
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 5276 - TRE-AL/PRE/PREG

Senhor Secretário,
 
Informo a V.Sª que o item 04 do Pregão Eletrônico n.º 47/2021

(aquisição de material permanente – condicionadores de ar: Split ON/OFF
CASSETE (Teto) - Capacidade de refrigeração: 24.000BTUS ) foi
fracassado, tendo em vista que as empresas participantes não aceitaram o
valor estimado por esta Administração.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 14/10/2021, às 14:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0959212 e o código CRC 4B551032.
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  4477//22002211  

 
PROCESSO Nº 0005085-28.2021.6.02.8502 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 13 de outubro de 2021 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: 14 horas 

 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, 
objetivando a aquisição de material permanente – condicionadores de ar, tudo de acordo 
com requisição promovida pela Secretaria de Administração desta Corte. 

 
   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, 
de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
com suas posteriores alterações, em consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 
14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e demais normas pertinentes. 
Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 
2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, 
edição de 19 de junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da 
Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro 
de 1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO 
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a aquisição de material 
permanente – condicionadores de ar, conforme especificações e condições assentadas nos 
ANEXO I e I-A deste edital.  
 
2 – DOS PRAZOS DE ENTREGA E DE GARANTIA E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
 
2.1. Os materiais deverão ser entregues no prazo de até 30 (trinta) dias 
corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho. 
 
2.2. O prazo de garantia deverá ser de, no mínimo, 01 (um) ano para todo 
o equipamento, incluindo compressor. A prova da garantia deverá ser feita mediante 
apresentação do Termo de Garantia do Produto ou mediante declaração expressa do 
fabricante em papel timbrado da empresa, devendo conter razão social, CNPJ, endereço, 
e-mail, telefone, identificação do responsável pela declaração (nome e cargo) e estar 
devidamente assinada. 
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2.3. Os materiais deverão contar com assistência técnica autorizada na 
cidade de Maceió-AL, devidamente comprovado através de sites oficiais e/ou por 
encaminhamento de documentação do licitante vencedor, caso solicitado pelo Pregoeiro. 
 
3 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1.  Poderão participar deste pregão quanto aos itens 01 e 02, 
exclusivamente Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto 
licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de 
Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas 
as demais exigências deste Edital e seus anexos. 

 

3.1.1. Quanto aos itens 03, 04 e 05, poderão participar as empresas do ramo 

pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no 

Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que 

atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e 

seus anexos. 

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

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas 

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

11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o 

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

2006. 

3.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

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

na forma da legislação vigente; 

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

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

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

de 1993; 

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

processo de dissolução ou liquidação; 

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

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

magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções 

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

chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades 

situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, de acordo com o 
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disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça 

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

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

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

declarações:  

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

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

em seus arts. 42 a 49;  

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

empresas de pequeno porte, quanto aos itens 01 e 02, a assinalação do 

campo “não” impedirá o prosseguimento no certame. 

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

anexos; 

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

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

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

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

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

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

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

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

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

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

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

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem 

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

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

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

8.213, de 24 de julho de 1991. 

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

o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

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

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

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

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

certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – 

ICP - Brasil. 

4.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 

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

capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão. 

 

4.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações 

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

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

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

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

terceiros. 

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

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

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

logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

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

desclassificação no momento da habilitação 

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

 

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

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

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

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

documentação.  

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

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

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

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

constantes dos sistemas. 

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

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

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

5.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda 
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de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou 

de sua desconexão.  

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

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

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

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

procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante 

melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para 

acesso público após o encerramento do envio de lances. 

 
6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

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

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor total de cada item ofertado; 

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

especificação constante no Anexo I-A;  

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

Contratada. 

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

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

incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

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

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

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

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

contar da data de sua apresentação.  

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas 

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

públicas. 

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 

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

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

assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

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

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 
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pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

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

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

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

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

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

Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas 

exigidas no Termo de Referência.  

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

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

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

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

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

7.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo 

que somente estas participarão da fase de lances. 

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

Pregoeiro e os licitantes. 

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

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

recebimento e do valor consignado no registro.  

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total de cada item ofertado. 
 

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

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

ele ofertado e registrado pelo sistema. 

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

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

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

lances.  

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

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

sucessivos, com lance final e fechado. 

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

minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos 
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lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente 

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

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

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

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

qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

7.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste 

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

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

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

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

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

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

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

encerramento deste prazo. 

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

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

fechado atender às exigências de habilitação. 

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

subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a 

ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério 

da Economia; 

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

campo próprio do sistema. 

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

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

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

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

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

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

para a recepção dos lances.  

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

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

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

no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  
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7.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço por item, conforme 

definido neste Edital e seus anexos.  

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

proposta. 

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

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

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

fechado. 

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

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

a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

7.22.1. no país; 

7.22.2. por empresas brasileiras;  

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

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

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

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

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

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

diferentes das previstas neste Edital. 

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

acompanhada pelos demais licitantes. 

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

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

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

documentos complementares, quando necessários à confirmação 

daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

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

julgamento da proposta. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
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8.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta 

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

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

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

10.024/2019. 

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

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

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

desclassificação.  

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

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

apresentar preço manifestamente inexequível. 

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

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

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

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

da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 

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

quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

8.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para 

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

indícios que fundamentam a suspeita. 

 

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

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

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

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

 

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

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

horas, sob pena de não aceitação da proposta.  

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

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

formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

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

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

classificação. 

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

“chat” a nova data e horário para a sua continuidade. 

8.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

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

conforme disposto no item 7.24. 

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

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

9 – DA HABILITAÇÃO. 
 

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

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

eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 

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

mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

9.1.1. SICAF; 

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

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

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

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

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

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

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

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

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

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

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

 

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

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

inabilitado, por falta de condição de participação. 
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9.4.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da 

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

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

subsequente. 

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

será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à 

habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira 

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

2018. 

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

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

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

anterior à data prevista para recebimento das propostas; 

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes 

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

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

documentação atualizada. 

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

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

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

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

9.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

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

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

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

 

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

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

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

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

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

emitidos somente em nome da matriz. 

 

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

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

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 
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9.10.  Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos 

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

habilitação: 

9.10.1. Habilitação jurídica:  

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

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

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

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

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

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

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado 

de documento comprobatório de seus administradores; 

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

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

sucursal, filial ou agência; 

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

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

dos seus administradores; 

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

decreto de autorização; 

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

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

de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

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

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

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

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

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

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

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

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

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

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 
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negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

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

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

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

com o objeto contratual;  

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

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

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

ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da 

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

lei;  

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

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

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

de inabilitação. 

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

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas 

de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do 

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

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

9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

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

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

balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

 

9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

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

a todas as demais exigências do edital. 

 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 

 

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

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

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

comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 

período, a critério da administração pública, quando requerida pelo 

licitante, mediante apresentação de justificativa. 
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9.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no 

subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos 

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

classificação, seguir-se outra licitante com alguma restrição na 

documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 

regularização.  

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os 

documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

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

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

seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou 

apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

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

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

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

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

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

cabíveis. 

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

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

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

licitante nos remanescentes. 

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

licitante será declarado vencedor. 

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

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

deverá: 

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

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

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

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

vencedor, para fins de pagamento; 

c) conter a descrição de cada item ofertado; 

d) conter o preço unitário e total de cada item ofertado. 
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10.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

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

Contratada, se for o caso. 

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

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

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

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

8.666/93). 

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

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

os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

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

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

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

 

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

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

estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

 

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

documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

11 - DOS RECURSOS. 
 

11.1.  Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e 

trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se 

for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer 

licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra 

qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a 

tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se 

admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

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

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer importará a decadência desse direito. 

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

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

demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 
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contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 

começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 

vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

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

aproveitamento.  

11.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

12.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

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

anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a 

própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os 

que dele dependam; 

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

licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento 

equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos 

do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

12.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, 

ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os 

dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus 

dados cadastrais atualizados. 

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 

13.1.  O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por 

ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, 

após a regular decisão dos recursos apresentados. 

13.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

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

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

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 
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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 no endereço 
discriminado no item 23.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

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

Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados 

da data de recebimento da impugnação. 

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

realização do certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 

deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada 

para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-

al.jus.br. 

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

dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios 

formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

14.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional 

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

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 

sistema e vincularão os participantes e a administração. 

15 – DA CONTRATAÇÃO 
 
15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
mediante Nota de Empenho, na qual constarão todas as especificações do objeto, valor, 
prazos de entrega em conformidade com este edital.  
 
15.2. Antes da Emissão da Nota de Empenho será exigida a comprovação 
das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo 
licitante durante a vigência do contrato.  
 
15.3. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 
15.2 ou recusar-se a receber a Nota de Empenho, será convocada outra licitante para 
celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem 
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
16 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
16.1. A entrega dos materiais deverá ocorrer no prazo máximo de 30 
(trinta) dias corridos, a partir do recebimento da Nota de Empenho, que poderá ser 
enviada por e-mail, no Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizado 
na Av. Menino Marcelo (Via Expressa), nº 7.200 D – Antares, Maceió/AL, CEP: 57046-000, 
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Tel: (82) 3328-1947, ou em outro local, nesta Capital, a ser indicado pela Administração 
deste Órgão, durante o seu horário normal de expediente. 
 
16.2. O material será recebido pela Seção de Patrimônio e Seção de 
Manutenção e Reparos do Tribunal, da seguinte forma: 

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da 
conformidade do mesmo com as especificações consignadas na proposta de 
preço; 

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

 
16.3. A Seção de Manutenção e Reparos – SMR procederá a verificação do 
atendimento das especificações, atestando, por fim, a nota fiscal. 
 
16.4. O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as 
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 

 
16.5.        Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário 
próprio. 
 
16.6. O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos 
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção 
ao consumidor. 
 
16.7. O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital 
terá seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze) 
dias, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas 
previstas na Seção 17. 
 
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

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

I  não entregar a documentação exigida no edital; 

II - apresentar documentação falsa; 

III - causar o atraso na execução do objeto; 

IV - não mantiver a proposta; 

V - falhar na execução do contrato; 

VI - fraudar a execução do contrato; 
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VII - comportar-se de modo inidôneo; 

VIII - declarar informações falsas; e 

IX - cometer fraude fiscal. 

17.2.  Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à 
ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à 
Administração e das cabíveis cominações legais. 

 
17.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado 
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 
serem efetuados. 
 
17.4. A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita 
a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos 
casos a seguir: 
 

a) Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez 
por cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na substituição de 
materiais desconformes, calculado sobre o valor atualizado do material; 
 
b) Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do contrato, em razão de 
recusa ou de inexecução total ou sobre o valor remanescente, no caso de inexecução 
parcial das obrigações assumidas. 
 

17.4.1. Poderão ser aplicadas a penalidade de suspensão temporária de 
participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, 
por prazo não superior a 02 (dois) anos; e de declaração de inidoneidade para 
licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 
17.5.         As sanções previstas neste edital poderão ser impostas cumulativamente 
com as demais. 
 
17.6.         A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias 
do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela 
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa; 
 
17.7. Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor 
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em atraso. 
 
17.8.          O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
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17.9.  Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 

 
17.10.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados 
para a entrega, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  

 
17.11.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da 
Lei nº 8.666/1993. 

 
17.12.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, 
a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts. 
86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por 
cento) ao mês. 

 
17.13.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta ao licitante contratado. 

 
17.13.1. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 

17.14.  No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar 
multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido prazo, o 
índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 

 
17.14.1.  A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito 
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário 
Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas. 

 
17.15.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,     
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
17.16.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
18 - DO PAGAMENTO  
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18.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias úteis, após o recebimento definitivo da nota fiscal, 
devidamente atestada. 
 
18.2. Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
18.3.   Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
18.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação 
tributária vigente. 
 
18.5. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência. 
 
18.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do 
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 
 

EM = I x N x VP, 
Onde: 

EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
 365   365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 

19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

19.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2021, 
alocados no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 167674, 
Natureza da Despesa n° 449052 (Equipamentos e Material Permanente). 

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

a) Proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno 
cumprimento das obrigações estabelecidas neste edital; 
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b)  Executar a fiscalização e controle na entrega do objeto deste edital; 

c) Efetuar o pagamento à Contratada, consoante às condições estabelecidas 
no contrato; 

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

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

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

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

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

i) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de servidor 
especialmente designado, em conformidade com a legislação, que anotará em 
registro próprio todas as ocorrências; 

j) Notificar, por escrito, à Contratada, a ocorrência de eventuais imperfeições 
no curso de execução do contrato, fixando prazo para sua correção, aplicando, 
se for o caso, as penalidades previstas em lei. 

 
21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
21.1. São obrigações da contratada: 

 

a) Entregar somente equipamentos de ar condicionado tipo Split High Wall 
(itens 1 a 3), que possuam, obrigatoriamente, a tecnologia INVERTER. Os 
equipamentos dos itens 4 e 5 podem ou não possuir a tecnologia INVERTER; 

b) Providenciar para que todos os modelos dos aparelhos de ar condicionado 
apresentem ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE 
autorizada pelo Inmetro (Selo Procel), em conformidade com as seguintes 
Portarias: 

b.1) Portaria/Inmetro n° 007, de 04 de janeiro de 2011 - Etiquetagem 
Compulsória de Condicionadores de ar até 60.000 BTU/h; 

b.2) Portaria/Inmetro nº 643, de 30 de novembro de 2012 - Alterar os itens 
1, 5 e os subitens 7.1.1, 7.2.2, 7.5.1, 7.5.1.1, 7.5.3, 7.6.1.4, 9.1.4, 9.2.4 e 
9.3.1, dos Requisitos de Avaliação da Conformidade, aprovados pela 
Portaria Inmetro n° 007/2011; 

c) Entregar, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data do 
recebimento da Nota de Empenho, o objeto constante do presente Edital, no 
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endereço constante do item 16, devidamente embalado e protegido contra 
danos de transporte e manuseio, sem ônus de frete para o Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas e acompanhado da respectiva Nota Fiscal constando as 
especificações e marca do material; 

d) Entregar o equipamento com o respectivo Manual de Instrução, contendo 
Termo de Garantia; 

e) Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o 
equipamento licitado que vier a apresentar defeitos durante seu uso normal; 

f) Substituir, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, o equipamento se não 
aceito pela Seção de Manutenção e Reparos – SMR, por defeito ou por não 
atender às especificações deste Edital; 

g) Responder por quaisquer danos pessoais e/ou patrimoniais, causados direta 
ou indiretamente à CONTRATANTE, ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou 
dolo, na execução do objeto do Certame, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade, mesmo que haja a fiscalização ou o acompanhamento pela 
CONTRATANTE; 

h) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do 
cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para a 
CONTRATANTE; 

i) Manter-se em compatibilidade com as obrigações assumidas e condições de 
habilitação e qualificação exigidas neste Edital; 

j) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados em qualquer fase da 
contratação 

k) Anexar à Nota Fiscal, se a empresa for optante do SIMPLES, o documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil. 

l) Responder por todos os ônus, diretos e indiretos, incidentes no fornecimento 
dos materiais, inclusive aqueles referentes à embalagem, seguros, taxas, 
fretes, transporte, descarga e demais encargos;  

m)Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de 
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL; 

n) Considerar válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho. 
 

