgar procedente o recurso interposto pela
empresa REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA., a fim
de recusar a aceitação e habilitação da licitante vencedora no Pregão Eletrônico nº
04/2022, bem como determino a reabertura do certame em tela na fase de aceitação
e julgamento". Reagendado para: 09/03/2022 14:00

Abertura do prazo 09/03/2022
16:27:18 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

09/03/2022
16:27:55 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 09/03/2022 às 16:58:00.

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
17:05 horas do dia 09 de março de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
JOAO HERMINIO DE BARROS NETO 
Pregoeiro Oficial

LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO
Equipe de Apoio

Ver Ata Original    Ver Ata Anterior   

Voltar   
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 1163 - 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  1007223

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: 1023924

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: 1024198

15.1 - FGTS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG - ITEM 15

 

15.2 - INSS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.3 - RECEITA FEDERAL X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.4 - TRIBUTOS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS X  1024198 e  1024227 (FAZENDA ESTADUAL)

15.5 - Estando algum documento relativo à
regularidade fiscal desatualizado, foi assegurado à
empresa o direito de apresentar a documentação
atualizada

 X  

16 – Constam nos autos Certidão negativa de
Débitos Trabalhistas? X  CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

17 – Consta consulta ao Cadin? X  1024262

18 – Consta nos atuos os seguintes documentos
/consulta quando for o caso?    

18.1 – Declaração de inexistência de fatos
supervenientes e impeditivo; X  1024253

18.2 – Declaração que a empresa não emprega
menor; X  CONFORME ITEM 18.1

18.3- Declaração de elaboração de independente de
proposta; X  CONFORME ITEM 18.1

18.4- Declaração de que se enquadra como
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18.4- Declaração de que se enquadra como
Microempresa ou empresa de pequeno porte; X  CONFORME ITEM 18.1

18.5- Existência de registros impeditivos da
contratação no Cadastro Nacional de Empresas
Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da
União, disponível no Portal da Transparência;

 X

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS: 1024244

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS IMPEDITIVAS DE
LICITAR: 1024245

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS IMPEDITIVAS INDIRETAS DO
FORNECEDOR: 1024246

RELATÓRIO DE LINHA DE FORNECIMENTO: 1024248

REGISTRO COMERCIAL: 1024203 e 1024229

CERTIDÃO FALÊNCIA E CONCORDATA: 1024202

CERTIDÃO CNJ PESSOA FÍSICA: 1024534 e 1024539

CONSULTA CONSOLIDADA: 1024199

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL (CRC): 1024243

CERTIFICADO CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
(CNPJ): 1024209

CADASTRO CONTRIBUINTE ESTADUAL: 1024205

 

18.6- Certidão negativa de inidôneos do TCU (art. 46
da Lei nº 8.443/1992)   

CONSULTA CONSOLIDADA: 1024199

CERTIDÃO TCU PESSOA FÍSICA: 1024241 e 1024242

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  
OCORREU RECURSO

 

21- A ata encontra-se assinada pelo pregoeiro e pela
equipe de apoio? X  1024263, 1024266 e 1024267. A servidora Luciana Wander

de Oliveira Melo, participou desta sessão eletrônica. 

22- Declarado o vencedor, os licitantes
manifestaram imediata e motivadamente intenção de
recorrer, em campo próprio do sistema?

X  1009547

23- Os memoriais do recurso foram apresentados
no prazo de 3 (três) dias? X  1009548

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?

X   

25- O pregoeiro reconsiderou a decisão impugnada?  X 1012770
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26-Caso o pregoeiro não tenha reconsiderado a
decisão impugnada, o processo foi instruído e
submetido à consideração do Presidente do
Tribunal, respeitando o prazo de 05 (cinco) dias
úteis?

X   

27- Houve manifestação do Presidente (ratificando a
decisão tomada pelo Pregoeiro ou CPL ou
eformando-a), respeitado o prazo de 05(cinco) dias
úteis?

X  1017070

28- Se mantida a decisão do pregoeiro, o fato foi
comunicado aos licitantes? X  1013309

VIII – Procedimentos Finais    

29- Não havendo interposição de recursos, houve a
adjudicação, pelo pregoeiro, do objeto licitado ao
licitante vencedor?

  OCORREU RECURSO

30- Havendo interposição de recurso, houve a
adjudicação e homologação do objeto licitado ao
licitante vencedor pelo Desembargador Presidente?

 X
A ADJUDICAÇÃO SERÁ EFETUADA PELO EXCELENTÍSSIMO
SENHOR DESEMBARGADOR-PRESIDENTE DESTE TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS.

31 - Consta nos autos demais relatórios extraídos
do comprasnet (proposta e resultado por
fornecedor) e relatório do pregoeiro?

x  

Proposta: 1023838

Resultado Fornecedor: 1024261

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 10/03/2022, às 14:18, 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
1024314 e o código CRC 6D9C618E.

0006364-49.2021.6.02.8000 1024314v15
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (10/03/2022 às 14:11) 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 000.440.656-71.

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 

622A.3131.ECDE.2273 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 10/03/2022 as 14:11:14 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (10/03/2022 às 14:11) 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 013.371.746-10.

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 

622A.3159.09D8.7313 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 10/03/2022 as 14:11:53 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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PROCESSO : 0006364-49.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS E APOIO AO USUÁRIO
ASSUNTO : HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2022. IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS.

 

Parecer nº 240 / 2022 - 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 04/2022, objetivando
Registro de Preços para aquisição de 
multifuncionais, conforme especificações descritas no Termo
de Referência (0977142), aprovado pelas autoridades
competentes em 0990765 e 0992526, e no Edital 1001036.

 
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 1024314. 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 -
 1001049
DOU - 1001826
Portal - 1002022

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 -
 1001049
DOU - 1001826
Portal - 1002022
 

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:
17/01/2022
(Comprasnet)
19/01/2022 (DOU)
19/01/2022 (Portal)
Ata Pregão 04/2022
(1024263) -
01/02/2022

4

A ata de realização do pregão eletrônico consta do processo e contém registro dos licitantes participantes, das propostas
apresentadas, dos lances ofertados na ordem de classificação, da aceitabilidade da proposta de preço, da habilitação e dos
recursos porventura interpostos, respectivas análises e decisões?
Ref. Decreto nº 5.450/05, art. 30, XI, alíneas “a” até “f”.

SIM
Ata Pregão 04/2022
(1024263,
1024266 e  1024267)

5
O ato de adjudicação e a publicação no DOU constam do processo?
Ref. Lei nº 8.666/93, art. 38, VII.

NÃO

Adjudicação
será realizada pela
Presidência,
conforme
Informação 1163
(1024314)

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 -
 1024261

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 1163
(1024314)

8 Os documentos apresentados pela licitante estavam válidos na data da sessão? SIM Consulta pelo
Pregoeiro - 1024314

9 A proposta da licitante declarada vencedora foi assinada por pessoa com poderes para representar a empresa? SIM Proposta 1023838

10 Foi aferida a conformidade técnica? SIM
Item 9 da
Informação 1163
(1024314)

11 Foi constatada a inexistência de registros indicativos de que a futura contratada esteja apenada com impedimento ou suspensão
de licitar com a União e foi verificada a inexistência de registros de inidoneidade (TCU, CGU e CEIS)? SIM

TCU: 1024199
CADIN: 1024262

12 Consta dos autos Lista de Verificação elaborada pelo Pregoeiro? SIM Informação 1163
(1024314)

 
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
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10.024/2019, e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93, não
havendo óbice à homologação do PE nº 04/2022, que visa o
Registro de Preços para aquisição de impressoras
multifuncionais, conforme especificações e condições
assentadas no Termo de Referência (0977142) e Edital
1001036, conforme relatório Resultado por
Fornecedor (1024261), cujo licitante vencedor foi a Empresa
REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS
GERAIS LTDA., inscrita no CNPJ sob o n° 65.149.197/0002-
51, pelo melhor lance no valor total de R$ 179.500,00 (cento e
setenta e nove mil e quinhentos reais).

 
Ressalto, por oportuno, que, em razão do recurso

ocorrido no curso do pregão eletrônico (Decisão 465
(1017070)), a adjudicação dar-se-á pela autoridade
competente, nos termos da informação constante no evento
SEI nº 1024314.

 
À consideração superior do Senhor Diretor-Geral.

 

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Assessora
Jurídica Substituta, em 10/03/2022, 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
1024703 e o código CRC 8B92858B.

0006364-49.2021.6.02.8000 1024703v10
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

CONCLUSÃO

Maceió, 11 de março de 2022.
Senhor Presidente,
 
Cuida-se de procedimento no trato de análise da

regularidade do Pregão Eletrônico nº 04/2022, objetivando o
Registro de Preços para aquisição
de impressoras multifuncionais, conforme especificações e
condições assentadas no Termo de Referência (0977142) e
Edital 1001036,

Por conduto do Parecer AJ-DG nº 240/2022
(1024703), 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 04/2022, conforme
relatório Resultado por Fornecedor (1024261), cujo licitante
vencedor foi a Empresa REPREMIG REPRESENTACAO E
COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA., inscrita no CNPJ sob
o n° 65.149.197/0002-51, pelo melhor lance no valor total de
R$ 179.500,00 (cento e setenta e nove 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 10.024/2019.

 
Respeitosamente,
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Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 11/03/2022, às 11:14, 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
1025099 e o código CRC A06522DF.

0006364-49.2021.6.02.8000 1025099v1
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PROCESSO : 0006364-49.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS E APOIO AO USUÁRIO
ASSUNTO : Homologação. Pregão Eletrônico. Aquisição de impressoras funcionais.

 

Decisão nº 683 / 2022 - 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 240/2022 (1024703), atestando a legalidade
de todo o certame, HOMOLOGO, para que surta seus jurídicos e
legais efeitos, o resultado do Pregão Eletrônico n° 04/2022, que tem
por objeto a aquisição
de impressoras multifuncionais, conforme especificações descritas
no Termo de Referência (0977142) e Edital (1001036), aprovado pelo
Secretário de Tecnologia da Informação Substituto ( 0990765) e pelo
Secretário de Administração (0992526). 

Desse modo, com arrimo no art. 4º, inciso XXII da Lei n.º
10.520/2002 e no Decreto nº 10.024/2019, CONVOCO, para a devida
assinatura da Ata de Registro de Preços, a empresa licitante
vencedora REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS
GERAIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 65.149.197/0002-51, pelo
melhor lance no valor total de R$ 179.500,00 (cento e setenta e
nove mil e quinhentos reais), de acordo com o Resultado por
Fornecedor (1024261) e em conformidade com a Ata de Realização
do Pregão Eletrônico (1024263).

Ressalte-se, por fim, que a adjudicação dar-se-á pela
autoridade competente, tendo em vista o recurso impetrado no curso
do pregão eletrônico (Decisão 465 (1017070).

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
15/03/2022, às 07:43, 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
1026172 e o código CRC 336A9955.

0006364-49.2021.6.02.8000 1026172v2
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00004/2022 (SRP)

Às 17:05 horas do dia 09 de março de 2022, após analisado o resultado do Pregão nº 00004/2022, referente ao Processo
nº 0006364-49.2021, o pregoeiro, Sr(a) JOAO HERMINIO DE BARROS NETO, ADJUDICA aos licitantes vencedores os
respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação.