22 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

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

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

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

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

erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 
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validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a 

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

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

contratação. 

22.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 

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

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

contratação.  

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

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

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

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

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

dias de expediente na Administração. 

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

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

os princípios da isonomia e do interesse público. 

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

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

 
22.10. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no 
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 

 
22.11.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro 
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 

 
22.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 

 
22.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 22.11, no caso de ser retirado 
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, 
gratuitamente. 

 
22.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 

 
ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO I-A - Descrição dos itens e valores máximos admitidos; 
ANEXO II - Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
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22.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do 
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta 
licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente. 

 
Maceió/AL, 24 de setembro de 2021. 

 
 

Andréa de Albuquerque César 
Chefe da Seção de Licitações e Contratos 

em substituição 
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          ANEXO I 

          TERMO DE REFERÊNCIA 

I – OBJETO 

Aquisição imediata de equipamentos condicionadores de ar, 
para a 3ª fase da reforma da antiga sede do TRE-AL (Sinimbu), conforme 
quantitativos e especificações abaixos descritos. 

  

II – JUSTIFICATIVA 

2.1 O presente procedimento tem por finalidade promover a 
implantação dos equipamentos condicionadores de ar, previstos no projeto 
de climatização da edificação, estes equipamentos integram a 3ª fase da 
reforma da antiga sede do TRE-AL, localizada na Praça Sinimbu. 

2.2 Os critérios de sustentabilidade desta aquisição foram 
concentrados nas especificações dos equipamentos, exigindo equipamentos 
com alta eficiência energética, comprovada por intermédio do programa 
de ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE autorizada 
pelo Inmetro (Selo Procel) de eficiência energética de equipamentos. 

2.3 Para esta aquisição propostas, a SMR entende, s.m.j. que 
não se deve estabeler critérios de sustentabilidade extras, além das próprias 
especificações dos equipamentos que serão adquidos, pois o estabelecimento 
de critérios sobressalentes, poderiam ensejar numa restrição de competição, 
indo de encontro ao principal princípio do procedimento licitatório que é a 
busca da solução mais vantajosa para a Administração. 

2.4 Esta aquisição deverá ser processada por item, de forma 
a minimizar a possibilidade de fracasso do procedimento licitatório, pois 
amplia o rol de possíveis licitantes interessados. 

  

III – QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÕES 

As constantes no ANEXO I-A deste Edital. 

  

IV – DO LOCAL, DAS CONDIÇÕES E PRAZO PARA ENTREGA 

O equipamento deverá ser entregues no Almoxarifado do 
TRE/AL, situado na Avenida Menino Marcelo (Via Expressa), nº 7200D, 
Antares, CEP 57046-000, Maceió/AL, ou em outro local, nesta Capital, a ser 
indicado pela Administração deste Órgão, em horário de expediente normal 
do Tribunal, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data 
do recebimento da Nota de Empenho ou Ordem de Serviço, devidamente 
acompanhado da respectiva Nota Fiscal, constando as especificações e 
marca do mesmo. 
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V – DO RECEBIMENTO DO MATERIAL 

a) O equipamento será recebido pela Seção de Patrimônio e 
Seção de Manutenção e Reparos do Tribunal, da seguinte forma: 

a.1) provisoriamente, para que seja feita a verificação da 
conformidade do mesmo com as especificações consignadas na proposta de 
preço; 

a.2) definitivamente, após a conferência de que trata a alínea 
anterior e consequente aceitação. 

b) A Seção de Manutenção e Reparos – SMR procederá a 
verificação do atendimento das especificações, atestando, por fim, a nota 
fiscal. 

  

VI – DA RECUSA 

O equipamento que estiver em desacordo com as 
especificações do Termo de Referência terá seu recebimento recusado, 
devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 dias, substituir o produto, 
sujeitando-se à multa de 1% (um por cento) do valor do equipamento, por dia 
extrapolado de atraso, até o limite de 10% (dez por cento). Após o 10º 
(décimo) dia de atraso, será considerado inexecução parcial do contrato. 

  

VII – DO FRETE 

As despesas de frete deverão estar inclusas no preço 
proposto e, em hipótese alguma, poderão ser destacadas quando da emissão 
da nota fiscal/fatura. 

  

VIII – DA GARANTIA 

O prazo de garantia do equipamento deverá ser de, no 
mínimo, 01 (um) ano para todo o equipamento, incluindo compressor. A 
prova da garantia deverá ser feita mediante apresentação do Termo de 
Garantia do Produto ou mediante declaração expressa do fabricante em 
papel timbrado da empresa, devendo conter razão social, CNPJ, endereço, e-
mail, telefone, identificação do responsável pela declaração (nome e cargo) e 
estar devidamente assinada. 

  

IX – DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

O produto a ser adquirido deverá contar com assistência 
técnica autorizada na cidade de Maceió-AL, devidamente comprovado 
através de sites oficiais e/ou por encaminhamento de documentação do 
licitante vencedor, caso solicitado pelo Pregoeiro. 
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X – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

1) Todos os equipamentos de ar condicionado tipo Split High 
Wall (itens 1 a 3), deverão possuir, obrigatoriamente, a tecnologia INVERTER. 
Os equipamentos dos itens 4 e 5 podem ou não possuir a tecnologia 
INVERTER; 

2) Todos os modelos dos aparelhos de ar condicionado 
deverão apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - 
ENCE autorizada pelo Inmetro (Selo Procel), em conformidade com as 
seguintes Portarias: 

a) Portaria/Inmetro n° 007, de 04 de janeiro de 2011 - 
Etiquetagem Compulsória de Condicionadores de ar até 60.000 BTU/h; 

b) Portaria/Inmetro nº 643, de 30 de novembro de 2012 - 
Alterar os itens 1, 5 e os subitens 7.1.1, 7.2.2, 7.5.1, 7.5.1.1, 7.5.3, 7.6.1.4, 
9.1.4, 9.2.4 e 9.3.1, dos Requisitos de Avaliação da Conformidade, aprovados 
pela Portaria Inmetro n° 007/2011; 

3) Entregar, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da 
data do recebimento da Nota de Empenho, o objeto constante do presente 
Termo de Referência, no endereço constante do item IV, devidamente 
embalado e protegido contra danos de transporte e manuseio, sem ônus de 
frete para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e acompanhado da 
respectiva Nota Fiscal constando as especificações e marca do material; 

4) Entregar o equipamento com o respectivo Manual de 
Instrução, contendo Termo de Garantia; 

5) Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no todo 
ou em parte, o equipamento licitado que vier a apresentar defeitos durante 
seu uso normal; 

6) Substituir, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, o 
equipamento se não aceito pela Seção de Manutenção e Reparos – SMR, por 
defeito ou por não atender às especificações deste Termo de Referência; 

7) Responder por quaisquer danos pessoais e/ou 
patrimoniais, causados direta ou indiretamente à CONTRATANTE, ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, na execução do objeto do 
Certame, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, mesmo que haja 
a fiscalização ou o acompanhamento pela CONTRATANTE; 

8) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, 
decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus 
para a CONTRATANTE; 

9) Manter-se em compatibilidade com as obrigações 
assumidas e condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital; 

10) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados 
em qualquer fase da contratação. 
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 XI – PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de 
crédito em conta corrente, em até 10 (dez) dias úteis, contados do 
recebimento da Nota Fiscal respectiva, devidamente atestada pela Seção de 
Manutenção e Reparos – SMR. 

  

XII – GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 

A gestão ficará a cargo da Seção de Patrimônio (SEPAT) e a 
fiscalização dos materiais será executada pela Seção de Manutenção e 
Reparos (SMR). 

  

XIII - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

  

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as 
seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser 
aplicadas cumulativamente: 

a- Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações 
de pequena monta, podendo a Administração, no caso de haver o 
cometimento reiterado das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras 
mais severas; 

b - Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, 
até o limite de 10% (dez por cento), em razão de atraso no cumprimento do 
objeto ou na substituição de materiais desconformes, calculado sobre o valor 
atualizado do material; 

c - Multa de 15% (quinze por cento), no caso de 
descumprimento total, a incidir sobre o valor integral do contrato, em razão 
de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das obrigações 
assumidas, a incidir sobre o saldo remanescente do contrato; 

d- As sanções previstas neste Termo de Referência poderão 
ser impostas cumulativamente com as demais; 

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

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

 Maceió, 03 de agosto de 2021. 

 

 Autor do Termo de Referência: 

   Marcos André Melo Teixeira 
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ANEXO I-A 

 

DESCRIÇÃO DOS ITENS E VALORES MÁXIMOS ADMITIDOS 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE  VALOR 
MÁXIMO 

UNITÁRIO  

VALOR MÁXIMO  
TOTAL 

 

01 

Split hi-wall INVERTER - 
Capacidade de refrigeração: 

9.000BTUS. 

 Versão: Somente Frio; 

 Tensão/voltagem: 220v; 

 Filtro de ar: anti-bactéria, 
anti-ácaros e anti-fungo; 

 Compressor: rotativo; 

 Velocidades: 
Vent./Refrig.: 3/3; 

 Condensadora montada 
com serpentina de cobre 

 Etiqueta Nacional de 
Conservação de Energia 
- ENCE - Selo PROCEL de 
energia categoria “A”; 

 Controle remoto sem fio; 

 Termostato Digital; 

 Função Sleep e Swing; 

 Cor: Branco ou cinza 
claro. 

Unidade 7 R$ 1.897,50 R$ 13.282,50 

   02 

Split hi-wall INVERTER - 
Capacidade de refrigeração: 

18.000BTUS. 

 Versão: Somente Frio; 

 Tensão/voltagem: 220v; 

 Filtro de ar: anti-bactéria, 

Unidade 24 R$ 2.643,57 R$ 63.445,68 
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anti-ácaros e anti-fungo; 

 Compressor: rotativo; 

 Velocidades: 
Vent./Refrig.: 3/3; 

 Condensadora montada 
com serpentina de cobre 

 Etiqueta Nacional de 
Conservação de Energia 
- ENCE - Selo PROCEL de 
energia categoria “A”; 

 Controle remoto sem fio; 

 Termostato Digital; 

 Função Sleep e Swing; 

 Cor: Branco ou cinza 
claro. 

   03 

Split Piso-Teto INVERTER - 
Capacidade de refrigeração: 

24.000BTUS. 

 Versão: Somente Frio; 

 Tensão/voltagem: 220v; 

 Filtro de ar: anti-bactéria, 
anti-ácaros e anti-fungo; 

 Compressor: rotativo; 

 Velocidades: 
Vent./Refrig.: 3/3; 

 Condensadora montada 
com serpentina de cobre 

 Etiqueta Nacional de 
Conservação de Energia 
- ENCE - Selo PROCEL de 
energia categoria “A”; 

 Controle remoto sem fio; 

 Termostato Digital; 

 Função Sleep e Swing; 

 Cor: Branco ou cinza 
claro. 

Unidade 25 R$ 6.674,06 R$ 166.851,50 
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04 

Split ON/OFF CASSETE (Teto) - 
Capacidade de refrigeração: 

24.000BTUS. 

 Versão: Somente Frio; 

 Tensão/voltagem: 220v; 

 Filtro antipó, eliminador 
de impurezas e 

purificador de ar; 

 Compressor: rotativo; 

 Velocidades: 
Vent./Refrig.: 3/3; 

 Condensadora montada 
com serpentina de cobre 

 Etiqueta Nacional de 
Conservação de Energia 
- ENCE -Selo PROCEL de 
energia categoria “A” ou 

"B"; 

 Controle remoto sem fio; 

 Função Sleep; 

 Cor: Branco ou cinza 
claro. 

Unidade 27 R$ 4.210,42 R$ 113.681,34 

   05 

Split ON/OFF CASSETE (Teto) - 
Capacidade de refrigeração: 

36.000BTUS. 

 Versão: Somente Frio; 

 Tensão/voltagem: 220v; 

 Filtro antipó, eliminador 
de impurezas e 

purificador de ar; 

 Compressor: rotativo; 

 Velocidades: 
Vent./Refrig.: 3/3; 

 Condensadora montada 
com serpentina de cobre 

 Etiqueta Nacional de 
Conservação de Energia 
- ENCE -Selo PROCEL de 

Unidade 22 R$ 6.371,00 R$ 140.162,00 
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energia categoria “A” ou 
"B"; 

 Controle remoto sem fio; 

 Função Sleep; 

 Cor: Branco ou cinza 
claro. 
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  ANEXO II 

PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 

Dados da Empresa: 
Razão Social  
CNPJ  
Endereço  
CEP  
Fones:  
Fax  
E-mail  
Site internet  

 
Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. de Identidade  
Orgão Expedidor  
CPF  

 
Dados Bancários da Empresa 
Banco  

Agência  

Conta  
 

Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  

Cargo  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de outubro de 2021.
À SMR, para urgente juntada de termo de

referência ajustada à aquisição do item declarado fracassado
no certame.

Em paralelo, à SEIC/SLC/COMAP, para pertinentes
medidas com vistas à repetição do certame, devendo ser
reavaliada a estimativa de preço, em face da informação do Sr.
Pregoeiro (doc. 0959212).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 14/10/2021, às 23:57, 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
0959829 e o código CRC 2458541C.

0007391-67.2021.6.02.8000 0959829v1
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DESPACHO

Maceió, 15 de outubro de 2021.
À SEIC,
Para verificar a necessidade de reavaliar  a

estimativa de preço, em face da informação do Sr. Pregoeiro
(doc. 0959212).

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 15/10/2021, às 08:24, 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
0959880 e o código CRC F30170CC.

0007391-67.2021.6.02.8000 0959880v1
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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 outubro de 2021.
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se de reavaliação de preço do "item 4 - Split

ON/OFF CASSETE (Teto) - Capacidade de refrigeração:
24.000BTUS", cotado para o Pregão Eletrônico nº
47/2021, em virtude de seu fracasso, tendo em vista que as
empresas participantes não aceitaram o valor estimado por
esta Administração.

 
Desta forma, tendo como norte os lances

apresentados pelos licitantes, abaixo, fizemos nova pesquisa
no site Banco de Preços - 0959888, desprezando-se valores
muito inferiores aos valores lançados - 0959925, resultando
no valor unitário de R$ 5.715,54 (cinco mil setecentos e
quinze reais e cinquenta e quatro centavos) e total R$
154.319,58 (cento e cinquenta e quatro mil trezentos e
dezenove reais e cinquenta e oito centavos), para as 27 (vinte
e sete) unidades previstas.

 
Empresa Valor unitário Situação

FUTURA CLIMATIZACAO DISTRIBUIDORA
COMERCIO E SERVICOS L- CNPJ

nº 30.430.226/0005- 17
R$ 5.208,35 Utilizado

JOMED JANUARIO ATACADISTA
EIRELI - CNP nº 34.095.704/0001- 07 R$ 5.481,44 Utilizado

-ARGOS LTDA - CNPJ nº 42.262.411/0001- 03 R$ 10.000,00 Desconsiderado
 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 15/10/2021, às 08:58, 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
0959887 e o código CRC 07A78E5D.

0007391-67.2021.6.02.8000 0959887v1
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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: aparelho ar condicionado

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 4.970,00R$ 4.970,00

Órgão:Órgão: PODER JUDICIÁRIO 

Tribunal Superior Eleitoral 

Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão

Objeto:Objeto: Registro de Preços para aquisição de condicionadores de ar novos, tipo split,

destinados aos imóveis utilizados pela Justiça Eleitoral do Maranhão..

Descrição:Descrição: Aparelho ar condicionadoAparelho ar condicionado - Aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração:

24.000 btu, tensão: 220 v, freqüência: 60 hz, nível ruído interno: 36 a 53 db, tipo:

split, modelo: teto,piso, características adicionais: controle remoto sem fio, filtro

antibactéria, de-

Data:Data: 15/09/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:262021 / UASG:70005

Lote/Item:Lote/Item: /4

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 05/10/2021 18:44

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 20

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: MA

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

Relatório gerado no dia 15/10/2021 08:30:34  (IP: 177.12.235.210)Relatório gerado no dia 15/10/2021 08:30:34  (IP: 177.12.235.210)

Relatório de Cotação: Split ON/OFF CASSETE (Teto) - Capacidade de refrigeração:
24.000BTUS.

Pesquisa realizada entre 15/10/2021 08:22:02 e 15/10/2021 08:28:36Pesquisa realizada entre 15/10/2021 08:22:02 e 15/10/2021 08:28:36

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) aparelho ar condicionado 9 1 Unidade R$ 5.716,54 (un) - R$ 5.716,54 R$ 5.716,54

Valor Global:Valor Global:   R$ 5.716,54R$ 5.716,54

Detalhamento dos Itens

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 5.716,54 (un) Percentual:Percentual:  - Preço Estimado Calculado:Preço Estimado Calculado: R$ 5.716,54 Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 5.716,54

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

1 Unidade aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração 24.000 btu, tensão 220 v, nível ruído interno 57 db, tipo split, modelo teto/piso, 

características adicionais 1 ciclo frio, selo procel, controle remoto sem fio

Relatório gerado no dia 15/10/2021 08:30:34 (IP: 177.12.235.210)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdM%2f14GtRHNw%2bNjBIc5bFdUg6MPpxJ7NsEcZlfLvwIMP%2bR 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDlOCgsdM%252f14GtRHNw%252bNjBIc5bFdUg6MPpxJ7NsEcZlfLvwIMP%252bR 1 / 5
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http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=70005&uasg=70005&numprp=262021&Seq=1


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

28.489.248/0001-87

* VENCEDOR *

O.C. ARAUJO - JM MULTIMAR R$ 4.970,00

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 5.313,00R$ 5.313,00

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Secretaria Executiva 

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento 

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ

Objeto:Objeto: O presente Termo de Referência tem por objetivo a seleção de pessoa jurídica

para possível contratação para aquisição de aparelhos eletrônicos, domésticos,

industriais, e equipamentos de refrigeração, necessários para atender as

demandas dos Campi do Instituto Federal do Paraná - IFPR, conforme condições,

quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência..

Descrição:Descrição: Aparelho de refrigeraçãoAparelho de refrigeração - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR

CONDICIONADO TIPO SPLIT PISO-TETO 24.000 BTU, CICLO FRIO E QUENTE,

COM: 1 UNIDADE EVAPORADORA (INTERNA) E 1 UNIDADE CONDENSADORA

(EXTERNA). TRÊS OPÇÕES DE CONFORTO TÉRMICO: REFRIGERAÇÃO,

VENTILAÇÃO E DESUMIDIFICAÇÃO; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 24.000

BTU/H; COMPRESSOR ROTATIVO COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E MAIOR

ECONOMIA DE ENERGIA; FILTRO LAVÁVEL REMOVÍVEL ANTI-PÓ, QUE ELIMINA

AS IMPUREZAS DO AR, TIPO FILTRO DE NYLON E DE CARVÃO; CONTROLE

REMOTO TOTAL SEM FIO DIGITAL INDEPENDENTE PARA CADA UNIDADE

EVAPORADORA (INTERNA); FUNÇÕES TIMER, SLEEP, SWING E AUTO; AJUSTE

DE TEMPERATURA ELETRÔNICO DE 16° C A 30° C; O EQUIPAMENTO DEVERÁ

TER SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA INMETRO/PROCEL CLASSE A OU B. O

EQUIPAMENTO DEVERÁ TER GARANTIA DE 3 ANOS PARA O PRODUTO E DE 3

ANOS PARA O COMPRESSOR. CONSIDERAR UMA DISTÂNCIA DE 10 METROS

ENTRE CONDENSADORA E EVAPORADORA. TENSÃO 380 V TRIFÁSICO / 220 V

MONOFÁSICO/ 110 V MONOFÁSICO, A DEFINIR NO ENVIO DA AUTORIZAÇÃO DE

FORNECIMENTO, BEM COMO A QUANTIDADE DE CADA.

CatMat:CatMat: 5964159641 - APARELHO DE REFRIGERACAO

Data:Data: 21/06/2021 10:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:122021 / UASG:158009

Lote/Item:Lote/Item: /8

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 18

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

16.779.255/0001-34

* VENCEDOR *

ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI R$ 5.313,00

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 4.986,00R$ 4.986,00

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Secretaria Executiva 

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia

Objeto:Objeto: Aquisição de Aparelhos de Ar Condicionado e outros.

Descrição:Descrição: Aparelho ar condicionadoAparelho ar condicionado - Aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração:

24.000 btu,h, tensão: 220 v, freqüência: 60 hz, tipo: split, modelo: teto,piso,

características adicionais: 2 evaporadores e controle remoto sem fio

CatMat:CatMat: 269502269502 - APARELHO AR CONDICIONADO , CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 24.000

BTU/H, TIPO SPLIT, MODELO TETO/PISO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2

EVAPORADORES E CONTROLE REMOTO SEM FIO, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA

60 HZ

Data:Data: 10/06/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:382021 / UASG:158148

Lote/Item:Lote/Item: /9

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 29/06/2021 10:52

Homologação:Homologação: 29/06/2021 10:53

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 14

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: RO

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

41.401.446/0001-05

* VENCEDOR *

NVF COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO EIRELI R$ 4.986,00

Relatório gerado no dia 15/10/2021 08:30:34 (IP: 177.12.235.210)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdM%2f14GtRHNw%2bNjBIc5bFdUg6MPpxJ7NsEcZlfLvwIMP%2bR 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDlOCgsdM%252f14GtRHNw%252bNjBIc5bFdUg6MPpxJ7NsEcZlfLvwIMP%252bR 2 / 5
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Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 4.624,19R$ 4.624,19

Órgão:Órgão: PREF.MUN.DE CAMPO ALEGRE

Objeto:Objeto: Aquisição de aparelho de ar condicionado..

Descrição:Descrição: Ar condicionado , refrigeração - trocador calorAr condicionado , refrigeração - trocador calor - APARELHO DE AR

CONDICIONADO – TIPO SPLITER, PISO TETO OPERAÇÃO SISTEMA DE

RENOVAÇÃO DE AR, COMPRESSOR ROTATIVO, POTÊNCIA DE 24.000 BTUS,

COM TIMER, COM CONTROLE REMOTO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, BAIXO

RUÍDO, TENSÃO/VOLTAGEM DE 220V,BIFÁSICO, DIMENSÕES A PARTIR

DE:UNIDADE INTERNA- LXAXP(MM) 1040X625X232X, PESO:23,5KG,

CONDENSADORA AXIAL E SERPENTINA DE COBRE, COM GARANTIA MÍNIMA DE

12 MESES.ITEM DE AMPLA CONCORRÊNCIA.

CatMat:CatMat: 3513035130 - AR CONDICIONADO / REFRIGERACAO - TROCADOR CALOR

Data:Data: 19/05/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:492021 / UASG:982727

Lote/Item:Lote/Item: /9

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 09/06/2021 15:17

Homologação:Homologação: 17/06/2021 09:45

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 61

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: AL

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

28.489.248/0001-87

* VENCEDOR *

O.C. ARAUJO - JM MULTIMAR R$ 4.624,19

Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 4.624,19R$ 4.624,19

Órgão:Órgão: PREF.MUN.DE CAMPO ALEGRE

Objeto:Objeto: Aquisição de aparelho de ar condicionado..

Descrição:Descrição: Ar condicionado , refrigeração - trocador calorAr condicionado , refrigeração - trocador calor - APARELHO DE AR

CONDICIONADO – TIPO SPLITER, PISO TETO OPERAÇÃO SISTEMA DE

RENOVAÇÃO DE AR, COMPRESSOR ROTATIVO, POTÊNCIA DE 24.000 BTUS,

COM TIMER, COM CONTROLE REMOTO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, BAIXO

RUÍDO, TENSÃO/VOLTAGEM DE 220V, BIFÁSICO, DIMENSÕES A PARTIR DE:

UNIDADE INTERNA - LXAXP (MM) 1040X625X232X, PESO:23,5KG,

CONDENSADORA AXIAL E SERPENTINA DE COBRE, COM GARANTIA MÍNIMA DE

12 MESES.COTA RESERVADA DE 25% PARA ME, REFERENTE AO ITEM 09.

CatMat:CatMat: 3513035130 - AR CONDICIONADO / REFRIGERACAO - TROCADOR CALOR

Data:Data: 19/05/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:492021 / UASG:982727

Lote/Item:Lote/Item: /19

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 09/06/2021 15:17

Homologação:Homologação: 17/06/2021 09:46

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 20

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: AL

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

28.489.248/0001-87

* VENCEDOR *

O.C. ARAUJO - JM MULTIMAR R$ 4.624,19

Preço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 5.655,62R$ 5.655,62

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

Centro Nacional de Pesquisa de Soja

Objeto:Objeto: Contratação de empresa especializada para Fornecimento e Instalação de

Aparelhos de Ar Condicionado no Auditório e Biblioteca da Embrapa Soja situada

a Rodovia Carlos João Strass Acesso Orlando Amaral SN Distrito de Warta,

Londrina PR, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes

no Termo de Referência..

Data:Data: 22/12/2020 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:122020 / UASG:135029

Lote/Item:Lote/Item: 1/2

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 3

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

Relatório gerado no dia 15/10/2021 08:30:34 (IP: 177.12.235.210)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdM%2f14GtRHNw%2bNjBIc5bFdUg6MPpxJ7NsEcZlfLvwIMP%2bR 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDlOCgsdM%252f14GtRHNw%252bNjBIc5bFdUg6MPpxJ7NsEcZlfLvwIMP%252bR 3 / 5
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Descrição:Descrição: APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE

REFRIGERAÇÃO 24.000 BTU, TENSÃO 220 V, NÍVEL RUÍDO INTERNO 57 DB, TIPO

SPLIT, MODELO TETO/PISO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CICLO FRIO,

SELO PROCEL, CONTROLE REMOTO SEM FIO

CatMat:CatMat: 355746355746 - APARELHO AR CONDICIONADO

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PR

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

06.211.664/0001-86

* VENCEDOR *

AMBIENTE AR CONDICIONADO EIRELI R$ 5.655,62

Preço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 5.900,00R$ 5.900,00

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

Centro Nacional de Pesquisa de Soja

Objeto:Objeto: Contratação de empresa especializada para Fornecimento e Instalação de

Aparelhos de Ar Condicionado no Auditório e Biblioteca da Embrapa Soja situada

a Rodovia Carlos João Strass Acesso Orlando Amaral SN Distrito de Warta,

Londrina PR, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes

no Termo de Referência..

Descrição:Descrição: APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE

REFRIGERAÇÃO 24.000 BTU, TENSÃO 220 V, NÍVEL RUÍDO INTERNO 57 DB, TIPO

SPLIT, MODELO TETO/PISO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CICLO FRIO,

SELO PROCEL, CONTROLE REMOTO SEM FIO

CatMat:CatMat: 355746355746 - APARELHO AR CONDICIONADO

Data:Data: 22/12/2020 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:122020 / UASG:135029

Lote/Item:Lote/Item: 2/6

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 2

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

09.343.965/0001-51

* VENCEDOR *

P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA R$ 5.900,00

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 7.898,00R$ 7.898,00

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

DR.JOSE PANGELLA DE VILA PENTEAD

Objeto:Objeto: AQUISIÇÃO C/ INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO

Descrição:Descrição: CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO/TETOCONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO/TETO - CONDICIONADOR DE AR, DO TIPO

SPLIT, PISO/TETO, INVERTER, COM CAPACIDADE: 24.000 BTU/H, OPERACAO:

FRIO, VAZAO DE AR DE NO MINIMO DE 550 M3/H, COM FILTRO DO TIPO

REMOVIVEL, LAVAVEL, VOLTAGEM: 220 VOLTS, 60 HZ, COM CONSUMO

APROXIMADO DE 2200 W/H, FUNCOES: TURBO, SLEEP, TIMER, AJUSTE

AUTOMATICO DE TEMPERATURA, 3 VELOCIDADES, COM BAIXO NIVEL DE

RUIDO, EQUIPAMENTO COMPOSTO DE 01 UNIDADE INTERNA (EVAPORADORA)

E 01 UNIDADE EXTERNA (CONDENSADORA), COM UTILIZACAO DO GAS R-410A,

GABINETE CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO E PLASTICO

ABS, MEDINDO APROXIMADAMENTE UNIDADE INTERNA: 320 X 998 X 228 MM

(L X A X P),UNIDADE EXTERNA: 578 X 790 X 315 MM (L X A X P), FORNECIDO

COM CONTROLE REMOTO SEM FIO E DISPLAY DE LCD, MANUAL DE

INSTRUCOES E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUES, COM GARANTIA

MINIMA DE 12 MESES, DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM ASNORMAS

TECNICAS NBR 16401

Data:Data: 05/05/2021 09:33

Modalidade:Modalidade:

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: OC: 090156000012021OC00086

Lote/Item:Lote/Item: 1/2

Ata:Ata: Link Ata

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

Quantidade:Quantidade: 5

Unidade:Unidade: UNIDADE

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

04.602.194/0002-37

* VENCEDOR *

PRADO COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS DE INSTALACOES EIRELI R$ 7.898,00

Relatório gerado no dia 15/10/2021 08:30:34 (IP: 177.12.235.210)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdM%2f14GtRHNw%2bNjBIc5bFdUg6MPpxJ7NsEcZlfLvwIMP%2bR 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDlOCgsdM%252f14GtRHNw%252bNjBIc5bFdUg6MPpxJ7NsEcZlfLvwIMP%252bR 4 / 5

Cotação - Banco de Preços (0959888)         SEI 0007391-67.2021.6.02.8000 / pg. 42

http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=135029&uasg=135029&numprp=122020&Seq=1
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_UI/Ata/becprp17001.aspx?qmWr2pMvO7UUd66cksvm%252b%252fFTyvN1IeergaK0om686kVS8vyAF8btS4kT1QfDrDsj


Preço (Outros Entes Públicos) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Outros Entes Públicos) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 7.477,83R$ 7.477,83

Órgão:Órgão: TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR DO ESTADO DE M.G.