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.

Resultado da Adjudicação

Este pregão não possui termo de adjudicação.

Fim do documento

Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO https://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/TermoJulg.asp?prgCod=10...
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Termo de Julgamento de Recursos do Pregão Eletrônico

Nº 00004/2022 (SRP)

Às 22:13 horas do dia 15 de março de 2022, após analisados e decididos os recursos do Pregão nº 00004/2022, referente
ao Processo nº 0006364-49.2021, a autoridade competente, Sr(a) JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, ADJUDICA aos
licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado de Julgamento.

**OBS: Itens sem recurso serão adjudicados pelo Pregoeiro e constarão do termo de adjudicação.

Resultado do Julgamento de Recursos

Item: 1
Descrição: Impressora Multifuncional
Descrição Complementar: Impressora Multifuncional Conectividade: Usb 2.0 E Ethernet Gigabit Com Rj-45 , Tipo Papel:
A4, Carta, Ofício , Características Adicionais: Monocromática, Duplex Automático , Tensão Alimentação: Bivolt V, Resolução
Impressão:  1200  X  1200  DPI,  Velocidade  Impressão  Preto  E  Branco:  40  PPM,  Tipo  Impressão:  Laser  ,  Capacidade
Memória: 512 M
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 50 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 3.840,1300 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado com decisão

Adjudicado para:  REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA ,  pelo melhor lance de  R$
3.590,0000 e a quantidade de 50 Unidade .

Visualizar Recurso do Item

Eventos do Item

Evento Data Observações

Volta de
fase

23/02/2022
12:05:52 Volta de Fase para Admissibilidade

Volta de
fase

07/03/2022
14:57:28 Volta de Fase para Julgamento

Adjudicado 15/03/2022
22:13:12

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE
MINAS GERAIS LTDA, CNPJ/CPF: 65.149.197/0002-51, Melhor lance: R$ 3.590,0000, Motivo:
De acordo com a Decisão 683/2022, doc. 1026172 do Processo Eletrônico SEI nº
0006364-49.2021.6.02.8000.

Fim do documento
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Nº 00004/2022 (SRP)

Às 22:14 horas do dia 15 de março de 2022, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0006364-49.2021,
Pregão nº 00004/2022.

Resultado da Homologação

Item: 1
Descrição: Impressora Multifuncional
Descrição Complementar: Impressora Multifuncional Conectividade: Usb 2.0 E Ethernet Gigabit Com Rj-45 , Tipo Papel:
A4, Carta, Ofício , Características Adicionais: Monocromática, Duplex Automático , Tensão Alimentação: Bivolt V, Resolução
Impressão:  1200  X  1200  DPI,  Velocidade  Impressão  Preto  E  Branco:  40  PPM,  Tipo  Impressão:  Laser  ,  Capacidade
Memória: 512 M
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 50 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 3.840,1300 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado

Adjudicado para:  REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA ,  pelo melhor lance de  R$
3.590,0000 e a quantidade de 50 Unidade .

Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Volta de
fase

23/02/2022
12:05:52 - Volta de Fase para Admissibilidade

Volta de
fase

07/03/2022
14:57:28 - Volta de Fase para Julgamento

Adjudicado 15/03/2022
22:13:12 -

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: REPREMIG REPRESENTACAO E
COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA, CNPJ/CPF: 65.149.197/0002-51, Melhor

lance: R$ 3.590,0000, Motivo: De acordo com a Decisão 683/2022, doc.
1026172 do Processo Eletrônico SEI nº 0006364-49.2021.6.02.8000.

Homologado 15/03/2022
22:14:43

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, 15 de março de 2022.
À SLC, para publicar o resultado do certame,

destacando que há cadastro de reserva com convocação
aberta até o dia 17/03/2022, às 12h.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 15/03/2022, às 22:21, 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
1027583 e o código CRC C3CEDCBD.

0006364-49.2021.6.02.8000 1027583v1
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
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S EC R E T A R I A
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo TST nº 6000337/2022-00. Algar Multimídia S.A. CNPJ 04.622.116/0001-13. 4º
termo aditivo ao Contrato PE-055/2018-A - serviços de acesso à internet. Com base no
artigo 65, inc. I, e § 1º, da Lei nº 8.666/93, fica alterada a velocidade de internet
contratada de 500 Mbps para 1000 Mbps, passando o valor anual de R$ 57.999,96 para R$
72.499,92, correspondente a um acréscimo total de 25% sobre o valor original contratado.
Programa de trabalho 02.122.0033.4256.0001, elementos de despesa 3.3.90.40, nota de
empenho 2022NE000128. Assinatura: 16/3/2022. Pelo Contratante: Dirley Sérgio de Melo,
Secretário de Administração. Pela Contratada: Jeankarlo Rodrigues da Cunha e Patrícia
Cristiane Junqueira Marques, Procuradores.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
S EC R E T A R I A

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: Processo SEI nº 002758/15-00.09. Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 42/2015
celebrado entre o SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR e a ESPAÇO Y ENGENHARIA
EMPREENDIMENTOS S/A. OBJETO: Reajuste e alteração contratual. VALOR MENSAL DO
REAJUSTE: R$ 97.887,96. VIGÊNCIA: 15/03/2022 a 05/11/2025. FUNDAMENTO LEGAL: Art.
65, inc. II, alínea "d", e § 8º, da Lei nº 8.666/1993. DATA DE ASSINATURA: 15/03/2022.
ASSINAM: José Carlos Nader Motta, Diretor-Geral, pelo Locatário, e Flávio César Pereira
Barros, Presidente, pela Locadora.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: Processo SEI nº 008753/20-00.11. Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2021,
celebrado entre o Superior Tribunal Militar e a KASA MOTORS LTDA. OBJETO: Prorrogação
contratual. VIGÊNCIA: O Contrato fica prorrogado de 16/03/2022 a 15/03/2023. VALOR: R$
10.000,00. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666/1993. DATA DE
ASSINATURA: 15/03/2022. ASSINAM: José Carlos Nader Motta, Diretor-Geral, pelo
Contratante, Sérgio Solino Aires e Rafael Correa e Castro Costa, Procuradores, pela
Contratada.

DIRETORIA DE GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE
COORDENADORIA DO PLANO DE SAÚDE DA JUSTIÇA MILITAR

DA UNIÃO
NÚCLEO DE CREDENCIAMENTO

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO

ESPÉCIE: Termo de Credenciamento nº 14/2022, celebrado entre o Superior Tribunal
Militar, com a interveniência do Plano de Saúde da Justiça Militar da União - PLAS/JMU e
o ISOB - Instituto de Saúde de Olhos de Brasília Ltda (Visão Hospital de Olhos). OBJETO:
prestação de serviço de assistência médica. Programa de Trabalho: 02.301.0566.2004.0001.
Elementos de Despesas: 3.3.90.36 e 3.3.90.39. VIGÊNCIA: 60 meses a contar da data de sua
assinatura. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, "caput" da Lei nº 8.666/93, Ato Normativo nº
315, de 07.02.2019, Aviso de Credenciamento nº 01/2019. DATA DE ASSINATURA:
16.03.2022. ASSINAM: José Carlos Nader Motta, Diretor-Geral, pelo Credenciante, e
Marcelo Mendonça Ribeiro, pelo Credenciado.

1ª AUDITORIA DA 1ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR
DIRETORIA DO FORO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Despacho de Dispensa de Licitação nº 3/2022-NUAP, que se refere ao Contrato
Emergencial n° 1/2022-NUAP, celebrado entre a DIRETORIA DO FORO DA 1ª CJM e a
IGUALITÊ SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI. Objeto: contratação emergencial para a prestação de
serviços continuados de apoio administrativo, sem o fornecimento de materiais e
equipamento, cuja execução se dará no Edifício-Sede da 1ª Circunscrição Judiciário Militar,
com sede no Rio de Janeiro. Fundamento Legal: Art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993. VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias, a contar de 17 de março de 2022.
Assinam: Dr. JORGE MARCOLINO DOS SANTOS, Juiz Federal da Justiça Militar e Diretor do
Foro da 1ª e ratifica o General do Exército LUIS CARLOS GOMES MATTOS, Ministro-
Presidente do Superior Tribunal Militar.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Extrato de Despacho de Inexigibilidade nº 1/2022-NUAP, celebrado entre a Diretoria do
Foro da 1ª CJM e a empresa ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A., Objeto: contratação de empresa
especializada, para prestação dos serviços de coleta e tratamento de esgotos e de
distribuição de água canalizada, para o consumo no Prédio sede da 1ª Circunscrição
Judiciária Militar, com sede no Rio de Janeiro. Valor global estimado
R$:364.535,00(trezentos e sessenta e quatro mil e quinhentos e trinta e cinco reais).
Fundamento Legal: Artigo 25, "caput" da Lei nº 8.666/93.Vigência: 16/03/2022 a
15/03/2027. Assinam: Dr. JORGE MARCOLINO DOS SANTOS, Juiz Federal e Diretor do Foro
da 1ª CJM e o Gen Ex. LUIS CARLOS GOMES MATTOS, Ministro-Presidente do Superior
Tribunal Militar.

AUDITORIA DA 10ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 01/2022. CONTRATANTE: Auditoria da 10ª CJM, CNPJ nº 00.497.552/0021-09.
CONTRATADA: MINERADORA DE AGUA LIMPIDA LTDA, CNPJ nº 41.427.337/0001-67.
OBJETO: Fornecimento parcelado de água mineral com gás. VALOR TOTAL: R$ 968,00
(Novecentos e sessenta e oito reais). FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, Inciso II, da Lei
8.666/93. VIGÊNCIA: 10/03/2022 a 09/03/2023. DATA DA ASSINATURA: 10/03/2022.
ASSINAM: Dr. RODOLFO ROSA TELLES MENEZES, Juiz Federal da Justiça Militar, pela
Contratante e o Sr. VICENTE GUILHERME RIOS AGUIAR, pela Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL DA SECRETARIA

EXTRATO DE APOSTILAMENTO

Espécie: Extrato de Apostila ao Termo de Credenciamento - Fundamento Legal: Lei
8.666/1993, art. 25, caput; Regulamento Geral do PRO-SOCIAL (Resolução Presi/Secbe
09/2014, aprovada pelo Conselho Deliberativo do Pro-Social, em sessão de 09/04/2014, e
homologada pelo Conselho de Administração, sessão de 22/04/2014; Processo
Administrativo 6.839/2006, convertido no PAe 0007218-48.2015.4.01.8000. Processo
Administrativo PAe 0005960-32.2017.4.01.8000. Programa de Trabalho
02301056920040001 - Elemento de Despesa 33.90.39. Apostila ao Termo de
Credenciamento 6491997 da empresa VIP Home Care Atendimento Domiciliar Ltda. Objeto:
Dar nova redação à Cláusula Nona - Do Preço do Termo de Credenciamento 6491997.
Assina pelo TRF 1ª Região, Carlos Frederico Maia Bezerra, Diretor-Geral e pela empresa
Fernando de Mattos, Administrador.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
S EC R E T A R I A - G E R A L

EXTRATO DE ADITAMENTO

Contratante: TRF-2ª RG; Contratada: Mundivox Comunicações Ltda.; Objeto do 4º Termo
Aditivo: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato original por 12 (doze) meses;
Fundamento Legal: Artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93; Orçamentário: Natureza da
Despesa: 3.3.90.40.13; PTR: 168.420; Data da assinatura: 25/11/2021; Proc. nº TRF2-EOF-
2016/00320; Contrato nº 054/2017.