Objeto:Objeto: Prestação de serviços de engenharia para instalação de sistema de ar

condicionado conforme especificações técnicas, detalhamentos e condições

relacionadas no EDITAL.

Descrição:Descrição: AR CONDICIONADO SPLITAR CONDICIONADO SPLIT - AR CONDICIONADO SPLIT - MODELO: PISO E TETO;

TECNOLOGIA: CONVENCIONAL; CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 24.000

BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 3 VELOCIDADES; MODO DE

OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL:

TEMPORIZADOR + TIMER + SWING; FILTRAGEM DE AR: FILTRO

ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM/FREQUENCIA: 220V/60HZ;

CLASSIFICACAO ENERGETICA: MAXIMA CLASSE C; FLUIDO REFRIGERANTE:

GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: SEM FIO; CONTEUDO EXTRA:

MANUAL EM PORTUGUES; INSTALACAO: INCLUSA;

Data:Data: 02/12/2020 00:00

Modalidade:Modalidade: Pregão eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: 1051005 000118/2020

Lote/Item:Lote/Item: 1/9

Ata:Ata: Link Ata

Homologação:Homologação: 11/12/2020 00:00

Fonte:Fonte: www.compras.mg.gov.br

Quantidade:Quantidade: 7

Unidade:Unidade: UNIDADE

UF:UF: MG

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

19.119.463/0001-03

* VENCEDOR *

AIR MINAS AR CONDICIONADO LTDA R$ 7.477,83

Relatório gerado no dia 15/10/2021 08:30:34 (IP: 177.12.235.210)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdM%2f14GtRHNw%2bNjBIc5bFdUg6MPpxJ7NsEcZlfLvwIMP%2bR 
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token=JXIk08783RmxSDlOCgsdM%252f14GtRHNw%252bNjBIc5bFdUg6MPpxJ7NsEcZlfLvwIMP%252bR 5 / 5
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Pregão Eletrônico
Visualização de Propostas

 UASG: 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
Pregão nº: 472021 
Modo de Disputa: Aberto/Fechado

 

 Menu  Voltar

 

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.
Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com
as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação
definidos no edital.

Item: 4 - Ar condicionado ,
refrigeração - trocador calor

Qtde
Solicitada: 27

Qtde
Aceita: 0 Valor Máximo Aceitável: R$

113.681,3400
Recurso:

Sem

Tratamento Diferenciado: - 
Aplicabilidade Decreto 7174: Não 
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 

Intervalo mínimo entre lances: - 
 

Fornecedor
Qtde

Ofertada
Proposta 

(R$)
Melhor

Lance (R$)
Data 

Melhor
Lance

Valor (R$)
Negociado

Situação
da

Proposta

Anexo Declaração

30.430.226/0005-

17 -  FUTURA
CLIMATIZACAO
DISTRIBUIDORA
COMERCIO E
SERVICOS L

27 324.000,0000
140.625,4500 13/10/2021

14:32:32:233 - Recusado Consultar SIM  

Marca: elgin kefi24b2nc ouf
Fabricante: elgin kefi24b2nc oufe24b2ca
Modelo / Versão: elgin kefi24b2nc oufe24b2ca
Descrição detalhada do objeto ofertado: Split ON/OFF CASSETE (Teto) - Capacidade de refrigeração: 24.000BTUS. • Versão:

Somente Frio; • Tensão/voltagem: 220v; • Filtro antipó, eliminador de impurezas e purificador de ar; • Compresso... 
Porte da Empresa: ME/EPP    Declaração ME/EPP: SIM 
Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM       Declaração de Menor: SIM       Declaração independente

de proposta: SIM 

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM       Declaração de Acessibilidade: SIM      
Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Motivo da Recusa: O lance ofertado encontra-se acima do valor estimado pela administração. A empresa informou da
impossibilidade da negociação.

34.095.704/0001-

07 -  JOMED
JANUARIO
ATACADISTA
EIRELI

27 148.500,0000
147.999,0000 13/10/2021

14:36:32:827 - Recusado Consultar SIM  

Marca: PHILCO
Fabricante: PHILCO
Modelo / Versão: PAC24000CQFM6
Descrição detalhada do objeto ofertado: Split ON/OFF CASSETE (Teto) - Capacidade de refrigeração: 24.000BTUS.  Versão:

Somente Frio;  Tensão/voltagem: 220v;  Filtro antipó, eliminador de impurezas e purificador de ar... 
Porte da Empresa: ME/EPP    Declaração ME/EPP: SIM 
Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM       Declaração de Menor: SIM       Declaração independente

de proposta: SIM 

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM       Declaração de Acessibilidade: SIM      
Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Motivo da Recusa: O lance ofertado/negociado encontra-se acima do valor estimado pela administração. A empresa
informou da impossibilidade da negociação.

42.262.411/0001-

03 -  ARGOS
LTDA

27 270.000,0000
270.000,0000 13/10/2021

14:00:01:227 - Recusado Consultar SIM  

Marca: MIDEA
Fabricante: MIDEA
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Modelo / Versão: CASSETE 24.000 FR
Descrição detalhada do objeto ofertado: "Split ON/OFF CASSETE (Teto) - Capacidade de refrigeração: 24.000BTUS. Versão:

Somente Frio; Tensão/voltagem: 220v; Filtro antipó, eliminador de impurezas e purificador de ar; Compressor... 
Porte da Empresa: ME/EPP    Declaração ME/EPP: SIM 
Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM       Declaração de Menor: SIM       Declaração independente

de proposta: SIM 

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM       Declaração de Acessibilidade: SIM      
Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Motivo da Recusa: O lance ofertado encontra-se acima do valor estimado pela administração. A empresa informou da
impossibilidade da negociação.

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique aqui.

 Menu  Voltar
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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 outubro de 2021.
À SLC,
Para apresentar minuta de edital.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador Substituto, em 15/10/2021, às 11:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0960222 e o código CRC 0AC632C7.
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  xxxx//22002211  

 

Minuta 
 
PROCESSO Nº 0007391-67.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO  
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: xx de xxxx de 2021 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: 14 horas 

 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, objetivando a 
aquisição de material permanente – condicionadores de ar, tudo de acordo com requisição 
promovida pela Secretaria de Administração desta Corte. 

 
   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, 
de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
com suas posteriores alterações, em consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 
14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e demais normas pertinentes. 
Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 
2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, 
edição de 19 de junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da 
Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro 
de 1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO 
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a aquisição de material 
permanente – condicionadores de ar, conforme especificações e condições assentadas nos 
ANEXO I e I-A deste edital.  
 
2 – DOS PRAZOS DE ENTREGA E DE GARANTIA E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
 
2.1. Os materiais deverão ser entregues no prazo de até 30 (trinta) dias 
corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho. 
 
2.2. O prazo de garantia deverá ser de, no mínimo, 01 (um) ano para todo 
o equipamento, incluindo compressor. A prova da garantia deverá ser feita mediante 
apresentação do Termo de Garantia do Produto ou mediante declaração expressa do 
fabricante em papel timbrado da empresa, devendo conter razão social, CNPJ, endereço, 
e-mail, telefone, identificação do responsável pela declaração (nome e cargo) e estar 
devidamente assinada. 
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2.3. Os materiais deverão contar com assistência técnica autorizada na 
cidade de Maceió-AL, devidamente comprovado através de sites oficiais e/ou por 
encaminhamento de documentação do licitante vencedor, caso solicitado pelo Pregoeiro. 
 
3 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1.  Poderão participar deste pregão as empresas do ramo pertinente ao 
objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro 
Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de 
fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos. 

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

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas 

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

11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o 

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

2006. 

3.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

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

na forma da legislação vigente; 

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

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

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

de 1993; 

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

processo de dissolução ou liquidação; 

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

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

magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções 

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

chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades 

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

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

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

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

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

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

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

em seus arts. 42 a 49;  

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

empresas de pequeno porte, quanto aos itens 01 e 02, a assinalação do 

campo “não” impedirá o prosseguimento no certame. 

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

anexos; 

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

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

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

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

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

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

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

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

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

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

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

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem 

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

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

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

8.213, de 24 de julho de 1991. 

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

o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

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

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

eletrônica. 

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

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

certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – 

ICP - Brasil. 
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4.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 

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

capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão. 

 

4.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações 

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

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

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

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

terceiros. 

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

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

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

logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

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

desclassificação no momento da habilitação 

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

 

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

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

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

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

documentação.  

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

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

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

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

constantes dos sistemas. 

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

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

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

5.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

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

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

de sua desconexão.  

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

a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 
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5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação 

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

procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante 

melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para 

acesso público após o encerramento do envio de lances. 

 
6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

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

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor total de cada item ofertado; 

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

especificação constante no Anexo I-A;  

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

Contratada. 

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

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

incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

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

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

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

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

contar da data de sua apresentação.  

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas 

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

públicas. 

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 

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

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

assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

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

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.  
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7.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 

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

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

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

Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas 

exigidas no Termo de Referência.  

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

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

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

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

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

7.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo 

que somente estas participarão da fase de lances. 

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

Pregoeiro e os licitantes. 

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

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

recebimento e do valor consignado no registro.  

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total de cada item ofertado. 
 

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

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

ele ofertado e registrado pelo sistema. 

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

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

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

lances.  

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

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

sucessivos, com lance final e fechado. 

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

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

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

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

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

para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por 
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cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o 

qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

7.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste 

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

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

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

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

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

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

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

encerramento deste prazo. 

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

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

fechado atender às exigências de habilitação. 

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

subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a 

ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério 

da Economia; 

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

campo próprio do sistema. 

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

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

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

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

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

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

para a recepção dos lances.  

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

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

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

no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

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

definido neste Edital e seus anexos.  

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

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

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

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

fechado. 

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

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

a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

7.22.1. no país; 

7.22.2. por empresas brasileiras;  

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

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

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

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

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

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

diferentes das previstas neste Edital. 

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

acompanhada pelos demais licitantes. 

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

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

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

documentos complementares, quando necessários à confirmação 

daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

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

julgamento da proposta. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

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

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

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

10.024/2019. 
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8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na 

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

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

desclassificação.  

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

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

apresentar preço manifestamente inexequível. 

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

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

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

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

da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 

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

quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

8.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para 

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

indícios que fundamentam a suspeita. 

 

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

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

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

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

 

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

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

horas, sob pena de não aceitação da proposta.  

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

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

formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

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

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

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

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

“chat” a nova data e horário para a sua continuidade. 

8.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

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

conforme disposto no item 7.24. 

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

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

9 – DA HABILITAÇÃO. 
 

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

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

eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 

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

mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

9.1.1. SICAF; 

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

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

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

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

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

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

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

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

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

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

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

 

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

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

inabilitado, por falta de condição de participação. 

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

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

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

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

será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à 

habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira 

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

2018. 

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

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

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

anterior à data prevista para recebimento das propostas; 

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes 

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

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

documentação atualizada. 

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

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

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

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

9.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

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

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

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

 

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

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

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

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

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

emitidos somente em nome da matriz. 

 

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

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

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

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

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

habilitação: 
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9.10.1. Habilitação jurídica:  

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

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

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

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

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

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

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado 

de documento comprobatório de seus administradores; 

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

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

sucursal, filial ou agência; 

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

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

dos seus administradores; 

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

decreto de autorização; 

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

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

de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

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

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

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

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

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

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

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

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

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

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 

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

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 
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e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao 

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

com o objeto contratual;  

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

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

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

ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da 

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

lei;  

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

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

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

de inabilitação. 

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

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas 

de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do 

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

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

9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

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

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

balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

 

9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

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

a todas as demais exigências do edital. 

 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 

 

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

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

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

comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 

período, a critério da administração pública, quando requerida pelo 

licitante, mediante apresentação de justificativa. 

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

subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das 
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sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos 

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

classificação, seguir-se outra licitante com alguma restrição na 

documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 

regularização.  

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os 

documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

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

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

seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou 

apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

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

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

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

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

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

cabíveis. 

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

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

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

licitante nos remanescentes. 

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

licitante será declarado vencedor. 

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

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

deverá: 

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

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

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

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

vencedor, para fins de pagamento; 

c) conter a descrição de cada item ofertado; 

d) conter o preço unitário e total de cada item ofertado. 
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10.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

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

Contratada, se for o caso. 

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

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

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

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

8.666/93). 

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

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

os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

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

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

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

 

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

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

estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

 

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

documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

11 - DOS RECURSOS. 
 

11.1.  Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e 

trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se 

for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer 

licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra 

qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a 

tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se 

admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

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

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer importará a decadência desse direito. 

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

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

demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 
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contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 

começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 

vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

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

aproveitamento.  

11.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

12.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

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

anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a 

própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os 

que dele dependam; 

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

licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento 

equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos 

do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

12.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, 

ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os 

dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus 

dados cadastrais atualizados. 

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 

13.1.  O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por 

ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, 

após a regular decisão dos recursos apresentados. 

13.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

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

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

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 
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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 no endereço 
discriminado no item 22.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

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

Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados 

da data de recebimento da impugnação. 

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

realização do certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 

deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada 

para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-

al.jus.br. 

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

dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios 

formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

14.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional 

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

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 

sistema e vincularão os participantes e a administração. 

15 – DA CONTRATAÇÃO 
 
15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
mediante Nota de Empenho, na qual constarão todas as especificações do objeto, valor, 
prazos de entrega em conformidade com este edital.  
 
15.2. Antes da Emissão da Nota de Empenho será exigida a comprovação 
das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo 
licitante durante a vigência do contrato.  
 
15.3. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 
15.2 ou recusar-se a receber a Nota de Empenho, será convocada outra licitante para 
celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem 
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
16 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
16.1. A entrega dos materiais deverá ocorrer no prazo máximo de 30 
(trinta) dias corridos, a partir do recebimento da Nota de Empenho, que poderá ser 
enviada por e-mail, no Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizado 
na Av. Menino Marcelo (Via Expressa), nº 7.200 D – Antares, Maceió/AL, CEP: 57046-000, 
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Tel: (82) 3328-1947, ou em outro local, nesta Capital, a ser indicado pela Administração 
deste Órgão, durante o seu horário normal de expediente. 
 
16.2. O material será recebido pela Seção de Patrimônio e Seção de 
Manutenção e Reparos do Tribunal, da seguinte forma: 

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da 
conformidade do mesmo com as especificações consignadas na proposta de 
preço; 

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

 
16.3. A Seção de Manutenção e Reparos – SMR procederá a verificação do 
atendimento das especificações, atestando, por fim, a nota fiscal. 
 
16.4. O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as 
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 

 
16.5.        Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário 
próprio. 
 
16.6. O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos 
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção 
ao consumidor. 
 
16.7. O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital 
terá seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze) 
dias, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas 
previstas na Seção 17. 
 
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

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

I  não entregar a documentação exigida no edital; 

II - apresentar documentação falsa; 

III - causar o atraso na execução do objeto; 

IV - não mantiver a proposta; 

V - falhar na execução do contrato; 

VI - fraudar a execução do contrato; 
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VII - comportar-se de modo inidôneo; 

VIII - declarar informações falsas; e 

IX - cometer fraude fiscal. 

17.2.  Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à 
ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à 
Administração e das cabíveis cominações legais. 

 
17.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado 
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 
serem efetuados. 
 
17.4. A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita 
a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos 
casos a seguir: 
 

a) Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez 
por cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na substituição de 
materiais desconformes, calculado sobre o valor atualizado do material; 
 
b) Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do contrato, em razão de 
recusa ou de inexecução total ou sobre o valor remanescente, no caso de inexecução 
parcial das obrigações assumidas. 
 

17.4.1. Poderão ser aplicadas a penalidade de suspensão temporária de 
participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, 
por prazo não superior a 02 (dois) anos; e de declaração de inidoneidade para 
licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 
17.5.         As sanções previstas neste edital poderão ser impostas cumulativamente 
com as demais. 
 
17.6.         A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias 
do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela 
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa; 
 
17.7. Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor 
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em atraso. 
 
17.8.          O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
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17.9.  Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 

 
17.10.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados 
para a entrega, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  

 
17.11.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da 
Lei nº 8.666/1993. 

 
17.12.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, 
a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts. 
86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por 
cento) ao mês. 

 
17.13.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta ao licitante contratado. 

 
17.13.1. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 

17.14.  No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar 
multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido prazo, o 
índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 

 
17.14.1.  A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito 
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário 
Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas. 

 
17.15.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,     
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
17.16.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
18 - DO PAGAMENTO  
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18.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias úteis, após o recebimento definitivo da nota fiscal, 
devidamente atestada. 
 
18.2. Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
18.3.   Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
18.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação 
tributária vigente. 
 
18.5. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência. 
 
18.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do 
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 
 

EM = I x N x VP, 
Onde: 

EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
 365   365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 

19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

19.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2021, 
alocados no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 167674, 
Natureza da Despesa n° 449052 (Equipamentos e Material Permanente). 

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

a) Proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno 
cumprimento das obrigações estabelecidas neste edital; 
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b)  Executar a fiscalização e controle na entrega do objeto deste edital; 

c) Efetuar o pagamento à Contratada, consoante às condições estabelecidas 
no contrato; 

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

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

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

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

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

i) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de servidor 
especialmente designado, em conformidade com a legislação, que anotará em 
registro próprio todas as ocorrências; 

j) Notificar, por escrito, à Contratada, a ocorrência de eventuais imperfeições 
no curso de execução do contrato, fixando prazo para sua correção, aplicando, 
se for o caso, as penalidades previstas em lei. 

 
21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
21.1. São obrigações da contratada: 

 

a) Entregar somente equipamentos de ar condicionado tipo Split High Wall 
(itens 1 a 3), que possuam, obrigatoriamente, a tecnologia INVERTER. Os 
equipamentos dos itens 4 e 5 podem ou não possuir a tecnologia INVERTER; 

b) Providenciar para que todos os modelos dos aparelhos de ar condicionado 
apresentem ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE 
autorizada pelo Inmetro (Selo Procel), em conformidade com as seguintes 
Portarias: 

b.1) Portaria/Inmetro n° 007, de 04 de janeiro de 2011 - Etiquetagem 
Compulsória de Condicionadores de ar até 60.000 BTU/h; 

b.2) Portaria/Inmetro nº 643, de 30 de novembro de 2012 - Alterar os itens 
1, 5 e os subitens 7.1.1, 7.2.2, 7.5.1, 7.5.1.1, 7.5.3, 7.6.1.4, 9.1.4, 9.2.4 e 
9.3.1, dos Requisitos de Avaliação da Conformidade, aprovados pela 
Portaria Inmetro n° 007/2011; 

c) Entregar, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data do 
recebimento da Nota de Empenho, o objeto constante do presente Edital, no 
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endereço constante do item 16, devidamente embalado e protegido contra 
danos de transporte e manuseio, sem ônus de frete para o Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas e acompanhado da respectiva Nota Fiscal constando as 
especificações e marca do material; 

d) Entregar o equipamento com o respectivo Manual de Instrução, contendo 
Termo de Garantia; 

e) Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o 
equipamento licitado que vier a apresentar defeitos durante seu uso normal; 

f) Substituir, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, o equipamento se não 
aceito pela Seção de Manutenção e Reparos – SMR, por defeito ou por não 
atender às especificações deste Edital; 

g) Responder por quaisquer danos pessoais e/ou patrimoniais, causados direta 
ou indiretamente à CONTRATANTE, ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou 
dolo, na execução do objeto do Certame, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade, mesmo que haja a fiscalização ou o acompanhamento pela 
CONTRATANTE; 

h) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do 
cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para a 
CONTRATANTE; 

i) Manter-se em compatibilidade com as obrigações assumidas e condições de 
habilitação e qualificação exigidas neste Edital; 

j) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados em qualquer fase da 
contratação 

k) Anexar à Nota Fiscal, se a empresa for optante do SIMPLES, o documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil. 

l) Responder por todos os ônus, diretos e indiretos, incidentes no fornecimento 
dos materiais, inclusive aqueles referentes à embalagem, seguros, taxas, 
fretes, transporte, descarga e demais encargos;  

m)Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de 
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL; 

n) Considerar válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho. 
 

22 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

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

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

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

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

erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 
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validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a 

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

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

contratação. 

22.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 

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

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

contratação.  

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

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

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

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

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

dias de expediente na Administração. 

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

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

os princípios da isonomia e do interesse público. 

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

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

 
22.10. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no 
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 

 
22.11.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro 
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 

 
22.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 

 
22.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 22.11, no caso de ser retirado 
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, 
gratuitamente. 

 
22.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 

 
ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO I-A - Descrição dos itens e valores máximos admitidos; 
ANEXO II - Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
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22.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do 
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta 
licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente. 

 
Maceió/AL, xx de xxxx de 2021. 

 
 

Ingrid Pereira de Lima Araujo 
Chefe da Seção de Licitações e Contratos 
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          ANEXO I 

          TERMO DE REFERÊNCIA 

I – OBJETO 

Aquisição imediata de equipamentos condicionadores de ar, 
para a 3ª fase da reforma da antiga sede do TRE-AL (Sinimbu), conforme 
quantitativos e especificações abaixos descritos. 

  

II – JUSTIFICATIVA 

2.1 O presente procedimento tem por finalidade promover a 
implantação dos equipamentos condicionadores de ar, previstos no projeto 
de climatização da edificação, estes equipamentos integram a 3ª fase da 
reforma da antiga sede do TRE-AL, localizada na Praça Sinimbu. 

2.2 Os critérios de sustentabilidade desta aquisição foram 
concentrados nas especificações dos equipamentos, exigindo equipamentos 
com alta eficiência energética, comprovada por intermédio do programa 
de ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE autorizada 
pelo Inmetro (Selo Procel) de eficiência energética de equipamentos. 

2.3 Para esta aquisição propostas, a SMR entende, s.m.j. que 
não se deve estabeler critérios de sustentabilidade extras, além das próprias 
especificações dos equipamentos que serão adquidos, pois o estabelecimento 
de critérios sobressalentes, poderiam ensejar numa restrição de competição, 
indo de encontro ao principal princípio do procedimento licitatório que é a 
busca da solução mais vantajosa para a Administração. 

2.4 Esta aquisição deverá ser processada por item, de forma 
a minimizar a possibilidade de fracasso do procedimento licitatório, pois 
amplia o rol de possíveis licitantes interessados. 

  

III – QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÕES 

As constantes no ANEXO I-A deste Edital. 

  

IV – DO LOCAL, DAS CONDIÇÕES E PRAZO PARA ENTREGA 

O equipamento deverá ser entregues no Almoxarifado do 
TRE/AL, situado na Avenida Menino Marcelo (Via Expressa), nº 7200D, 
Antares, CEP 57046-000, Maceió/AL, ou em outro local, nesta Capital, a ser 
indicado pela Administração deste Órgão, em horário de expediente normal 
do Tribunal, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data 
do recebimento da Nota de Empenho ou Ordem de Serviço, devidamente 
acompanhado da respectiva Nota Fiscal, constando as especificações e 
marca do mesmo. 
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V – DO RECEBIMENTO DO MATERIAL 

a) O equipamento será recebido pela Seção de Patrimônio e 
Seção de Manutenção e Reparos do Tribunal, da seguinte forma: 

a.1) provisoriamente, para que seja feita a verificação da 
conformidade do mesmo com as especificações consignadas na proposta de 
preço; 

a.2) definitivamente, após a conferência de que trata a alínea 
anterior e consequente aceitação. 

b) A Seção de Manutenção e Reparos – SMR procederá a 
verificação do atendimento das especificações, atestando, por fim, a nota 
fiscal. 

  

VI – DA RECUSA 

O equipamento que estiver em desacordo com as 
especificações do Termo de Referência terá seu recebimento recusado, 
devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 dias, substituir o produto, 
sujeitando-se à multa de 1% (um por cento) do valor do equipamento, por dia 
extrapolado de atraso, até o limite de 10% (dez por cento). Após o 10º 
(décimo) dia de atraso, será considerado inexecução parcial do contrato. 

  

VII – DO FRETE 

As despesas de frete deverão estar inclusas no preço 
proposto e, em hipótese alguma, poderão ser destacadas quando da emissão 
da nota fiscal/fatura. 

  

VIII – DA GARANTIA 

O prazo de garantia do equipamento deverá ser de, no 
mínimo, 01 (um) ano para todo o equipamento, incluindo compressor. A 
prova da garantia deverá ser feita mediante apresentação do Termo de 
Garantia do Produto ou mediante declaração expressa do fabricante em 
papel timbrado da empresa, devendo conter razão social, CNPJ, endereço, e-
mail, telefone, identificação do responsável pela declaração (nome e cargo) e 
estar devidamente assinada. 

  

IX – DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

O produto a ser adquirido deverá contar com assistência 
técnica autorizada na cidade de Maceió-AL, devidamente comprovado 
através de sites oficiais e/ou por encaminhamento de documentação do 
licitante vencedor, caso solicitado pelo Pregoeiro. 
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X – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

1) Todos os equipamentos de ar condicionado tipo Split High 
Wall (itens 1 a 3), deverão possuir, obrigatoriamente, a tecnologia INVERTER. 
Os equipamentos dos itens 4 e 5 podem ou não possuir a tecnologia 
INVERTER; 

2) Todos os modelos dos aparelhos de ar condicionado 
deverão apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - 
ENCE autorizada pelo Inmetro (Selo Procel), em conformidade com as 
seguintes Portarias: 

a) Portaria/Inmetro n° 007, de 04 de janeiro de 2011 - 
Etiquetagem Compulsória de Condicionadores de ar até 60.000 BTU/h; 

b) Portaria/Inmetro nº 643, de 30 de novembro de 2012 - 
Alterar os itens 1, 5 e os subitens 7.1.1, 7.2.2, 7.5.1, 7.5.1.1, 7.5.3, 7.6.1.4, 
9.1.4, 9.2.4 e 9.3.1, dos Requisitos de Avaliação da Conformidade, aprovados 
pela Portaria Inmetro n° 007/2011; 

3) Entregar, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da 
data do recebimento da Nota de Empenho, o objeto constante do presente 
Termo de Referência, no endereço constante do item IV, devidamente 
embalado e protegido contra danos de transporte e manuseio, sem ônus de 
frete para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e acompanhado da 
respectiva Nota Fiscal constando as especificações e marca do material; 

4) Entregar o equipamento com o respectivo Manual de 
Instrução, contendo Termo de Garantia; 

5) Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no todo 
ou em parte, o equipamento licitado que vier a apresentar defeitos durante 
seu uso normal; 

6) Substituir, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, o 
equipamento se não aceito pela Seção de Manutenção e Reparos – SMR, por 
defeito ou por não atender às especificações deste Termo de Referência; 

7) Responder por quaisquer danos pessoais e/ou 
patrimoniais, causados direta ou indiretamente à CONTRATANTE, ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, na execução do objeto do 
Certame, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, mesmo que haja 
a fiscalização ou o acompanhamento pela CONTRATANTE; 

8) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, 
decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus 
para a CONTRATANTE; 

9) Manter-se em compatibilidade com as obrigações 
assumidas e condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital; 

10) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados 
em qualquer fase da contratação. 
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 XI – PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de 
crédito em conta corrente, em até 10 (dez) dias úteis, contados do 
recebimento da Nota Fiscal respectiva, devidamente atestada pela Seção de 
Manutenção e Reparos – SMR. 

  

XII – GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 

A gestão ficará a cargo da Seção de Patrimônio (SEPAT) e a 
fiscalização dos materiais será executada pela Seção de Manutenção e 
Reparos (SMR). 