AVISO DE ADJUDICAÇÃO
CONVITE Nº 1/2021

Processo nº TRF2-EOF-2021/0167.
O Sr. Presidente da Comissão Permanente de Licitação, decidiu ADJUDICAR o

objeto do Convite em epígrafe à empresa THIAGO JOSE MEDEIROS SAMPAIO CANTINA
LTDA., por ter cumprido todas as exigências do edital e oferecido a taxa mensal de
utilização aceitável, no valor de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais). Objeto: Concessão
de uso da área correspondente a 84 m², localizada no 21º andar, sala 2101 duplex, Anexo
II do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, do imóvel situado na Rua Acre, nº 80 - Centro
- Rio de Janeiro/RJ, para exploração de uma cafeteria, com a finalidade de comercialização
de lanches.

Rio de Janeiro, 15 de março de 2022.
RUBENS FERRAZ DE ARAUJO

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2021 - SRP

PROCESSO SEI Nº 252672-03.2021.4.03.8000
A Pregoeira designada pela Portaria nº 5301/2021, de 17/08/2021, torna

público que o Diretor-Geral do Tribunal Regional Federal da 3ª Região homologou o
procedimento licitatório do Pregão Eletrônico nº 045/2021-RP, para 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,
adjudicado o Grupo 1 à empresa Produtividade Serviços Especializados de Instalações Ltda.,
com o valor total de R$ 2.335.349,71. Torna público, ainda, que o Diretor-Geral decidiu
pela instauração de expedientes próprios de apuração, quanto às condutas das empresas
Solaris Teleinformática Ltda. e L.A. Pisos Elevados Ltda. Sociedade Limitada (M.E.), por se
enquadrarem no subitem 22.1.1 do Edital, sendo que a avaliação das justificativas deverá
ocorrer após oportunizar-se a manifestação das empresas.

São Paulo, 16 de março de 2022.
ELEUSIS DE CÁSSIA MAZZI DE AZEVEDO

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 1º Termo Aditivo ao Contrato n°53/2021. Contratante: TRF5ªRegião. Contratada:
DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. CNPJ n° 03.535.902/0001-10.
Objeto: Promover alterações qualitativas do contrato com fundamento no art. 65, inc. II,
da Lei 8.666/1993, conforme previsão contida na cláusula vigésima primeira. Alterações
qualitativas: Ficam alteradas as cláusulas do contrato e itens descritos no Anexo III
referente às especificações técnicas. Fundamento Legal: Lei nº8.666/1993 e alterações
posteriores. PAV nº00008275-73.2021.4.05.7000-TRF5ªRegião. Assinatura:15/03/2022.
Assinam: Elias José de Souza, Diretor da Secretaria Administrativa-TRF5ªRegião, em
exercício e Francisco de Assis Bertrand Filho, representante da Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2022

Processo Administrativo SEI nº 0006364-49.2021.6.02.8000.
O Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente do TRE/AL, homologou,

em 15/03/2022, o resultado do Pregão Eletrônico nº 4/2022, que tem por objeto o registro
de Preços para aquisição de impressoras multifuncionais, convocando para a devida
assinatura da Ata de Registro de Preços a empresa REPREMIG REPRESENTACAO E
COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 65.149.197/0002-51, pelo
valor total de R$ 179.500,00 (cento e setenta e nove mil e quinhentos reais); tudo com
arrimo no art. 4º, inciso XXII da Lei n.º 10.520/2002 e no Decreto nº 10.024/2019.

Maceió/AL, 16 de março de 2022.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2022

Processo Administrativo SEI nº 0005561-66.2021.6.02.8000.
O Presidente do TRE/AL, Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, homologou,

em 15/03/2022, o resultado do Pregão Eletrônico nº 7/2022, que tem por objeto a
contratação de empresa especializada, sediada ou com filial no Município de Maceió-AL,
para o fornecimento de combustíveis, gasolina comum (ITEM 1) e óleo diesel S/10 (ITEM
2), no aludido Município, durante o pleito de 2022, com destinação ao abastecimento de
veículos automotivos locados pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e aos
eventualmente cedidos à Justiça Eleitoral, sem o uso de cartões eletrônicos, adjudicado à
empresa AUTO POSTO CONFIANCA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n° 20.528.778/0001-85,
em razão do melhor lance ofertado no percentual de desconto, na ordem de 0,01% para
cada item; 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, 16 de março de 2022.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Ata de Formação do Cadastro de Reserva 
 

 Data de abertura:  01/02/2022 14:00
 Número da portaria:  PORTARIA 168/2021
 Data de portaria:  07/04/2021
 Número do processo:  0006364-49.2021
 Número do pregão:  00004/2022 (SRP)
 Objeto:  Registro de Preços para aquisição de impressoras multifuncionais, conforme especificações descritas no Anexo I
do edital.

 
 
    Item 1

Descrição: Impressora Multifuncional
Descrição Complementar: Impressora Multifuncional Conectividade: Usb 2.0 E Ethernet Gigabit Com Rj-45 , Tipo Papel:
A4, Carta, Ofício , Características Adicionais: Monocromática, Duplex Automático , Tensão Alimentação: Bivolt V,
Resolução Impressão: 1200 X 1200 DPI, Velocidade Impressão Preto E Branco: 40 PPM, Tipo Impressão: Laser ,
Capacidade Memória: 512 M
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 50 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 3.840,1300  
 
Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ Nome/Razão Social Quantidade
Ofertada

Valor
Adjudicado

65.149.197/0002-
51

REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS
GERAIS LTDA 50 R$ 3.590,0000

 
Cadastro de Reserva:
   Data/Hora Inicial: 15/03/2022 22:14 Data/Hora Final: 17/03/2022 12:00
   Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 18/03/2022 13:27
   Valor para Cadastro de Reserva: R$ 3.590,0000
 
Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação CPF/CNPJ Nome/Razão Social Qtde. Ofertada Data/Hora da Adesão
Não houve adesão ao Cadastro de Reserva

 
Eventos do Item

Evento Data CPF do
Usuário Justificativa/Observações

Convocação para
cadastro de reserva

15/03/2022
22:14:44

758.180.784-
34

Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 15/03/2022
22:14 com data fim prevista para 17/03/2022 12:00 pelo valor de R$

3.590,0000.
Envio do cadastro

de reserva ao
SIASG

18/03/2022
13:27:08

758.180.784-
34 Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

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

DESPACHO

Maceió, 18 de março de 2022.
Com a juntada da Ata do Cadastro de Reserva

(doc. 1030488), devolvo os autos à SLC, para medidas
pertinentes.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 18/03/2022, às 16:34, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1030489 e o código CRC 6C80937F.

0006364-49.2021.6.02.8000 1030489v1
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 02/2022 

 

Processo nº 0006364-49.2021.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 04/2022 

 
 

Aos 21 dias do mês de março de 2022, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão 
do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no 
CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – Farol, CEP: 
57051-090, Maceió/AL, neste ato representado por seu Presidente,  Desembargador Otávio 
Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 215.430 
SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado nesta Cidade, 
resolve registrar os preços ofertados pela empresa REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO 
DE MINAS GERAIS LTDA, CNPJ sob o n° 65.149.197/0002-51, sediada na Rodovia ES-010, n.º 
4255 A, Sala 05, Chácara 274A, Bairro Jardim Limoeiro, Serra – ES, CEP: 29.164-140, telefone 
para contato (31) 3047-4990, e-mail: repremig@repremig.com.br e 
leandro@repremig.com.br, neste ato representada por Leandro Figueiredo de Castro, 
brasileiro, casado, sócio-administrador, inscrito no CPF sob o nº 013.371.746-10, portador da 
Carteira de Identidade n° 11.454.362-SSP/MG, para aquisição dos materiais abaixo 
relacionados, conforme condições descritas nos Anexos I do Pregão Eletrônico nº 04/2022, nos 
termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e 
Contratos Administrativos), do Decreto nº 10. 024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto 
nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e alterações, e demais normas legais aplicáveis. 

 
 

1 – DO OBJETO. 
 

1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na 
forma do Edital de Pregão Eletrônico nº 04/2022: 

 

ITEM DESCRIÇÃO UN. 
MARCA QUANT. 

TOTAL 
REGISTRADA 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

 
VALOR 

TOTAL (R$) 

 

 

 

1 

IMPRESSORA 
MULTIFUNCIONAL 

-Impressora multifuncional 
incorporada, em um único 
bloco, com recursos de 
cópia, digitalização de 
documentos e de impressão 
por varredura a feixe laser ou 
barramento de LEDs e fusão 
de toner. 

-Impressão monocromática; 

-Características Técnicas 

 

 

 

UN. 

 

 

HP 

Modelo: 
LaserJet 

Pro 
M428FDW 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

3.590,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

179.500,00 
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Gerais: 

a. Tamanhos de Papel: A4 
210 x 297 mm, A5 148 x 210 
mm , A6 105 × 148 mm, 
Carta 215 x 279 mm, Ofício 
216 x 356 mm; 

b. Deve aceitar papéis com 
peso de, no mínimo, 60 até 
163 g/m² (sessenta até cento 
e sessenta e três gramas por 
metro quadrado) na bandeja 
1 e de, no mínimo, 60 a 220 
g/m² (sessenta a duzentos e 
vinte gramas por metro 
quadrado) na Bandeja 
multiuso ou superior; 

c. Interface USB (Universal 
Serial Bus); 

d. Fonte de alimentação com 
tensão de entrada de 110 V 
(cento e dez volts em 
corrente alternada) ou bi-volt 
automático, com tolerância 
de ±10% (mais ou menos 
dez por cento); 

e. Acompanhada de manual 
com informações técnicas 
para a operação (Manual de 
Operação) e cabo de 
alimentação; 

f. Drivers para Windows 8 e 
Windows 10. O sistema 
operacional Windows é o 
sistema padrão homologado 
e utilizado pelos softwares e 
aplicativos eleitorais do TRE-
AL; 

g. Painel de controle: tela 
LCD ou sensível ao toque; 

h. Digitalização duplex; 

i. Impressão a partir de uma 
unidade USB e digitalização 
para USB; 

j. Imprimir de smartphones, 
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tablets e notebooks via rede 
sem fio; 

k. Unidade fotorreceptora 
integrada ao toner. - 

Características da 
Impressora: Tecnologia de 
impressão: 

Impressão por varredura a 
feixe laser e fusão de toner; 

Cor de impressão: 
Monocromática; 

Resolução de impressão: 
Preto e branco de 1200 x 
1200 dpi (mil e duzentos por 
mil e duzentos dpi); 

Velocidade de impressão: 40 
ppm (quarenta páginas por 
minuto) em preto e branco 
em A4; 

Ciclo de trabalho Maximo 
mensal: 80.000 (oitenta mil) 
páginas; 