  

XIII - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

  

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as 
seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser 
aplicadas cumulativamente: 

a- Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações 
de pequena monta, podendo a Administração, no caso de haver o 
cometimento reiterado das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras 
mais severas; 

b - Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, 
até o limite de 10% (dez por cento), em razão de atraso no cumprimento do 
objeto ou na substituição de materiais desconformes, calculado sobre o valor 
atualizado do material; 

c - Multa de 15% (quinze por cento), no caso de 
descumprimento total, a incidir sobre o valor integral do contrato, em razão 
de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das obrigações 
assumidas, a incidir sobre o saldo remanescente do contrato; 

d- As sanções previstas neste Termo de Referência poderão 
ser impostas cumulativamente com as demais; 

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

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

 Maceió, 03 de agosto de 2021. 

 

 Autor do Termo de Referência: 

   Marcos André Melo Teixeira 
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ANEXO I-A 

 

DESCRIÇÃO DOS ITENS E VALORES MÁXIMOS ADMITIDOS 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE  VALOR 
MÁXIMO 

UNITÁRIO  

VALOR MÁXIMO  
TOTAL 

01 

Split ON/OFF CASSETE (Teto) - 
Capacidade de refrigeração: 

24.000BTUS. 

 Versão: Somente Frio; 

 Tensão/voltagem: 220v; 

 Filtro antipó, eliminador 
de impurezas e 

purificador de ar; 

 Compressor: rotativo; 

 Velocidades: 
Vent./Refrig.: 3/3; 

 Condensadora montada 
com serpentina de cobre 

 Etiqueta Nacional de 
Conservação de Energia 
- ENCE -Selo PROCEL de 
energia categoria “A” ou 

"B"; 

 Controle remoto sem fio; 

 Função Sleep; 

 Cor: Branco ou cinza 
claro. 

Unidade 27 R$ 5.715,54 R$ 154.319,58 
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  ANEXO II 

PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 

Dados da Empresa: 
Razão Social  
CNPJ  
Endereço  
CEP  
Fones:  
Fax  
E-mail  
Site internet  

 
Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. de Identidade  
Orgão Expedidor  
CPF  

 
Dados Bancários da Empresa 
Banco  

Agência  

Conta  
 

Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  

Cargo  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 15 de outubro de 2021.
À AJ-DG,
Com minuta que utilizou o Edital do Pregão

Eletrônico nº 47/2021, que foi alterada para restringir o
certame para o item 4 e  quanto ao valor estimado. 

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 15/10/2021, 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
0960386 e o código CRC 2D9EFB9A.

0007391-67.2021.6.02.8000 0960386v1
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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 18/10/2021, 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
0960785 e o código CRC E2B369BC.

0007391-67.2021.6.02.8000 0960785v2
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

I – OBJETO
Aquisição imediata de equipamentos

condicionadores de ar, para a 3ª fase da reforma da antiga
sede do TRE-AL (Sinimbu), conforme quantitativos e
especificações abaixos descritos.

 
II – JUSTIFICATIVA
2.1 O presente procedimento tem por finalidade

promover a implantação dos equipamentos condicionadores
de ar, previstos no projeto de climatização da edificação, estes
equipamentos integram a 3ª fase da reforma da antiga sede do
TRE-AL, localizada na praça Sinimbu.

2.2 Os critérios de sustentabilidade desta aquisição
foram concentrados nas especificações dos equipamentos,
exigindo equipamentos com alta eficiência energética,
comprovada por intermédio do programa de ETIQUETA
NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE
autorizada pelo Inmetro (Selo Procel) de eficiência energética
de equipamentos.

2.3 Para esta aquisição propostas, a SMR entende,
s.m.j. que não se deve estabeler critérios de sustentabilidade
extras, além das próprias especificações dos equipamentos
que serão adquidos, pois o estabelecimento de critérios
sobressalentes, poderiam ensejar numa restrição de
competição, indo de encontro ao principal princípio do
procedimento licitatório que é a busca da solução mais
vantajosa para a Administração.

2.4 Esta aquisição deverá ser processada por item,
de forma a minimizar a possibilidade de fracasso do
procedimento licitatório, pois amplia o rol de possíveis
licitantes interessados.

 
III – QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÕES
As constantes no ANEXO I deste Termo.
 
IV – DO LOCAL, DAS CONDIÇÕES E PRAZO

PARA ENTREGA
O equipamento deverá ser entregues no
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Almoxarifado do TRE/AL, situado na Avenida Menino Marcelo
(Via Expressa), nº 7200D, Antares, CEP 57046-000,
Maceió/AL, ou em outro local, nesta Capital, a ser indicado
pela Administração deste Órgão, em horário de expediente
normal do Tribunal, no prazo máximo de 30 (trinta) dias
corridos, contados da data do recebimento da Nota de
Empenho ou Ordem de Serviço, devidamente acompanhado da
respectiva Nota Fiscal, constando as especificações e marca
do mesmo.

 
V – DO RECEBIMENTO DO MATERIAL
a) O equipamento será recebido pela Seção de

Patrimônio e Seção de Manutenção e Reparos do Tribunal, da
seguinte forma:

a.1) provisoriamente, para que seja feita a
verificação da conformidade do mesmo com as especificações
consignadas na proposta de preço;

a.2) definitivamente, após a conferência de que
trata a alínea anterior e consequente aceitação.

b) A Seção de Manutenção e Reparos – SMR
procederá a verificação do atendimento das especificações,
atestando, por fim, a nota fiscal.

 
VI – DA RECUSA
O equipamento que estiver em desacordo com as

especificações do Termo de Referência terá seu recebimento
recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 dias,
substituir o produto, sujeitando-se à multa de 1% (um por
cento) do valor do equipamento, por dia extrapolado de
atraso, até o limite de 10% (dez por cento). Após o 10º
(décimo) dia de atraso, será considerado inexecução parcial
do contrato.

 
VII – DO FRETE
As despesas de frete deverão estar inclusas no

preço proposto e, em hipótese alguma, poderão ser
destacadas quando da emissão da nota fiscal/fatura.

 
VIII – DA GARANTIA
O prazo de garantia do equipamento deverá ser de,

no mínimo, 01 (um) ano para todo o equipamento, incluindo
compressor. A prova da garantia deverá ser feita mediante
apresentação do Termo de Garantia do Produto ou mediante
declaração expressa do fabricante em papel timbrado da
empresa, devendo conter razão social, CNPJ, endereço, e-
mail, telefone, identificação do responsável pela declaração
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(nome e cargo) e estar devidamente assinada.
 
IX – DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA
O produto a ser adquirido deverá contar com

assistência técnica autorizada na cidade de Maceió-AL,
devidamente comprovado através de sites oficiais e/ou por
encaminhamento de documentação do licitante vencedor,
caso solicitado pelo Pregoeiro.

 
X – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
1) Todos os equipamentos de ar condicionado tipo

Split High Wall (itens 1 a 3), deverão possuir,
obrigatoriamente, a tecnologia INVERTER. Os equipamentos
dos itens 4 e 5 podem ou não possuir a tecnologia INVERTER;

2) Todos os modelos dos aparelhos de ar
condicionado deverão apresentar ETIQUETA NACIONAL DE
CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE autorizada pelo
Inmetro (Selo Procel), em conformidade com as seguintes
Portarias:

a) Portaria/Inmetro n° 007, de 04 de janeiro de
2011 - Etiquetagem Compulsória de Condicionadores de ar até
60.000 BTU/h;

b) Portaria/Inmetro nº 643, de 30 de novembro de
2012 - Alterar os itens 1, 5 e os subitens 7.1.1, 7.2.2, 7.5.1,
7.5.1.1, 7.5.3, 7.6.1.4, 9.1.4, 9.2.4 e 9.3.1, dos Requisitos de
Avaliação da Conformidade, aprovados pela Portaria Inmetro
n° 007/2011;

3) Entregar, no prazo máximo de 30 (trinta)
dias, contados da data do recebimento da Nota de Empenho, o
objeto constante do presente Termo de Referência, no
endereço constante do item IV, devidamente embalado e
protegido contra danos de transporte e manuseio, sem ônus
de frete para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e
acompanhado da respectiva Nota Fiscal constando as
especificações e marca do material;

4) Entregar o equipamento com o respectivo
Manual de Instrução, contendo Termo de Garantia;

5) Reparar, corrigir ou substituir, às suas
expensas, no todo ou em parte, o equipamento licitado que
vier a apresentar defeitos durante seu uso normal;

6) Substituir, no prazo de 15 (quinze) dias corridos,
o equipamento se não aceito pela Seção de Manutenção e
Reparos – SMR, por defeito ou por não atender às
especificações deste Termo de Referência;

7) Responder por quaisquer danos pessoais e/ou
patrimoniais, causados direta ou indiretamente à
CONTRATANTE, ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou
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dolo, na execução do objeto do Certame, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade, mesmo que haja a
fiscalização ou o acompanhamento pela CONTRATANTE;

8) Arcar com todas as despesas, diretas ou
indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações
assumidas, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE;

9) Manter-se em compatibilidade com as obrigações
assumidas e condições de habilitação e qualificação exigidas
no Edital;

10) Prestar todos os esclarecimentos que forem
solicitados em qualquer fase da contratação.

 
XI – PAGAMENTO
O pagamento será efetuado mediante ordem

bancária de crédito em conta corrente, em até 10 (dez) dias
úteis, contados do recebimento da Nota Fiscal respectiva,
devidamente atestada pela Seção de Manutenção e Reparos –
SMR.

 
XII – GESTÃO E FISCALIZAÇÃO
A gestão ficará a cargo da Seção de

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

 
XIII - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
 
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá

aplicar as seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das
legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:

a- Advertência, em virtude do descumprimento de
obrigações de pequena monta, podendo a Administração, no
caso de haver o cometimento reiterado das faltas ensejadoras
desta sanção, aplicar outras mais severas;

b - Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por
cento) ao dia, até o limite de 10% (dez por cento), em razão de
atraso no cumprimento do objeto ou na substituição de
materiais desconformes, calculado sobre o valor atualizado do
material;

c - Multa de 15% (quinze por cento), no caso de
descumprimento total, a incidir sobre o valor integral do
contrato, em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução
total ou parcial das obrigações assumidas, a incidir sobre o
saldo remanescente do contrato;

d- As sanções previstas neste Termo de Referência
poderão ser impostas cumulativamente com as demais;
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e- A Administração, para aplicação das sanções,
analisará as circunstâncias do caso e as justificativas
apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla
defesa;

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

 
Maceió, 19 de outubro de 2021.
Autor do Termo de Referência:
Marcos André Melo Teixeira
 
 

ANEXO I - RELAÇÃO DE APARELHOS DE AR
CONDICIONADO

 

ITEM Tipo Capacidade deRefrigeração ESPECIFICAÇÃO
Quantidades

para
aquisição/entrega

Imediata

01

Split
ON/OFF

CASSETE
(Teto)

24.000 BTUS

Versão: Somente
Frio;

Tensão/voltagem:
220v;

Filtro antipó,
eliminador de
impurezas e

purificador de ar;
Compressor:

rotativo;
Velocidades:
Vent./Refrig.:

3/3;
Condensadora
montada com
serpentina de

cobre
Etiqueta

Nacional de
Conservação de
Energia - ENCE -
Selo PROCEL de

energia
categoria “A” ou

"B";
Controle remoto

sem fio;
Função Sleep;

27 unidades.
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Cor: Branco ou
cinza claro.

 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 19/10/2021, às 15:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0961979 e o código CRC E5BF4ABF.

0007391-67.2021.6.02.8000 0961979v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 19 de outubro de 2021.
À Secretária de Administração.
 
Senhor Secretário,
 
Em atenção ao Despacho GSAD 0959829, a Seção

de Manutenção e Reparos ajustou o Termo de Referência
0961979, com vistas à aquisição do item fracassado do Pregão
Eletrônico nº 47/2021, tudo nos autos do P.A. SEI Nº
0005085-28.2021.6.02.8000.

Sendo estas as informações requeridas, remeto os
autos para a continuidade do feito, após a juntada do novo
Termo de Referência ajustado 0961979.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 19/10/2021, às 15:29, 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
0961989 e o código CRC 65899B1C.
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DESPACHO

Maceió, 19 de outubro de 2021.
Tomo ciência e aprovo o Termo de Referência

ajustado pela SMR (doc. 0961979), reportando-me ao
Despacho GSAD 0959829, para devolver os autos à COMAP.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 19/10/2021, às 15:59, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0962025 e o código CRC 7629A3BF.

0007391-67.2021.6.02.8000 0962025v1

Despacho GSAD 0962025         SEI 0007391-67.2021.6.02.8000 / pg. 87



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

 

DESPACHO

Maceió, 19 de outubro de 2021.
À SEIC, 
Para análise da necessidade de reavaliação da

estimativa de preços.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador, em 19/10/2021, às 16:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0962096 e o código CRC EB413124.
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DESPACHO

Maceió, 20 de outubro de 2021.
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Em atenção ao Despacho COMAP - 0962096,

informamos que o ajuste disposto no novo Termo de
Referência (0961979) não altera a estimativa de preço já
apresentada por esta Seção - Despacho SEIC (0959887).

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 20/10/2021, às 21:38, 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
0962964 e o código CRC 7224D4BA.
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DESPACHO

Maceió, 21 de outubro de 2021.
À SLC,
Para ajustes no edital.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador, em 21/10/2021, às 14:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0963318 e o código CRC 0E4420CC.
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  xxxx//22002211  

 

Minuta 
 
PROCESSO Nº 0007391-67.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO  
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: xx de xxxx de 2021 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: 14 horas 

 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, objetivando a 
aquisição de material permanente – condicionadores de ar, tudo de acordo com requisição 
promovida pela Secretaria de Administração desta Corte. 

 
   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, 
de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
com suas posteriores alterações, em consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 
14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e demais normas pertinentes. 
Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 
2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, 
edição de 19 de junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da 
Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro 
de 1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO 
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a aquisição de material 
permanente – condicionadores de ar, conforme especificações e condições assentadas nos 
ANEXO I e I-A deste edital.  
 
2 – DOS PRAZOS DE ENTREGA E DE GARANTIA E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
 
2.1. Os materiais deverão ser entregues no prazo de até 30 (trinta) dias 
corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho. 
 
2.2. O prazo de garantia deverá ser de, no mínimo, 01 (um) ano para todo 
o equipamento, incluindo compressor. A prova da garantia deverá ser feita mediante 
apresentação do Termo de Garantia do Produto ou mediante declaração expressa do 
fabricante em papel timbrado da empresa, devendo conter razão social, CNPJ, endereço, 
e-mail, telefone, identificação do responsável pela declaração (nome e cargo) e estar 
devidamente assinada. 
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2.3. Os materiais deverão contar com assistência técnica autorizada na 
cidade de Maceió-AL, devidamente comprovado através de sites oficiais e/ou por 
encaminhamento de documentação do licitante vencedor, caso solicitado pelo Pregoeiro. 
 