Capacidade da bandeja de 
alimentação: Bandeja de 
entrada: 150 (cento e 
cinquenta) folhas; 

Alimentador Automático de 
Documentos: Capacidade de 
50 (cinquenta) folhas; 

Capacidade da bandeja de 
saída 150 (cento e 
cinquenta) folhas; 

Impressão duplex: Frente e 
verso automático; 

Impressão em papel de 
tamanhos: Tamanhos de 
mídias mínimas suportadas: 
A4, A5, Carta, Oficio, 
envelopes; 

Tamanho de mídias 
personalizado: Bandeja 
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Multiuso: 3 x 5 a 8,5 x 14 pol.; 
76 x 127 a 216 x 356 mm; 

Conectividade: 1 USB 2.0 de 
alta velocidade; 1 rede 
Gigabit Ethernet 
10/100/1000 BaseTX; 1 
802.11b/g/n sem fio; Porta de 
linha telefônica;  
Linguagens: Compatível com 
as seguintes linguagens: 
PDF; PCL5 ou superior; 
Cartuchos: A impressora será 
fornecida com 1 (um) 
cartucho de toner de alto 
rendimento com capacidade 
para impressão de 10.000 
(dez mil) páginas e 01 (um) 
cartucho de toner de alto 
rendimento com capacidade 
para impressão de 10.000 
(dez mil) páginas 
sobressalente; - 
 
Características da 
Copiadora: Resolução: 600 x 
600 ppi (seiscentos por 
seiscentos ppi) em texto em 
preto e branco; Velocidade 
cópia: 40 cpm (quarenta 
cópias por minuto) em A4, 
preto; Funções: Cópias 
múltiplas até 99 (noventa e 
nove) cópias; 
Redução/ampliação de 25% 
a 400%.  
 
-Características da 
Digitalizadora: Resolução 
óptica: 1200 x 1200 dpi (mil 
e duzentos por mil e 
duzentos ppi) 
monocromática, mesa; Até 
1200 x 1200 dpi (mil e 
duzentos por mil e duzentos 
ppi) cores. Tipo de 
digitalização: Base plana 
com alimentador automático 
de documentos; Velocidade 
de digitalização (normal, A4): 
29 ppm (vinte e nove 
páginas por minuto) em 
preto e branco e de 20 ppm 
(vinte páginas por minuto) 
coloridas; Funções: 
Digitalização para email, 
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para pasta de rede, USB; 
Formatos de arquivo: JPEG, 
JPG; PDF; PDF seguro; TIFF. 
Garantia: 36 (trinta e seis) 
meses do fabricante, on site, 
considerando a localização 
em Maceió/AL. 

 
 
 

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 
04/2022: 

 
Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 

--- --- --- --- 
 
2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 
 

2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços será de 12 (doze) meses 
a partir da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União. 

 
3 – DO PRAZO DE ENTREGA. 
 

3.1. O prazo máximo para entrega dos materiais é de 30 (trinta) dias corridos, 
contados do recebimento da ordem de serviço, nota de empenho ou documento 
equivalente. 

 
4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 

4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor 
da ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação; 

 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 

 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação 
às novas condições de mercado; 
 

Ata de Registro de Preços nº 02/2022, sem assinatura (1031032)         SEI 0006364-49.2021.6.02.8000 / pg. 823



 

 

 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

PA nº 0006364-49.2021.6.02.8000                                                                                                                         6 
ARP nº 02/2022 
 

d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosi-
dade dos preços registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata; 
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento 
das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações; 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto 
ao interesse em fornecer o objeto registrado a outro(s) órgão(s) da Administração 
Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata. 
 

4.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de 
contratante: 
 

a) Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo; 

b) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de Preços e do(s) 

contrato(s) dela decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s), de modo a 

garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta; 

c) Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o 

presente termo, toda a documentação referente ao mesmo; 

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

e) Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o 

contraditório e ampla defesa. 

 
5. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 

5.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

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

 
5.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado: 
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a) Fornecer os equipamentos conforme especificações, quantidades, prazos e de-
mais condições estabelecidas no Edital, na Ata de Registro de Preços, na Ordem de 
Fornecimento, na Proposta e no Contrato; 

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

c)Disponibilizar Central de Atendimento para a abertura e fechamento de cha-
mados técnicos, conforme períodos, horários e condições estabeleci-
das no Edital e em seus Anexos; 

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

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

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

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

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

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

j)Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obe-
deçam rigorosamente às normas e aos procedimentos estabelecidos na Polí-
tica de Segurança da Informação do TRE/AL; 

k)Responsabilizar-se pela conservação dos ambientes onde desempe-
nhe as atividades necessárias para prestar a garantia on-site. 

l) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicita-
dos pela Administração, referentes a qualquer problema detectado ou ao an-
damento de atividades da garantia técnica. 

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

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 re-
gular; 

o) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do ob-
jeto deste contrato; 
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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 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 

6.1.  Os materiais deverão ser entregues na Seção de Almoxarifado do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, situado na Rua Coronel Pedro Lima, 230 - Jaraguá, CEP: 
57022-220, telefone (82) 2122-7700, em seu respectivo horário de funcionamento, de 
segunda a quinta-feira, das 13h às 19h, e sexta-feira das 7h30 às 13h30. 
 
6.2. O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, que só 
será emitido se o equipamento estiver de acordo com as especificações técnicas. 
 
6.3.  Após a entrega, o equipamento será submetido à avaliação e homologação pelos 
responsáveis técnicos do Tribunal. 
 
6.4.        O exame para comprovação das características técnicas consistirá em avali-
ações e testes não-destrutivos, realizados em duas etapas: 

 
a) Primeira: inspeção visual dos equipamentos entregues; 

b) Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho,  em, no mínimo, 10% 
(dez por cento) e não menos do que 01 (um) dos equipamentos recebidos. O Tribu-
nal poderá, a seu critério, executar os testes nos demais equipamentos, dentro de 
um critério de razoabilidade, podendo chegar a 100% dos quantitativos, mas dentro 
de um prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos e contados de cada lote de equipa-
mento. 

6.5.  As especificações serão avaliadas também por meio de documentos 
técnicos que acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e 
disponíveis no sítio do fabricante. 

 
6.6.  A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito 
funcionamento dos serviços e equipamentos e adequação às especificações técnicas, 
emitir e assinar o Termo de Recebimento Definitivo. 
 
6.7.        O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
6.8.         O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do 
objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de 
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 

 
6.9.         Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
6.10.      O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 
 
6.11.       O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, 
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas 
previstas na Seção 7. 
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7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 

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

 

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; 

9. declarar informações falsas; e 

10. cometer fraude fiscal. 

 
7.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito 
à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à 
Administração e das cabíveis cominações legais. 
 
7.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado 
junto com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem 
efetuados. 
 
7.4 . Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, 
nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e 
ampla defesa, às seguintes penalidades: 

 

a) advertência; 

a).1 A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento de obri-
gação contratual e terá que apresentar as devidas justificativas em um prazo de até 
5 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação; e 

a).2 Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem improce-
dentes as justificativas apresentadas, a Contratada será advertida; 

b) multa de: 

b).1 0,25% por dia, sobre o valor constante da Nota de Empenho ou instrumento 
contratual, no caso de atraso injustificado na entrega do bem, limitada a incidência 
a 20 (vinte) dias corridos; 

b).1.1 No caso de atraso injustificado na entrega dos bens por prazo superior a 
20 (vinte) dias corridos, com a aceitação pela Administração, será aplicada a 
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multa de 7,5% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento contratual; e 

b).1.2 No caso de atraso injustificado na entrega do bem por prazo superior a 20 
(vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração, será aplicada a 
penalidade 12% sobre o valor da Ordem de Fornecimento ou instrumento contra-
tual, no caso de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancela-
mento do  registro de preços do Fornecedor; 

b).2 0,5% por dia, sobre o valor do equipamento, no caso de atraso injustifi-
cado na solução do chamado de garantia, limitada a incidência 30 
(trinta) dias corridos; 

b).2.1 No caso de atraso injustificado na solução do chamado de garan-
tia por prazo superior a 30 (trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente, 
a multa de 1% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e 

b).2.2 A multa por atraso relacionada ao item anterior será auferida por Or-
dem de Fornecimento e aplicada somente uma única vez a cada mês, inde-
pendente da quantidade de equipamentos sem solução. 

b).3 10% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecu-
ção parcial da obrigação assumida; 

b).4 20% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução total da 
obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro de preços do Fornece-
dor; 

b).5 10% sobre o valor global estimado da Ata de Ata de Registro de Preços, na hi-
pótese de recusa em assinar a Ata ou o instrumento do contrato, ou retirar a Or-
dem de Fornecimento. 

c) impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF 
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades legais; e 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promo-
vida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos re-
sultantes. 

7.4.1.    As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do subitem anterior 
poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa. 

7.4.2.      O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será 
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado ju-
dicialmente; 

7.5.          Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção 
do valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento adminis-
trativo. 

7.6           A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará à Contratada o contraditório e a ampla defesa, obser-
vando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

7.7.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 
da Lei nº 8.666/93. 

7.8.  Se a Contratada não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro de 
5 (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 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por 
cento) ao mês. 
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7.9.  O período de atraso será contado em dias corridos. 

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

7.11. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da 
publicação da decisão da aplicação da penalidade no diário eletrônico. 

7.12.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002, aplicando-
lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e 
as disposições do Direito Privado. 

7.13.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da 
União. 

 
8- DO PAGAMENTO. 
 

8.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal 
devidamente atestada pela unidade competente. 
 
8.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
8.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
8.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
8.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
8.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data 
do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, 
mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
 

EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
9 - DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS. 
 

9.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de 
registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, 
de 1993, de acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado 
pelo Decreto nº 9.488/2018. 
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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, 21 de março de 2022. 
 
 
 
 
 
Pelo TRE/AL: 
 
 
 
 
 
 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente 

 
 
Pela Empresa: 

 
 
 
 
 
 

Leandro Figueiredo de Castro 

Representante da empresa 
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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 março de 2022.

À COMAP,

Sra. Coordenadora,

Encaminho, para fins de Check list, a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 02/2022,
evento SEI nº 1031032.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Técnico Judiciário, em 21/03/2022, 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
1031048 e o código CRC 05FDF896.

0006364-49.2021.6.02.8000 1031048v1
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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 março de 2022.

 

À SLC, após preenchimento da Lista de
Verificação, Anexo V, 1031084, 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 21/03/2022, às 16:11, 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
1031177 e o código CRC 735BCCED.
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E-mail - 1031343

Data de Envio: 
  21/03/2022 17:43:34

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para:
    repremig@repremig.com.br
    leandro@repremig.com.br

Assunto: 
  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 02/2022-TRE/AL, para assinatura

Mensagem: 
  
Ao senhor Leandro Figueiredo de Castro
Representante da empresa REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA

Por condução deste instrumento, apresento o incluso documento digitalizado em "pdf", tratando-se da
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 02/2022(Processo SEI n.º 0006364-49.2021.6.02.8000), para imprimi-lo
em 02 (duas) vias, assinar em cada uma delas e devolver as vias para o Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, SLC / COMAP, Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 6º andar, Farol, CEP: 57.051-090 - Maceió/AL.

Obs: Caso possuam TOKEN, assinar o documento de forma eletrônica, na data de hoje, preferencialmente,
e devolver para o email: slc@tre-al.jus.br.

Por gentileza, RESPONDER acusando o recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

Sandra Helena Lima Alexandre
SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765/99983.0622

Anexos:
    Ata_de_Registro_de_Precos_1031032_ATA_DE_REGISTRO_DE_PRECO_N__2___PA_0006364_49.2021.pdf
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 02/2022 

 

Processo nº 0006364-49.2021.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 04/2022 

 
 

Aos 21 dias do mês de março de 2022, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão 
do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no 
CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – Farol, CEP: 
57051-090, Maceió/AL, neste ato representado por seu Presidente,  Desembargador Otávio 
Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 215.430 
SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado nesta Cidade, 
resolve registrar os preços ofertados pela empresa REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO 
DE MINAS GERAIS LTDA, CNPJ sob o n° 65.149.197/0002-51, sediada na Rodovia ES-010, n.º 
4255 A, Sala 05, Chácara 274A, Bairro Jardim Limoeiro, Serra – ES, CEP: 29.164-140, telefone 
para contato (31) 3047-4990, e-mail: repremig@repremig.com.br e 
leandro@repremig.com.br, neste ato representada por Leandro Figueiredo de Castro, 
brasileiro, casado, sócio-administrador, inscrito no CPF sob o nº 013.371.746-10, portador da 
Carteira de Identidade n° 11.454.362-SSP/MG, para aquisição dos materiais abaixo 
relacionados, conforme condições descritas nos Anexos I do Pregão Eletrônico nº 04/2022, nos 
termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e 
Contratos Administrativos), do Decreto nº 10. 024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto 
nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e alterações, e demais normas legais aplicáveis. 

 
 

1 – DO OBJETO. 
 

1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na 
forma do Edital de Pregão Eletrônico nº 04/2022: 

 

ITEM DESCRIÇÃO UN. 
MARCA QUANT. 

TOTAL 
REGISTRADA 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

 
VALOR 

TOTAL (R$) 

 

 

 

1 

IMPRESSORA 
MULTIFUNCIONAL 

-Impressora multifuncional 
incorporada, em um único 
bloco, com recursos de 
cópia, digitalização de 
documentos e de impressão 
por varredura a feixe laser ou 
barramento de LEDs e fusão 
de toner. 

-Impressão monocromática; 

-Características Técnicas 

 

 

 

UN. 

 

 

HP 

Modelo: 
LaserJet 

Pro 
M428FDW 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

3.590,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

179.500,00 
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Gerais: 

a. Tamanhos de Papel: A4 
210 x 297 mm, A5 148 x 210 
mm , A6 105 × 148 mm, 
Carta 215 x 279 mm, Ofício 
216 x 356 mm; 

b. Deve aceitar papéis com 
peso de, no mínimo, 60 até 
163 g/m² (sessenta até cento 
e sessenta e três gramas por 
metro quadrado) na bandeja 
1 e de, no mínimo, 60 a 220 
g/m² (sessenta a duzentos e 
vinte gramas por metro 
quadrado) na Bandeja 
multiuso ou superior; 

c. Interface USB (Universal 
Serial Bus); 

d. Fonte de alimentação com 
tensão de entrada de 110 V 
(cento e dez volts em 
corrente alternada) ou bi-volt 
automático, com tolerância 
de ±10% (mais ou menos 
dez por cento); 

e. Acompanhada de manual 
com informações técnicas 
para a operação (Manual de 
Operação) e cabo de 
alimentação; 

f. Drivers para Windows 8 e 
Windows 10. O sistema 
operacional Windows é o 
sistema padrão homologado 
e utilizado pelos softwares e 
aplicativos eleitorais do TRE-
AL; 

g. Painel de controle: tela 
LCD ou sensível ao toque; 

h. Digitalização duplex; 

i. Impressão a partir de uma 
unidade USB e digitalização 
para USB; 

j. Imprimir de smartphones, 
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tablets e notebooks via rede 
sem fio; 

k. Unidade fotorreceptora 
integrada ao toner. - 

Características da 
Impressora: Tecnologia de 
impressão: 

Impressão por varredura a 
feixe laser e fusão de toner; 

Cor de impressão: 
Monocromática; 

Resolução de impressão: 
Preto e branco de 1200 x 
1200 dpi (mil e duzentos por 
mil e duzentos dpi); 

Velocidade de impressão: 40 
ppm (quarenta páginas por 
minuto) em preto e branco 
em A4; 

Ciclo de trabalho Maximo 
mensal: 80.000 (oitenta mil) 
páginas; 

Capacidade da bandeja de 
alimentação: Bandeja de 
entrada: 150 (cento e 
cinquenta) folhas; 

Alimentador Automático de 
Documentos: Capacidade de 
50 (cinquenta) folhas; 

Capacidade da bandeja de 
saída 150 (cento e 
cinquenta) folhas; 

Impressão duplex: Frente e 
verso automático; 

Impressão em papel de 
tamanhos: Tamanhos de 
mídias mínimas suportadas: 
A4, A5, Carta, Oficio, 
envelopes; 

Tamanho de mídias 
personalizado: Bandeja 
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Multiuso: 3 x 5 a 8,5 x 14 pol.; 
76 x 127 a 216 x 356 mm; 

Conectividade: 1 USB 2.0 de 
alta velocidade; 1 rede 
Gigabit Ethernet 
10/100/1000 BaseTX; 1 
802.11b/g/n sem fio; Porta de 
linha telefônica;  
Linguagens: Compatível com 
as seguintes linguagens: 
PDF; PCL5 ou superior; 
Cartuchos: A impressora será 
fornecida com 1 (um) 
cartucho de toner de alto 
rendimento com capacidade 
para impressão de 10.000 
(dez mil) páginas e 01 (um) 
cartucho de toner de alto 
rendimento com capacidade 
para impressão de 10.000 
(dez mil) páginas 
sobressalente; - 
 
Características da 
Copiadora: Resolução: 600 x 
600 ppi (seiscentos por 
seiscentos ppi) em texto em 
preto e branco; Velocidade 
cópia: 40 cpm (quarenta 
cópias por minuto) em A4, 
preto; Funções: Cópias 
múltiplas até 99 (noventa e 
nove) cópias; 
Redução/ampliação de 25% 
a 400%.  
 
-Características da 
Digitalizadora: Resolução 
óptica: 1200 x 1200 dpi (mil 
e duzentos por mil e 
duzentos ppi) 
monocromática, mesa; Até 
1200 x 1200 dpi (mil e 
duzentos por mil e duzentos 
ppi) cores. Tipo de 
digitalização: Base plana 
com alimentador automático 
de documentos; Velocidade 
de digitalização (normal, A4): 
29 ppm (vinte e nove 
páginas por minuto) em 
preto e branco e de 20 ppm 
(vinte páginas por minuto) 
coloridas; Funções: 
Digitalização para email, 
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para pasta de rede, USB; 
Formatos de arquivo: JPEG, 
JPG; PDF; PDF seguro; TIFF. 
Garantia: 36 (trinta e seis) 
meses do fabricante, on site, 
considerando a localização 
em Maceió/AL. 

 
 
 

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 
04/2022: 

 
Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 

--- --- --- --- 
 
2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 
 

2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços será de 12 (doze) meses 
a partir da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União. 

 
3 – DO PRAZO DE ENTREGA. 
 

3.1. O prazo máximo para entrega dos materiais é de 30 (trinta) dias corridos, 
contados do recebimento da ordem de serviço, nota de empenho ou documento 
equivalente. 

 
4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 

4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor 
da ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação; 

 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 

 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação 
às novas condições de mercado; 
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d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosi-
dade dos preços registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata; 
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento 
das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações; 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto 
ao interesse em fornecer o objeto registrado a outro(s) órgão(s) da Administração 
Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata. 
 

4.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de 
contratante: 
 

a) Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo; 

b) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de Preços e do(s) 

contrato(s) dela decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s), de modo a 

garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta; 

c) Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o 

presente termo, toda a documentação referente ao mesmo; 

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

e) Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o 

contraditório e ampla defesa. 

 
5. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 

5.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

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

 
5.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado: 
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a) Fornecer os equipamentos conforme especificações, quantidades, prazos e de-
mais condições estabelecidas no Edital, na Ata de Registro de Preços, na Ordem de 
Fornecimento, na Proposta e no Contrato; 

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

c)Disponibilizar Central de Atendimento para a abertura e fechamento de cha-
mados técnicos, conforme períodos, horários e condições estabeleci-
das no Edital e em seus Anexos; 

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

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

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

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

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

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

j)Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obe-
deçam rigorosamente às normas e aos procedimentos estabelecidos na Polí-
tica de Segurança da Informação do TRE/AL; 

k)Responsabilizar-se pela conservação dos ambientes onde desempe-
nhe as atividades necessárias para prestar a garantia on-site. 

l) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicita-
dos pela Administração, referentes a qualquer problema detectado ou ao an-
damento de atividades da garantia técnica. 

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

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 re-
gular; 

o) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do ob-
jeto deste contrato; 
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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 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 

6.1.  Os materiais deverão ser entregues na Seção de Almoxarifado do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, situado na Rua Coronel Pedro Lima, 230 - Jaraguá, CEP: 
57022-220, telefone (82) 2122-7700, em seu respectivo horário de funcionamento, de 
segunda a quinta-feira, das 13h às 19h, e sexta-feira das 7h30 às 13h30. 
 
6.2. O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, que só 
será emitido se o equipamento estiver de acordo com as especificações técnicas. 
 
6.3.  Após a entrega, o equipamento será submetido à avaliação e homologação pelos 
responsáveis técnicos do Tribunal. 
 
6.4.        O exame para comprovação das características técnicas consistirá em avali-
ações e testes não-destrutivos, realizados em duas etapas: 

 
a) Primeira: inspeção visual dos equipamentos entregues; 

b) Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho,  em, no mínimo, 10% 
(dez por cento) e não menos do que 01 (um) dos equipamentos recebidos. O Tribu-
nal poderá, a seu critério, executar os testes nos demais equipamentos, dentro de 
um critério de razoabilidade, podendo chegar a 100% dos quantitativos, mas dentro 
de um prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos e contados de cada lote de equipa-
mento. 

6.5.  As especificações serão avaliadas também por meio de documentos 
técnicos que acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e 
disponíveis no sítio do fabricante. 

 
6.6.  A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito 
funcionamento dos serviços e equipamentos e adequação às especificações técnicas, 
emitir e assinar o Termo de Recebimento Definitivo. 
 
6.7.        O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
6.8.         O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do 
objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de 
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 

 
6.9.         Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
6.10.      O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 
 
6.11.       O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, 
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas 
previstas na Seção 7. 
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7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 

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

 

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; 

9. declarar informações falsas; e 

10. cometer fraude fiscal. 

 
7.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito 
à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à 
Administração e das cabíveis cominações legais. 
 
7.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado 
junto com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem 
efetuados. 
 