3 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1.  Poderão participar deste pregão as empresas do ramo pertinente ao 
objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro 
Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de 
fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos. 

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

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas 

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

11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o 

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

2006. 

3.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

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

na forma da legislação vigente; 

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

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

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

de 1993; 

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

processo de dissolução ou liquidação; 

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

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

magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções 

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

chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades 

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

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

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

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

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

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

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

em seus arts. 42 a 49;  

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

empresas de pequeno porte, quanto aos itens 01 e 02, a assinalação do 

campo “não” impedirá o prosseguimento no certame. 

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

anexos; 

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

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

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

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

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

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

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

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

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

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

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

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem 

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

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

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

8.213, de 24 de julho de 1991. 

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

o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

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

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

eletrônica. 

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

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

certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – 

ICP - Brasil. 
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4.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 

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

capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão. 

 

4.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações 

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

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

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

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

terceiros. 

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

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

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

logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

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

desclassificação no momento da habilitação 

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

 

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

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

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

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

documentação.  

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

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

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

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

constantes dos sistemas. 

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

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

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

5.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

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

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

de sua desconexão.  

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

a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 
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5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação 

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

procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante 

melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para 

acesso público após o encerramento do envio de lances. 

 
6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

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

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor total de cada item ofertado; 

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

especificação constante no Anexo I-A;  

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

Contratada. 

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

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

incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

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

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

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

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

contar da data de sua apresentação.  

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas 

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

públicas. 

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 

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

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

assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

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

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

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

Minuta de edital alterado - novo TR (0963546)         SEI 0007391-67.2021.6.02.8000 / pg. 95



 
6 

 

                                   
                          PODER JUDICIÁRIO 

      TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

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

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

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

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

Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas 

exigidas no Termo de Referência.  

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

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

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

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

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

7.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo 

que somente estas participarão da fase de lances. 

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

Pregoeiro e os licitantes. 

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

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

recebimento e do valor consignado no registro.  

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total de cada item ofertado. 
 

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

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

ele ofertado e registrado pelo sistema. 

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

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

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

lances.  

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

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

sucessivos, com lance final e fechado. 

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

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

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

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

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

para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por 
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cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o 

qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

7.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste 

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

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

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

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

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

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

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

encerramento deste prazo. 

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

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

fechado atender às exigências de habilitação. 

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

subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a 

ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério 

da Economia; 

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

campo próprio do sistema. 

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

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

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

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

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

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

para a recepção dos lances.  

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

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

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

no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

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

definido neste Edital e seus anexos.  

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

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

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

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

fechado. 

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

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

a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

7.22.1. no país; 

7.22.2. por empresas brasileiras;  

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

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

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

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

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

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

diferentes das previstas neste Edital. 

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

acompanhada pelos demais licitantes. 

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

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

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

documentos complementares, quando necessários à confirmação 

daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

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

julgamento da proposta. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

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

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

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

10.024/2019. 
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8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na 

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

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

desclassificação.  

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

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

apresentar preço manifestamente inexequível. 

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

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

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

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

da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 

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

quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

8.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para 

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

indícios que fundamentam a suspeita. 

 

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

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

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

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

 

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

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

horas, sob pena de não aceitação da proposta.  

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

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

formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

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

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

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

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

“chat” a nova data e horário para a sua continuidade. 

8.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

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

conforme disposto no item 7.24. 

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

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

9 – DA HABILITAÇÃO. 
 

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

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

eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 

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

mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

9.1.1. SICAF; 

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

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

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

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

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

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

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

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

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

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

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

 

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

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

inabilitado, por falta de condição de participação. 

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

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

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

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

será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à 

habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira 

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

2018. 

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

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

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

anterior à data prevista para recebimento das propostas; 

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes 

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

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

documentação atualizada. 

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

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

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

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

9.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

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

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

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

 

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

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

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

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

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

emitidos somente em nome da matriz. 

 

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

de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for 

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

9.10.  Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos 

termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de 

habilitação: 
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9.10.1. Habilitação jurídica:  

a)  No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da 

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c)  No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado 

de documento comprobatório de seus administradores; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante 

sucursal, filial ou agência; 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação 

dos seus administradores; 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: 

decreto de autorização; 

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro 

de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 

referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União 

(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, 

nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da 

Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 

negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 
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e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto contratual;  

f) prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 

licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados 

ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da 

Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da 

lei;  

9.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena 

de inabilitação. 

9.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a 

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas 

de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do 

contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de 

regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 

9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de 

inscrição no cadastro de contribuinte municipal e (b) da apresentação do 

balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

 

9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda 

a todas as demais exigências do edital. 

 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 

 

9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que 

tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, 

comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 

período, a critério da administração pública, quando requerida pelo 

licitante, mediante apresentação de justificativa. 

9.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no 

subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das 
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sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de 

classificação, seguir-se outra licitante com alguma restrição na 

documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 

regularização.  

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os 

documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

9.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, 

seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou 

apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

9.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver 

concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de 

habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em 

que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim 

sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções 

cabíveis. 

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) 

valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do 

licitante nos remanescentes. 

9.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 

licitante será declarado vencedor. 

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

10.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada 

no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e 

deverá: 

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, 

sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser 

assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 

vencedor, para fins de pagamento; 

c) conter a descrição de cada item ofertado; 

d) conter o preço unitário e total de cada item ofertado. 
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10.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à 

Contratada, se for o caso. 

10.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

10.4.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor 

unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 

8.666/93). 

10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, 

prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e 

os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

10.5.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto 

deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o 

julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

 

10.6.  A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não 

sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que 

estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

 

10.7.  As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os 

documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

11 - DOS RECURSOS. 
 

11.1.  Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e 

trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se 

for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer 

licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra 

qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a 

tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se 

admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer importará a decadência desse direito. 

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo 

de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os 

demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 
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contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 

começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 

vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

11.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

11.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

12.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 

anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a 

própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os 

que dele dependam; 

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 

licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento 

equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos 

do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

12.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, 

ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os 

dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus 

dados cadastrais atualizados. 

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 

13.1.  O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por 

ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, 

após a regular decisão dos recursos apresentados. 

13.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.  
 

14.1.  Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 
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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 no endereço 
discriminado no item 22.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

14.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste 

Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados 

da data de recebimento da impugnação. 

14.4.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a 

realização do certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 

deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada 

para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-

al.jus.br. 

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois 

dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios 

formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

14.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional 

e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 

sistema e vincularão os participantes e a administração. 

15 – DA CONTRATAÇÃO 
 
15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
mediante Nota de Empenho, na qual constarão todas as especificações do objeto, valor, 
prazos de entrega em conformidade com este edital.  
 
15.2. Antes da Emissão da Nota de Empenho será exigida a comprovação 
das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo 
licitante durante a vigência do contrato.  
 
15.3. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 
15.2 ou recusar-se a receber a Nota de Empenho, será convocada outra licitante para 
celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem 
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
16 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
16.1. A entrega dos materiais deverá ocorrer no prazo máximo de 30 
(trinta) dias corridos, a partir do recebimento da Nota de Empenho, que poderá ser 
enviada por e-mail, no Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizado 
na Av. Menino Marcelo (Via Expressa), nº 7.200 D – Antares, Maceió/AL, CEP: 57046-000, 
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Tel: (82) 3328-1947, ou em outro local, nesta Capital, a ser indicado pela Administração 
deste Órgão, durante o seu horário normal de expediente. 
 
16.2. O material será recebido pela Seção de Patrimônio e Seção de 
Manutenção e Reparos do Tribunal, da seguinte forma: 

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da 
conformidade do mesmo com as especificações consignadas na proposta de 
preço; 

b) definitivamente, após a conferência de que trata a alínea 
anterior e consequente aceitação. 

 
16.3. A Seção de Manutenção e Reparos – SMR procederá a verificação do 
atendimento das especificações, atestando, por fim, a nota fiscal. 
 
16.4. O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as 
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 

 
16.5.        Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário 
próprio. 
 
16.6. O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos 
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção 
ao consumidor. 
 
16.7. O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital 
terá seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze) 
dias, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas 
previstas na Seção 17. 
 
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 
17.1  Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será 
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas 
em edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla 
defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

I  não entregar a documentação exigida no edital; 

II - apresentar documentação falsa; 

III - causar o atraso na execução do objeto; 

IV - não mantiver a proposta; 

V - falhar na execução do contrato; 

VI - fraudar a execução do contrato; 
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VII - comportar-se de modo inidôneo; 

VIII - declarar informações falsas; e 

IX - cometer fraude fiscal. 

17.2.  Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à 
ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à 
Administração e das cabíveis cominações legais. 

 
17.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado 
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 
serem efetuados. 
 
17.4. A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita 
a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos 
casos a seguir: 
 

a) Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez 
por cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na substituição de 
materiais desconformes, calculado sobre o valor atualizado do material; 
 
b) Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do contrato, em razão de 
recusa ou de inexecução total ou sobre o valor remanescente, no caso de inexecução 
parcial das obrigações assumidas. 
 

17.4.1. Poderão ser aplicadas a penalidade de suspensão temporária de 
participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, 
por prazo não superior a 02 (dois) anos; e de declaração de inidoneidade para 
licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 
17.5.         As sanções previstas neste edital poderão ser impostas cumulativamente 
com as demais. 
 
17.6.         A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias 
do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela 
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa; 
 
17.7. Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor 
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em atraso. 
 
17.8.          O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
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17.9.  Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 

 
17.10.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados 
para a entrega, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  

 
17.11.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da 
Lei nº 8.666/1993. 

 
17.12.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, 
a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts. 
86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por 
cento) ao mês. 

 
17.13.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta ao licitante contratado. 

 
17.13.1. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 

17.14.  No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar 
multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido prazo, o 
índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 

 
17.14.1.  A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito 
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário 
Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas. 

 
17.15.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,     
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
17.16.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
18 - DO PAGAMENTO  
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18.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias úteis, após o recebimento definitivo da nota fiscal, 
devidamente atestada. 
 
18.2. Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
18.3.   Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
18.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação 
tributária vigente. 
 
18.5. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência. 
 
18.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do 
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 
 

EM = I x N x VP, 
Onde: 

EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
 365   365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 

19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

19.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2021, 
alocados no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 167674, 
Natureza da Despesa n° 449052 (Equipamentos e Material Permanente). 

 
20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
20.1. São obrigações do Contratante: 
 

a) Proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno 
cumprimento das obrigações estabelecidas neste edital; 
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b)  Executar a fiscalização e controle na entrega do objeto deste edital; 

c) Efetuar o pagamento à Contratada, consoante às condições estabelecidas 
no contrato; 

d) Propiciar o acesso dos profissionais da Contratada às suas dependências 
para entrega do objeto; 

e) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 
pela Contratada, proporcionando todas as condições para que a mesma possa 
cumprir suas obrigações dentro dos prazos estabelecidos; 

f) Comunicar imediatamente à Contratada qualquer irregularidade 
manifestada no fornecimento do objeto; 

g) Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela 
Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua 
proposta; 

h) Suspender o pagamento da Nota Fiscal sempre que houver obrigação 
contratual pendente por parte da empresa Contratada, até a devida 
regularização; 

i) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de servidor 
especialmente designado, em conformidade com a legislação, que anotará em 
registro próprio todas as ocorrências; 

j) Notificar, por escrito, à Contratada, a ocorrência de eventuais imperfeições 
no curso de execução do contrato, fixando prazo para sua correção, aplicando, 
se for o caso, as penalidades previstas em lei. 

 
21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
21.1. São obrigações da contratada: 

 

a) Entregar somente equipamentos de ar condicionado tipo Split High Wall 
(itens 1 a 3), que possuam, obrigatoriamente, a tecnologia INVERTER. Os 
equipamentos dos itens 4 e 5 podem ou não possuir a tecnologia INVERTER; 

b) Providenciar para que todos os modelos dos aparelhos de ar condicionado 
apresentem ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE 
autorizada pelo Inmetro (Selo Procel), em conformidade com as seguintes 
Portarias: 

b.1) Portaria/Inmetro n° 007, de 04 de janeiro de 2011 - Etiquetagem 
Compulsória de Condicionadores de ar até 60.000 BTU/h; 

b.2) Portaria/Inmetro nº 643, de 30 de novembro de 2012 - Alterar os itens 
1, 5 e os subitens 7.1.1, 7.2.2, 7.5.1, 7.5.1.1, 7.5.3, 7.6.1.4, 9.1.4, 9.2.4 e 
9.3.1, dos Requisitos de Avaliação da Conformidade, aprovados pela 
Portaria Inmetro n° 007/2011; 

c) Entregar, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data do 
recebimento da Nota de Empenho, o objeto constante do presente Edital, no 

Minuta de edital alterado - novo TR (0963546)         SEI 0007391-67.2021.6.02.8000 / pg. 112



 
2

3 

 

                                   
                          PODER JUDICIÁRIO 

      TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

endereço constante do item 16, devidamente embalado e protegido contra 
danos de transporte e manuseio, sem ônus de frete para o Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas e acompanhado da respectiva Nota Fiscal constando as 
especificações e marca do material; 

d) Entregar o equipamento com o respectivo Manual de Instrução, contendo 
Termo de Garantia; 

e) Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o 
equipamento licitado que vier a apresentar defeitos durante seu uso normal; 

f) Substituir, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, o equipamento se não 
aceito pela Seção de Manutenção e Reparos – SMR, por defeito ou por não 
atender às especificações deste Edital; 

g) Responder por quaisquer danos pessoais e/ou patrimoniais, causados direta 
ou indiretamente à CONTRATANTE, ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou 
dolo, na execução do objeto do Certame, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade, mesmo que haja a fiscalização ou o acompanhamento pela 
CONTRATANTE; 

h) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do 
cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para a 
CONTRATANTE; 

i) Manter-se em compatibilidade com as obrigações assumidas e condições de 
habilitação e qualificação exigidas neste Edital; 

j) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados em qualquer fase da 
contratação 

k) Anexar à Nota Fiscal, se a empresa for optante do SIMPLES, o documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil. 

l) Responder por todos os ônus, diretos e indiretos, incidentes no fornecimento 
dos materiais, inclusive aqueles referentes à embalagem, seguros, taxas, 
fretes, transporte, descarga e demais encargos;  

m)Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de 
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL; 

n) Considerar válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho. 
 

22 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

22.1.  Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

22.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão 

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

22.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar 

erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 
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validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a 

todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

22.4.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação. 

22.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 

favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o 

interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da 

contratação.  

22.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 

suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses 

custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

22.7.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-

se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em 

dias de expediente na Administração. 

22.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados 

os princípios da isonomia e do interesse público. 