7.4 . Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, 
nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e 
ampla defesa, às seguintes penalidades: 

 

a) advertência; 

a).1 A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento de obri-
gação contratual e terá que apresentar as devidas justificativas em um prazo de até 
5 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação; e 

a).2 Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem improce-
dentes as justificativas apresentadas, a Contratada será advertida; 

b) multa de: 

b).1 0,25% por dia, sobre o valor constante da Nota de Empenho ou instrumento 
contratual, no caso de atraso injustificado na entrega do bem, limitada a incidência 
a 20 (vinte) dias corridos; 

b).1.1 No caso de atraso injustificado na entrega dos bens por prazo superior a 
20 (vinte) dias corridos, com a aceitação pela Administração, será aplicada a 
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multa de 7,5% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento contratual; e 

b).1.2 No caso de atraso injustificado na entrega do bem por prazo superior a 20 
(vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração, será aplicada a 
penalidade 12% sobre o valor da Ordem de Fornecimento ou instrumento contra-
tual, no caso de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancela-
mento do  registro de preços do Fornecedor; 

b).2 0,5% por dia, sobre o valor do equipamento, no caso de atraso injustifi-
cado na solução do chamado de garantia, limitada a incidência 30 
(trinta) dias corridos; 

b).2.1 No caso de atraso injustificado na solução do chamado de garan-
tia por prazo superior a 30 (trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente, 
a multa de 1% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e 

b).2.2 A multa por atraso relacionada ao item anterior será auferida por Or-
dem de Fornecimento e aplicada somente uma única vez a cada mês, inde-
pendente da quantidade de equipamentos sem solução. 

b).3 10% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecu-
ção parcial da obrigação assumida; 

b).4 20% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução total da 
obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro de preços do Fornece-
dor; 

b).5 10% sobre o valor global estimado da Ata de Ata de Registro de Preços, na hi-
pótese de recusa em assinar a Ata ou o instrumento do contrato, ou retirar a Or-
dem de Fornecimento. 

c) impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF 
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades legais; e 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promo-
vida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos re-
sultantes. 

7.4.1.    As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do subitem anterior 
poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa. 

7.4.2.      O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será 
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado ju-
dicialmente; 

7.5.          Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção 
do valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento adminis-
trativo. 

7.6           A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará à Contratada o contraditório e a ampla defesa, obser-
vando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

7.7.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 
da Lei nº 8.666/93. 

7.8.  Se a Contratada não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro de 
5 (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 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por 
cento) ao mês. 
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7.9.  O período de atraso será contado em dias corridos. 

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

7.11. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da 
publicação da decisão da aplicação da penalidade no diário eletrônico. 

7.12.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002, aplicando-
lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e 
as disposições do Direito Privado. 

7.13.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da 
União. 

 
8- DO PAGAMENTO. 
 

8.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal 
devidamente atestada pela unidade competente. 
 
8.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
8.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
8.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
8.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
8.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data 
do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, 
mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
 

EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
9 - DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS. 
 

9.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de 
registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, 
de 1993, de acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado 
pelo Decreto nº 9.488/2018. 
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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, 21 de março de 2022. 
 
 
 
 
 
Pelo TRE/AL: 
 
 
 
 
 
 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente 

 
 
Pela Empresa: 

 
 
 
 
 
 

Leandro Figueiredo de Castro 

Representante da empresa 
 

Ata de Registro de Preços nº 02/2022- assinatura (1039313)         SEI 0006364-49.2021.6.02.8000 / pg. 848



E-mail - 1039366

Data de Envio: 
  01/04/2022 12:15:05

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para:
    mariosouza@tre-al.jus.br
    presidencia@tre-al.jus.br

Assunto: 
  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 02/2022, para assinatura eletrônica do Presidente do TRE-AL

Mensagem: 
  
Ao Gabinete da Presidência,
Prezados, Boa tarde!

Encaminho para assinatura eletrônica do Presidente do TRE-AL, a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º
02/2022, PA SEI 0006364-49.2021.6.02.8000, Decisão 683 (doc. SEI 1026172).

Atenciosamente,

Sandra Helena Lima Alexandre
SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765/99983-0622

Anexos:
    Ata_de_Registro_de_Precos_n.02-2022-assinada empresa.pdf
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 02/2022 

 

Processo nº 0006364-49.2021.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 04/2022 

 
 

Aos 21 dias do mês de março de 2022, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão 
do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no 
CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – Farol, CEP: 
57051-090, Maceió/AL, neste ato representado por seu Presidente,  Desembargador Otávio 
Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 215.430 
SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado nesta Cidade, 
resolve registrar os preços ofertados pela empresa REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO 
DE MINAS GERAIS LTDA, CNPJ sob o n° 65.149.197/0002-51, sediada na Rodovia ES-010, n.º 
4255 A, Sala 05, Chácara 274A, Bairro Jardim Limoeiro, Serra – ES, CEP: 29.164-140, telefone 
para contato (31) 3047-4990, e-mail: repremig@repremig.com.br e 
leandro@repremig.com.br, neste ato representada por Leandro Figueiredo de Castro, 
brasileiro, casado, sócio-administrador, inscrito no CPF sob o nº 013.371.746-10, portador da 
Carteira de Identidade n° 11.454.362-SSP/MG, para aquisição dos materiais abaixo 
relacionados, conforme condições descritas nos Anexos I do Pregão Eletrônico nº 04/2022, nos 
termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e 
Contratos Administrativos), do Decreto nº 10. 024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto 
nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e alterações, e demais normas legais aplicáveis. 

 
 

1 – DO OBJETO. 
 

1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na 
forma do Edital de Pregão Eletrônico nº 04/2022: 

 

ITEM DESCRIÇÃO UN. 
MARCA QUANT. 

TOTAL 
REGISTRADA 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

 
VALOR 

TOTAL (R$) 

 

 

 

1 

IMPRESSORA 
MULTIFUNCIONAL 

-Impressora multifuncional 
incorporada, em um único 
bloco, com recursos de 
cópia, digitalização de 
documentos e de impressão 
por varredura a feixe laser ou 
barramento de LEDs e fusão 
de toner. 

-Impressão monocromática; 

-Características Técnicas 

 

 

 

UN. 

 

 

HP 

Modelo: 
LaserJet 

Pro 
M428FDW 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

3.590,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

179.500,00 
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Gerais: 

a. Tamanhos de Papel: A4 
210 x 297 mm, A5 148 x 210 
mm , A6 105 × 148 mm, 
Carta 215 x 279 mm, Ofício 
216 x 356 mm; 

b. Deve aceitar papéis com 
peso de, no mínimo, 60 até 
163 g/m² (sessenta até cento 
e sessenta e três gramas por 
metro quadrado) na bandeja 
1 e de, no mínimo, 60 a 220 
g/m² (sessenta a duzentos e 
vinte gramas por metro 
quadrado) na Bandeja 
multiuso ou superior; 

c. Interface USB (Universal 
Serial Bus); 

d. Fonte de alimentação com 
tensão de entrada de 110 V 
(cento e dez volts em 
corrente alternada) ou bi-volt 
automático, com tolerância 
de ±10% (mais ou menos 
dez por cento); 

e. Acompanhada de manual 
com informações técnicas 
para a operação (Manual de 
Operação) e cabo de 
alimentação; 

f. Drivers para Windows 8 e 
Windows 10. O sistema 
operacional Windows é o 
sistema padrão homologado 
e utilizado pelos softwares e 
aplicativos eleitorais do TRE-
AL; 

g. Painel de controle: tela 
LCD ou sensível ao toque; 

h. Digitalização duplex; 

i. Impressão a partir de uma 
unidade USB e digitalização 
para USB; 

j. Imprimir de smartphones, 
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tablets e notebooks via rede 
sem fio; 

k. Unidade fotorreceptora 
integrada ao toner. - 

Características da 
Impressora: Tecnologia de 
impressão: 

Impressão por varredura a 
feixe laser e fusão de toner; 

Cor de impressão: 
Monocromática; 

Resolução de impressão: 
Preto e branco de 1200 x 
1200 dpi (mil e duzentos por 
mil e duzentos dpi); 

Velocidade de impressão: 40 
ppm (quarenta páginas por 
minuto) em preto e branco 
em A4; 

Ciclo de trabalho Maximo 
mensal: 80.000 (oitenta mil) 
páginas; 

Capacidade da bandeja de 
alimentação: Bandeja de 
entrada: 150 (cento e 
cinquenta) folhas; 

Alimentador Automático de 
Documentos: Capacidade de 
50 (cinquenta) folhas; 

Capacidade da bandeja de 
saída 150 (cento e 
cinquenta) folhas; 

Impressão duplex: Frente e 
verso automático; 

Impressão em papel de 
tamanhos: Tamanhos de 
mídias mínimas suportadas: 
A4, A5, Carta, Oficio, 
envelopes; 

Tamanho de mídias 
personalizado: Bandeja 
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Multiuso: 3 x 5 a 8,5 x 14 pol.; 
76 x 127 a 216 x 356 mm; 

Conectividade: 1 USB 2.0 de 
alta velocidade; 1 rede 
Gigabit Ethernet 
10/100/1000 BaseTX; 1 
802.11b/g/n sem fio; Porta de 
linha telefônica;  
Linguagens: Compatível com 
as seguintes linguagens: 
PDF; PCL5 ou superior; 
Cartuchos: A impressora será 
fornecida com 1 (um) 
cartucho de toner de alto 
rendimento com capacidade 
para impressão de 10.000 
(dez mil) páginas e 01 (um) 
cartucho de toner de alto 
rendimento com capacidade 
para impressão de 10.000 
(dez mil) páginas 
sobressalente; - 
 
Características da 
Copiadora: Resolução: 600 x 
600 ppi (seiscentos por 
seiscentos ppi) em texto em 
preto e branco; Velocidade 
cópia: 40 cpm (quarenta 
cópias por minuto) em A4, 
preto; Funções: Cópias 
múltiplas até 99 (noventa e 
nove) cópias; 
Redução/ampliação de 25% 
a 400%.  
 
-Características da 
Digitalizadora: Resolução 
óptica: 1200 x 1200 dpi (mil 
e duzentos por mil e 
duzentos ppi) 
monocromática, mesa; Até 
1200 x 1200 dpi (mil e 
duzentos por mil e duzentos 
ppi) cores. Tipo de 
digitalização: Base plana 
com alimentador automático 
de documentos; Velocidade 
de digitalização (normal, A4): 
29 ppm (vinte e nove 
páginas por minuto) em 
preto e branco e de 20 ppm 
(vinte páginas por minuto) 
coloridas; Funções: 
Digitalização para email, 
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para pasta de rede, USB; 
Formatos de arquivo: JPEG, 
JPG; PDF; PDF seguro; TIFF. 
Garantia: 36 (trinta e seis) 
meses do fabricante, on site, 
considerando a localização 
em Maceió/AL. 

 
 
 

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 
04/2022: 

 
Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 

--- --- --- --- 
 
2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 
 

2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços será de 12 (doze) meses 
a partir da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União. 

 
3 – DO PRAZO DE ENTREGA. 
 

3.1. O prazo máximo para entrega dos materiais é de 30 (trinta) dias corridos, 
contados do recebimento da ordem de serviço, nota de empenho ou documento 
equivalente. 

 
4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 

4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor 
da ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação; 

 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 

 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação 
às novas condições de mercado; 
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d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosi-
dade dos preços registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata; 
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento 
das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações; 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto 
ao interesse em fornecer o objeto registrado a outro(s) órgão(s) da Administração 
Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata. 
 

4.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de 
contratante: 
 

a) Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo; 

b) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de Preços e do(s) 

contrato(s) dela decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s), de modo a 

garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta; 

c) Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o 

presente termo, toda a documentação referente ao mesmo; 

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

e) Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o 

contraditório e ampla defesa. 

 
5. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 

5.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

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

 
5.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado: 
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a) Fornecer os equipamentos conforme especificações, quantidades, prazos e de-
mais condições estabelecidas no Edital, na Ata de Registro de Preços, na Ordem de 
Fornecimento, na Proposta e no Contrato; 

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

c)Disponibilizar Central de Atendimento para a abertura e fechamento de cha-
mados técnicos, conforme períodos, horários e condições estabeleci-
das no Edital e em seus Anexos; 

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

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

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

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

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

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

j)Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obe-
deçam rigorosamente às normas e aos procedimentos estabelecidos na Polí-
tica de Segurança da Informação do TRE/AL; 

k)Responsabilizar-se pela conservação dos ambientes onde desempe-
nhe as atividades necessárias para prestar a garantia on-site. 

l) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicita-
dos pela Administração, referentes a qualquer problema detectado ou ao an-
damento de atividades da garantia técnica. 

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

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 re-
gular; 

o) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do ob-
jeto deste contrato; 
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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 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 

6.1.  Os materiais deverão ser entregues na Seção de Almoxarifado do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, situado na Rua Coronel Pedro Lima, 230 - Jaraguá, CEP: 
57022-220, telefone (82) 2122-7700, em seu respectivo horário de funcionamento, de 
segunda a quinta-feira, das 13h às 19h, e sexta-feira das 7h30 às 13h30. 
 
6.2. O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, que só 
será emitido se o equipamento estiver de acordo com as especificações técnicas. 
 
6.3.  Após a entrega, o equipamento será submetido à avaliação e homologação pelos 
responsáveis técnicos do Tribunal. 
 
6.4.        O exame para comprovação das características técnicas consistirá em avali-
ações e testes não-destrutivos, realizados em duas etapas: 

 
a) Primeira: inspeção visual dos equipamentos entregues; 

b) Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho,  em, no mínimo, 10% 
(dez por cento) e não menos do que 01 (um) dos equipamentos recebidos. O Tribu-
nal poderá, a seu critério, executar os testes nos demais equipamentos, dentro de 
um critério de razoabilidade, podendo chegar a 100% dos quantitativos, mas dentro 
de um prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos e contados de cada lote de equipa-
mento. 

6.5.  As especificações serão avaliadas também por meio de documentos 
técnicos que acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e 
disponíveis no sítio do fabricante. 

 
6.6.  A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito 
funcionamento dos serviços e equipamentos e adequação às especificações técnicas, 
emitir e assinar o Termo de Recebimento Definitivo. 
 
6.7.        O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
6.8.         O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do 
objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de 
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 

 
6.9.         Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
6.10.      O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 
 
6.11.       O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, 
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas 
previstas na Seção 7. 
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7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 

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

 

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; 

9. declarar informações falsas; e 

10. cometer fraude fiscal. 

 
7.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito 
à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à 
Administração e das cabíveis cominações legais. 
 
7.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado 
junto com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem 
efetuados. 
 
7.4 . Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, 
nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e 
ampla defesa, às seguintes penalidades: 

 

a) advertência; 

a).1 A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento de obri-
gação contratual e terá que apresentar as devidas justificativas em um prazo de até 
5 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação; e 

a).2 Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem improce-
dentes as justificativas apresentadas, a Contratada será advertida; 

b) multa de: 

b).1 0,25% por dia, sobre o valor constante da Nota de Empenho ou instrumento 
contratual, no caso de atraso injustificado na entrega do bem, limitada a incidência 
a 20 (vinte) dias corridos; 

b).1.1 No caso de atraso injustificado na entrega dos bens por prazo superior a 
20 (vinte) dias corridos, com a aceitação pela Administração, será aplicada a 
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multa de 7,5% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento contratual; e 

b).1.2 No caso de atraso injustificado na entrega do bem por prazo superior a 20 
(vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração, será aplicada a 
penalidade 12% sobre o valor da Ordem de Fornecimento ou instrumento contra-
tual, no caso de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancela-
mento do  registro de preços do Fornecedor; 

b).2 0,5% por dia, sobre o valor do equipamento, no caso de atraso injustifi-
cado na solução do chamado de garantia, limitada a incidência 30 
(trinta) dias corridos; 

b).2.1 No caso de atraso injustificado na solução do chamado de garan-
tia por prazo superior a 30 (trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente, 
a multa de 1% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e 

b).2.2 A multa por atraso relacionada ao item anterior será auferida por Or-
dem de Fornecimento e aplicada somente uma única vez a cada mês, inde-
pendente da quantidade de equipamentos sem solução. 

b).3 10% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecu-
ção parcial da obrigação assumida; 

b).4 20% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução total da 
obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro de preços do Fornece-
dor; 

b).5 10% sobre o valor global estimado da Ata de Ata de Registro de Preços, na hi-
pótese de recusa em assinar a Ata ou o instrumento do contrato, ou retirar a Or-
dem de Fornecimento. 

c) impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF 
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades legais; e 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promo-
vida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos re-
sultantes. 

7.4.1.    As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do subitem anterior 
poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa. 

7.4.2.      O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será 
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado ju-
dicialmente; 

7.5.          Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção 
do valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento adminis-
trativo. 

7.6           A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará à Contratada o contraditório e a ampla defesa, obser-
vando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

7.7.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 
da Lei nº 8.666/93. 

7.8.  Se a Contratada não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro de 
5 (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 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por 
cento) ao mês. 
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7.9.  O período de atraso será contado em dias corridos. 

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

7.11. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da 
publicação da decisão da aplicação da penalidade no diário eletrônico. 

7.12.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002, aplicando-
lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e 
as disposições do Direito Privado. 

7.13.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da 
União. 

 
8- DO PAGAMENTO. 
 

8.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal 
devidamente atestada pela unidade competente. 
 
8.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
8.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
8.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
8.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
8.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data 
do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, 
mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
 

EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
9 - DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS. 
 

9.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de 
registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, 
de 1993, de acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado 
pelo Decreto nº 9.488/2018. 
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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, 21 de março de 2022. 
 
 
 
 
 
Pelo TRE/AL: 
 
 
 
 
 
 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente 

 
 
Pela Empresa: 

 
 
 
 
 
 

Leandro Figueiredo de Castro 

Representante da empresa 
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Assinado de forma 
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Dados: 2022.03.21 
18:16:08 -03'00'

Digitally signed by OTAVIO LEAO 
PRAXEDES:3092M145
DN: cn=OTAVIO LEAO 
PRAXEDES:3092M145, c=BR, 
o=ICP-Brasil, ou=MAGISTRADO, 
email=otaviopraxedes@tre-al.jus.br
Date: 2022.04.04 11:14:24 -03'00'

OTAVIO LEAO 
PRAXEDES:3
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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: 04/04/2022 18:50:03
   Origem do Ofício: Setor de Licitações e Contratos
   Operador: Denise Maria de Araújo
   Ofício: 7043364
   Data prevista de publicação: 05/04/2022
   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

14404148 Extrato Ata de Registro de PreAos n. 02-2022 -a REPREMIG
- REPRESENTAAAO E COMARCIO-6364-49.2021.rtf

76da01a0b9c286dd
f536dc6bdd66e455 4,00 R$

132,16

14404149 Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n. 13-2021 -
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAAAO DE BENEFACIOS.rtf

135659a85691a39e
fb9738886452f7ac 4,00 R$

132,16

TOTAL DO OFICIO 8,00 R$
264,32
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2022 - UASG 90028

Nº Processo: EOF-2022/054. Objeto: Aquisição de material para manutenção do
sistema de ar-condicionado do CCJF.. Total de Itens Licitados: 5. Edital: 05/04/2022 das
08h00 às 17h00. Endereço: Rua Acre, 80, Sala 1004, Centro - Rio de Janeiro/RJ ou
https://www.gov.br/compras/edital/90028-5-00027-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 05/04/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 20/04/2022
às 13h00 no site www.gov.br/compras.

FRANCISCO LUIS DUARTE
Pregoeiro

(SIASGnet - 01/04/2022) 90028-00001-2022NE000298
S EC R E T A R I A - G E R A L
EXTRATO DE RESCISÃO

ESPÉCIE: Termo de Rescisão do contrato celebrado através da nota de empenho nº
2019NE000783, entre o Tribunal Regional Federal da 2ª Região e a empresa Seginfo
Comércio & Serviços Empresariais EIRELI.
OBJETO: Aquisição de material de consumo para processamento de dados - PEN DRIVE,
conforme constante do P.A. n.º TRF2-EOF-2019/00143.02.
DA RESCISÃO: Fica rescindido, unilateralmente, o contrato celebrado, no valor de R$
14.220,00 (QUATORZE MIL, DUZENTOS E VINTE reais), com lastro nos arts. 77 e 78, inciso
I c/c 79, inciso I, todos da Lei nº 8.666/93, diante das informações que instruem os
autos.

AVISO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO DE PREÇOS

O TRF - 2.ª RG torna público o cancelamento, em 18/11/2019, da Ata de
Registro de Preços n.º 54/2019, publicada no Diário Oficial da União - Seção 3, de
15/09/2019, pág. 107, firmada com a empresa SEGINFO COMÉRCIO & SERVIÇOS
EMPRESARIAIS EIRELI, objeto do Pregão Eletrônico/SRP n.º 35/2019, com fulcro no art. 20,
inciso I, do Decreto nº 7.892/2013.

PAULO CEZAR BRAGA EDMUNDO
Diretor da Secretaria Geral

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO

Espécie: 2º Termo Aditivo ao Convênio 16/2018-TJCE e TRF5ªRegião. Objeto: Prorrogar por
12 (doze) meses, com início em 03/04/2022 e término em 03/04/2023, o prazo do
presente Convênio que tem por objetivo disciplinar os procedimentos relativos ao
cadastramento e o pagamento pelos serviços prestados, por todos os profissionais que
atuarem como: peritos, advogados dativos, tradutores e intérpretes, na qualidade de
auxiliares dos juízos, em casos de assistência jurídica gratuita, no âmbito da jurisdição
delegada, consonante com o art. 109, §3.°CF. Fundamento Legal: a) Na anuência do
TRF5ªRegião constante no processo n° 8517560-79.2021.8.06.0000. b) Nas disposições
contidas no art. 57, inciso II, c/c o art. 116, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações; c) No
Parecer da Consultoria Jurídica da Presidência, datado de 18/03/2022, devidamente
aprovado pela Presidente, Desembargadora do TJCE. Assinatura: 23/03/2022. Assinam:
Desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira - Presidente do TJCE e Desembargador
Federal Edilson Pereira Nobre Júnior - Presidente do TRF5ªRegião.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA TRE/AL n° 02/2022; Proc. SEI nº 0006364-49.2021.6.02.8000; PE nº 04/2022, 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 e demais normas legais aplicáveis; Gerenciador
da Ata: TRE/AL; Vigência: 12 meses, contados da publicação do extrato no DOU;
Assinatura: 04/04/2022; Objeto: Registro de Preços para aquisição de impressoras
multifuncionais; Relação contendo: fornecedor, CNPJ, item, unidade, marca, quantidade,
valor unitário, valor total, respectivamente (consultar o PE nº 04/2022, no site: www.tre-
al.jus.br - Transparência - Gestão de Contratações - Atas de Registro de Preços); REPREMIG
- REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA, CNPJ 65.149.197/0002-51, Item
01, unidade, HP, 50, R$ 3.590,00, R$ 179.500,00.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 13/2021; Processo SEI nº 0001210-
16.2022.6.02.8000; Fund. Legal: art. 57, II, da Lei n.º 8.666/93, Cláusula Oitava do Contrato
nº 13/2021 e manifestação de vontade da Contratada, constante no evento SEI 1017488;
Partes: União, através do TRE/AL, CNPJ/MF nº 06.015.041/0001-38, e NEO CONSULTORIA E
ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP, CNPJ nº 25.165.749/0001-10; Objeto:
prestação de serviços de gestão de manutenção de veículos, em rede especializada, através
da internet, com tecnologia de cartão eletrônico para atender à frota de veículos do
TRE/AL e aos veículos requisitados sob seu uso; Valor: R$ 80.268,36; Taxa de
Administração: - 20,01% sobre o montante mensal de gastos efetuados com peças e
serviços; Vigência: 12 (doze) meses, até o dia 16/07/2023; Assinatura: 04/04/2022.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO Nº 10/2022

O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas torna pública a
HOMOLOGAÇÃO do Pregão nº 10/2022 (PAD nº 9237/2021), que tem por objeto serviço de
administração, controle, agenciamento e gerenciamento de sistema de abastecimento de
combustível para os veículos oficiais do TRE-AM, ADJUDICADO em favor da empresa LINK
CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI, CNPJ nº 12.039.966/0001-11. DATA DA
HOMOLOGAÇÃO: 03/04/2022, pelo Des. WELLINGTON JOSÉ DE ARAÚJO.

Manaus-AM, 4 de abril de 2022.
JOÃO VICTOR PEREIRA MARTINS DA SILVA

Diretor-Geral

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2022 - UASG 70003

Nº Processo: 8054/2021. Objeto: A presente licitação tem por objeto o registro
de preços para futura e eventual aquisição de material de consumo - Material de
Tecnologia da Informação e Comunicações, conforme descrições e quantidades constantes
no Anexo I do Termo de Referência PAD 8054/2021-TER/AM (Anexo I deste Edital).. Total
de Itens Licitados: 26. Edital: 05/04/2022 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av Andre Araujo
S/n - Aleixo, Aleixo - Manaus/AM ou https://www.gov.br/compras/edital/70003-5-00019-
2022. Entrega das Propostas: a partir de 05/04/2022 às 08h00 no site
www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 18/04/2022 às 11h00 no site
www.gov.br/compras.

ALDO ANISIO PEREIRA DE FRANCA
Pregoeiro

(SIASGnet - 04/04/2022) 70003-00001-2022NE000118

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO SEI n.º 0003209-20.2022.6.05.8000. OBJETO: Curso "Segurança do Processo
Eletrônico de Votação". FAVORECIDO: Bruno Cezar de Andrade de Souza, CPF n.º
093.512.367-90. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, II, c/c, 13, VI, da Lei n.º 8.666/93. DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: Elementos 3.33.90.36.33 e 3.33.91.47.18. Ação 02.122.0033.20GP.0029.
VALOR TOTAL: R$ 1.680,00. RATIFICAÇÃO: Bela. Marta Maria Barreiros Gavazza de Brandão
Lima, em 01/04/2022.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Segundo Aditivo ao Contrato n.º 96/2020, firmado entre o Tribunal Regional Eleitoral da
Bahia e a Empresa AS ENGENHARIA LTDA. OBJETO: Alteração quanlitativa. FUNDAMENTO
LEGAL: art. 40, XI c/c o 55, III, da Lei n.º 8.666/93. Processo SEI: 0137508-
02.2020.6.05.8000. ASSINATURA: 29/03/2022. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira,
pelo TRE/BA, e o Sr. Túlio Vilasboas Reis, pela Contratada.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2022 - UASG 70013

Nº Processo: 0011260-54.2021. Objeto: Contratação de empresa especializada
na prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, com cessão
de mão de obra residente e com fornecimento de material de consumo e equipamentos,
sob o regime de empreitada por preço global, observando-se o regime unitário apenas em
relação ao fornecimento dos materiais, das áreas internas e externas do edifício-sede do
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e seus anexos localizados na capital do estado da
Bahia. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 05/04/2022 das 08h00 às 17h59. Endereço: 1.
Avenida do Cab, Nr. 150 - Salvador - Ba, Paralela - Salvador/BA ou
https://www.gov.br/compras/edital/70013-5-00013-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 05/04/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 25/04/2022
às 14h00 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) 3373-7110.

RAUL ALMEIDA DA PAZ
Pregoeiro

(SIASGnet - 04/04/2022) 70013-00001-2022NE000001

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
DIRETORIA-GERAL

EDITAL

O Secretário de Administração do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (Portaria
n.º 75/2011), no uso de suas atribuições legais etc. FAZ SABER, aos que o presente Edital
virem ou dele notícia tiverem, e a quem possa interessar, que, de acordo com as
informações constantes do processo PAD sob o n.º15710/2021, com esteio no art. 26, §4.º,
da Lei n.º 9.784/1999,e considerando que a empresa se encontra em local incerto e não
sabido, em razão de ofício devolvido pelo Correios, INTIMA o representante legal da
empresa MOTA & ALENCAR LICITANTES E ASSOCIADOS LTDA, CNPJ 36.755.969/0001-10,
para que apresente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, recurso acerca da decisão do
Diretor-Geral no Processo PAD acima mencionado, em que aplicou a penalidade de
impedimento de contratar e licitar com a União, referente ao descumprimento editalício,
com fulcro no item 11.1 do edital do Pregão Eletrônico nº50/2021, art. 49 do Decreto
nº10.024/2019 e art. 7º da Lei nº10.520/2002, contado o prazo da publicação do presente
edital, podendo a empresa, por meio de seu representante legal ou procurador,
comparecer nesta Secretaria, entre 8 e 14 horas, de segunda-feira a sexta-feira, na Rua
Jaime Benévolo, nº 21, Centro, Fortaleza/CE. Quaisquer esclarecimentos também através
do e-mail: sad@tre-ce.jus.br.

Fortaleza-CE, 1º de abril de 2022.
BENEDITO SÉRGIO MONTE SILVA COELHO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2022 - UASG 070015 - TRE-ES

Número do Contrato: 4/2021.
Nº Processo: 0005123-09.2020.
Pregão. Nº 3/2021. Contratante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPIRITO SA N T O.
Contratado: 00.482.840/0001-38 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA. Objeto:
Prorrogação da vigência contratual, registro de novos valores e inclusão no contrato das
obrigações das partes relativas à lei nº 13.709/2018. Vigência: 13/04/2022 a 12/04/2023.
Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 522.044,40. Data de Assinatura: 29/03/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 29/03/2022).
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 05 de abril de 2022.

À PREG,

 

Para registro no SIASG da  ARP nº 02/2022 

 

Em paralelo, à SAD,

 

Para as providências de nomeação da gestão da referida ata.

 

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 05/04/2022, 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
1040887 e o código CRC 8CAB44C2.

0006364-49.2021.6.02.8000 1040887v1
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E-mail - 1040912

Data de Envio: 
  05/04/2022 15:03:00

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para:
    repremig@repremig.com.br
    leandro@repremig.com.br

Assunto: 
   Ata de Registro de Preços nº 02/2022, para acompanhamento.

Mensagem: 
  Boa tarde!

Segue anexa, a Ata de Registro de Preços nº 02/2022, firmada 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

Anexos:
    Ata_de_Registro_de_Precos_n.02-2022.pdf
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que nesta data registrei
no SIAC- Sistema de Acompanhamento de Contratos, a Ata de
Registro de Preços n.º 02/2022 (observando que ainda não foram
anotados dados referentes à fiscalização e gestão). 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 05/04/2022, às 15:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1040954 e o código CRC F935E15C.

0006364-49.2021.6.02.8000 1040954v2
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  __ SIASG,SISRP,ATA,CONATA ( CONSULTA ATA )____________________________________

  DATA: 06/04/2022           HORA: 17:33:17             USUÁRIO: JOAO           

  UASG : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS                        

                                                                                

  PREGÃO Eletrônico                                           NÚMERO: 00004/2022

  MODO DISPUTA: Aberto/Fechado                VALOR SIGILOSO? Não               

                                                                                

                                                                                

  TIPO DE OBJETO: Bens Comuns                                                   

                                                                                

  ITEM     : 00001       INFORMADO                                              

  MATERIAL : 000462842 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL                              

                                                                                

  VALIDADE DA ATA : 05/04/2022 A  05/04/2023        DATA ASSINATURA : 04/04/2022

                                                                                

  UNID. DE FORNECIMENTO : Unidade                                               

  CRITÉRIO DE VALOR: Valor Estimado                                             

                                                                                

  NÃO POSSUI TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA 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, 06 de abril de 2022.
Senhora Chefe da SLC,
 
Em atenção ao Despacho SLC (1040887), faço

juntar a publicação da ARP n.º 02/2022, no SIASG, conforme
evento 1042093.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 06/04/2022, às 17:37, 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
1042094 e o código CRC 00BFBF28.

0006364-49.2021.6.02.8000 1042094v1

Despacho PREG 1042094         SEI 0006364-49.2021.6.02.8000 / pg. 868



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

DESPACHO

Maceió, 08 de abril de 2022.
À COMAP.
 
Senhora Coordenadora,
 
Remeto os presentes autos em atenção ao

Despacho SLC (doc. 1040887), para solicitar a indicação de
um servidor da SEPAT, para a gestão da Ata de Registro de
Preços nº 02/2022 (doc. 1039313).

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 08/04/2022, 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
1043609 e o código CRC 97BE2F95.

0006364-49.2021.6.02.8000 1043609v1
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11/04/2022 16:03 Atas de Registro de Preços 2022 — Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

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 02/2022

Objeto: Registro de Preços para aquisição de impressoras multifuncionais Processo SEI nº:
0006364-49.2021.6.02.8000 Ata 02/2021

Empresa: REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA, CNPJ
65.149.197/0002-51

Data de publicação no DOU: 05/04/2022

Vigência: Até 05/04/2023

Valor total: R$ 179.500,00.

Documentos:

Ata 02/2022

Publicação do Extrato da ATA

Inteiro Teor do Processo SEI 
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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 abril de 2022.
À SEIC,
Para eventual atualização no Portal da

Transparência
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 11/04/2022, às 16:10, 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
1045235 e o código CRC 879A1B56.
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