22.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos 

ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
22.10. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no 
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 

 
22.11.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro 
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 

 
22.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 

 
22.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 22.11, no caso de ser retirado 
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, 
gratuitamente. 

 
22.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 

 
ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO I-A - Descrição dos itens e valores máximos admitidos; 
ANEXO II - Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
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22.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do 
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta 
licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente. 

 
Maceió/AL, xx de xxxx de 2021. 

 
 

Ingrid Pereira de Lima Araujo 
Chefe da Seção de Licitações e Contratos 
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          ANEXO I 

I – OBJETO 

Aquisição imediata de equipamentos condicionadores de ar, 
para a 3ª fase da reforma da antiga sede do TRE-AL (Sinimbu), conforme 
quantitativos e especificações abaixos descritos. 

  

II – JUSTIFICATIVA 

2.1 O presente procedimento tem por finalidade promover a 
implantação dos equipamentos condicionadores de ar, previstos no projeto 
de climatização da edificação, estes equipamentos integram a 3ª fase da 
reforma da antiga sede do TRE-AL, localizada na praça Sinimbu. 

2.2 Os critérios de sustentabilidade desta aquisição foram 
concentrados nas especificações dos equipamentos, exigindo equipamentos 
com alta eficiência energética, comprovada por intermédio do programa 
de ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE autorizada 
pelo Inmetro (Selo Procel) de eficiência energética de equipamentos. 

2.3 Para esta aquisição propostas, a SMR entende, s.m.j. que 
não se deve estabeler critérios de sustentabilidade extras, além das próprias 
especificações dos equipamentos que serão adquidos, pois o estabelecimento 
de critérios sobressalentes, poderiam ensejar numa restrição de competição, 
indo de encontro ao principal princípio do procedimento licitatório que é a 
busca da solução mais vantajosa para a Administração. 

2.4 Esta aquisição deverá ser processada por item, de forma 
a minimizar a possibilidade de fracasso do procedimento licitatório, pois 
amplia o rol de possíveis licitantes interessados. 

  

III – QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÕES 

As constantes no ANEXO I deste Termo. 

  

IV – DO LOCAL, DAS CONDIÇÕES E PRAZO PARA ENTREGA 

O equipamento deverá ser entregues no Almoxarifado do 
TRE/AL, situado na Avenida Menino Marcelo (Via Expressa), nº 7200D, 
Antares, CEP 57046-000, Maceió/AL, ou em outro local, nesta Capital, a ser 
indicado pela Administração deste Órgão, em horário de expediente normal 
do Tribunal, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data 
do recebimento da Nota de Empenho ou Ordem de Serviço, devidamente 
acompanhado da respectiva Nota Fiscal, constando as especificações e 
marca do mesmo. 
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V – DO RECEBIMENTO DO MATERIAL 

a) O equipamento será recebido pela Seção de Patrimônio e 
Seção de Manutenção e Reparos do Tribunal, da seguinte forma: 

a.1) provisoriamente, para que seja feita a verificação da 
conformidade do mesmo com as especificações consignadas na proposta de 
preço; 

a.2) definitivamente, após a conferência de que trata a alínea 
anterior e consequente aceitação. 

b) A Seção de Manutenção e Reparos – SMR procederá a 
verificação do atendimento das especificações, atestando, por fim, a nota 
fiscal. 

  

VI – DA RECUSA 

O equipamento que estiver em desacordo com as 
especificações do Termo de Referência terá seu recebimento recusado, 
devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 dias, substituir o produto, 
sujeitando-se à multa de 1% (um por cento) do valor do equipamento, por dia 
extrapolado de atraso, até o limite de 10% (dez por cento). Após o 10º 
(décimo) dia de atraso, será considerado inexecução parcial do contrato. 

  

VII – DO FRETE 

As despesas de frete deverão estar inclusas no preço 
proposto e, em hipótese alguma, poderão ser destacadas quando da emissão 
da nota fiscal/fatura. 

  

VIII – DA GARANTIA 

O prazo de garantia do equipamento deverá ser de, no 
mínimo, 01 (um) ano para todo o equipamento, incluindo compressor. A 
prova da garantia deverá ser feita mediante apresentação do Termo de 
Garantia do Produto ou mediante declaração expressa do fabricante em 
papel timbrado da empresa, devendo conter razão social, CNPJ, endereço, e-
mail, telefone, identificação do responsável pela declaração (nome e cargo) e 
estar devidamente assinada. 

  

IX – DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

O produto a ser adquirido deverá contar com assistência 
técnica autorizada na cidade de Maceió-AL, devidamente comprovado 
através de sites oficiais e/ou por encaminhamento de documentação do 
licitante vencedor, caso solicitado pelo Pregoeiro. 
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X – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

1) Todos os equipamentos de ar condicionado tipo Split High 
Wall (itens 1 a 3), deverão possuir, obrigatoriamente, a tecnologia INVERTER. 
Os equipamentos dos itens 4 e 5 podem ou não possuir a tecnologia 
INVERTER; 

2) Todos os modelos dos aparelhos de ar condicionado 
deverão apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - 
ENCE autorizada pelo Inmetro (Selo Procel), em conformidade com as 
seguintes Portarias: 

a) Portaria/Inmetro n° 007, de 04 de janeiro de 2011 - 
Etiquetagem Compulsória de Condicionadores de ar até 60.000 BTU/h; 

b) Portaria/Inmetro nº 643, de 30 de novembro de 2012 - 
Alterar os itens 1, 5 e os subitens 7.1.1, 7.2.2, 7.5.1, 7.5.1.1, 7.5.3, 7.6.1.4, 
9.1.4, 9.2.4 e 9.3.1, dos Requisitos de Avaliação da Conformidade, aprovados 
pela Portaria Inmetro n° 007/2011; 

3) Entregar, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da 
data do recebimento da Nota de Empenho, o objeto constante do presente 
Termo de Referência, no endereço constante do item IV, devidamente 
embalado e protegido contra danos de transporte e manuseio, sem ônus de 
frete para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e acompanhado da 
respectiva Nota Fiscal constando as especificações e marca do material; 

4) Entregar o equipamento com o respectivo Manual de 
Instrução, contendo Termo de Garantia; 

5) Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no todo 
ou em parte, o equipamento licitado que vier a apresentar defeitos durante 
seu uso normal; 

6) Substituir, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, o 
equipamento se não aceito pela Seção de Manutenção e Reparos – SMR, por 
defeito ou por não atender às especificações deste Termo de Referência; 

7) Responder por quaisquer danos pessoais e/ou 
patrimoniais, causados direta ou indiretamente à CONTRATANTE, ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, na execução do objeto do 
Certame, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, mesmo que haja 
a fiscalização ou o acompanhamento pela CONTRATANTE; 

8) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, 
decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus 
para a CONTRATANTE; 

9) Manter-se em compatibilidade com as obrigações 
assumidas e condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital; 

10) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados 
em qualquer fase da contratação. 
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XI – PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de 
crédito em conta corrente, em até 10 (dez) dias úteis, contados do 
recebimento da Nota Fiscal respectiva, devidamente atestada pela Seção de 
Manutenção e Reparos – SMR. 

  

XII – GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 

A gestão ficará a cargo da Seção de Patrimônio (SEPAT) e a 
fiscalização dos materiais será executada pela Seção de Manutenção e 
Reparos (SMR). 

  

XIII - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

  

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as 
seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser 
aplicadas cumulativamente: 

a- Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações 
de pequena monta, podendo a Administração, no caso de haver o 
cometimento reiterado das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras 
mais severas; 

b - Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, 
até o limite de 10% (dez por cento), em razão de atraso no cumprimento do 
objeto ou na substituição de materiais desconformes, calculado sobre o valor 
atualizado do material; 

c - Multa de 15% (quinze por cento), no caso de 
descumprimento total, a incidir sobre o valor integral do contrato, em razão 
de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das obrigações 
assumidas, a incidir sobre o saldo remanescente do contrato; 

d- As sanções previstas neste Termo de Referência poderão 
ser impostas cumulativamente com as demais; 

e- A Administração, para aplicação das sanções, analisará as 
circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e 
oito) horas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla 
defesa; 

f - As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos 
valores devidos à CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 

  

Maceió, 19 de outubro de 2021. 

Autor do Termo de Referência: 

Marcos André Melo Teixeira 
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ANEXO I-A 

 

DESCRIÇÃO DOS ITENS E VALORES MÁXIMOS ADMITIDOS 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE  VALOR 
MÁXIMO 

UNITÁRIO  

VALOR MÁXIMO  
TOTAL 

01 

Split ON/OFF CASSETE (Teto) - 
Capacidade de refrigeração: 

24.000BTUS. 

 Versão: Somente Frio; 

 Tensão/voltagem: 220v; 

 Filtro antipó, eliminador 
de impurezas e 

purificador de ar; 

 Compressor: rotativo; 

 Velocidades: 
Vent./Refrig.: 3/3; 

 Condensadora montada 
com serpentina de cobre 

 Etiqueta Nacional de 
Conservação de Energia 
- ENCE -Selo PROCEL de 
energia categoria “A” ou 

"B"; 

 Controle remoto sem fio; 

 Função Sleep; 

 Cor: Branco ou cinza 
claro 

 

Unidade 27 R$ 5.715,54 R$ 154.319,58 

 

 

 
Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe de Seção, 

em 19/10/2021, às 15:23, 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. de Identidade  
Orgão Expedidor  
CPF  

 
Dados Bancários da Empresa 
Banco  

Agência  

Conta  
 

Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  

Cargo  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não 
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DESPACHO

Maceió, 21 de outubro de 2021.

À AJ-DG,

Com minuta do edital ajustada ao novo Termo de Referência apresentado, para
restringir o objeto pretendido ao item que fracassou.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador, em 21/10/2021, às 16:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0963548 e o código CRC 41386629.

0007391-67.2021.6.02.8000 0963548v1
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PROCESSO : 0007391-67.2021.6.02.8000
INTERESSADO : PREGOEIROS
ASSUNTO :  

 

Parecer nº 1308 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 
Trata-se de repetição de licitação para aquisição

do item 4 (Split ON/OFF CASSETE (Teto) - Capacidade de
refrigeração: 24.000BTUS), que restou fracassado no Pregão
Eletrônico nº 47/2021, tendo em vista que as empresas
participantes não aceitaram o valor estimado por esta
Administração, nos termos da Informação 5276 (0959212).

 
O edital original almejava a aquisição de material

permanente – condicionadores de ar para a 3ª fase da reforma
da antiga sede do TRE-AL (Sinimbu), conforme quantitativos e
especificações contidas no Termo de Referência (0925571)
e instrução contida no Processo SEI nº 0005085-
28.2021.6.02.8000.

 
Nos referidos autos, constam todas as peças

essenciais, já citadas no Parecer 971 (0930601), da lavra
desta Assessoria Jurídica, não havendo necessidade de aqui
reproduzir os mesmos termos de antes, razão pela qual
ratificamos aquele documento e acrescentamos os novos
elementos a seguir.

 
Como informado pelo Senhor Pregoeiro (0959212),

o motivo do fracasso do item suso mencionado se deu em
razão da não aceitação, pelos licitantes, dos valores estimados
pela administração.

 
O Senhor Secretário de Administração (Despacho

GSAD 0959829) encaminhou os autos às unidades
competentes para, além de providenciar novo termo de
referência, promover também a aferição da estimativa de
preços, levando em considreação a informação do Senhor
Pregoeiro.

 
Ato contínuo, a SMR juntou novo termo de

referência (0961979), objetivando a aquisição do
item fracassado, o qual foi aprovado pelo Senhor Secretário
de Administração (Despacho GSAD 0962025).

 
A SEIC por sua vez, providenciou a pesquisa de

preços, tendo como norte os lances apresentados pelos
licitantes no referido Pregão Eletrônico, realizando nova
pesquisa no site Banco de Preços - 0959888, tendo sido
desprezados os valores muito inferiores aos valores lançados -
 0959925, resultando no valor unitário de R$ 5.715,54 (cinco
mil setecentos e quinze reais e cinquenta e quatro centavos),
totalizando o montante de R$ 154.319,58 (cento e cinquenta e
quatro mil trezentos e dezenove reais e cinquenta e oito
centavos), para as 27 (vinte e sete) unidades previstas
(Despacho SEIC 0959887).

 
A SLC inseriu nova minuta, nos mesmos termos do

Parecer 1308 (0964140)         SEI 0007391-67.2021.6.02.8000 / pg. 123



edital anterior, restringindo-a ao objeto que restou fracassado
(Despacho SLC 0963548).

 
Frise-se, como dito acima, que se trata de repetição

de certame, com aproveitamento integral dos elementos da
licitação fracassada.

 
Convém, no entanto, a fim de que o procedimento

flua com a segurança jurídica almejada, providenciar:
 

1) o ajuste na reserva de crédito, fazendo
a juntada aos presentes autos da referida
reserva, com saldo suficiente para cobrir
a despesa que ora se pretende;
2)  o registro acerca da concorrência
ampla, em razão do valor total estimado
pela SEIC, devendo, em consequência,
ajustar o subitem 3.4 (alínea a, subitem
a.1);

 
Assim, em complementação ao Parecer 971

(0930601), e nos termos do parágrafo único do art. 38 da Lei
nº 8.666/93, esta Assessoria Jurídica aprova a minuta do edital
de licitação (0963546) na modalidade PREGÃO, na forma
ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO, objetivando
à aquisição de material permanente – condicionadores de ar,
tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de
Administração desta Corte.

 
À Secretaria de Administração para

aperfeiçoamento da instrução.
 

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Assessora
Jurídica Substituta, em 26/10/2021, às 18:07, 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
0964140 e o código CRC F10E8CD9.

0007391-67.2021.6.02.8000 0964140v8
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DESPACHO

Maceió, 26 de outubro de 2021.
Em face do Parecer 1308, da AJ-DG (doc. 0964140),

remeto os autos à COFIN, para promover o ajuste na reserva
de crédito, fazendo a juntada aos presentes autos da referida
reserva, com saldo suficiente para cobrir a despesa que ora se
pretende; e à SLC, para o registro acerca da concorrência
ampla, em razão do valor total estimado pela SEIC, devendo,
em consequência, ajustar o subitem 3.4 (alínea a, subitem
a.1).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 26/10/2021, às 22:32, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0965853 e o código CRC 02C99CE2.

0007391-67.2021.6.02.8000 0965853v1
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DESPACHO

Maceió, 27 de outubro de 2021.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0965853).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 27/10/2021, às 08:14, 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
0965888 e o código CRC B3552DF8.

0007391-67.2021.6.02.8000 0965888v1
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DESPACHO

Maceió, 27 de outubro de 2021.
À AJ-DG, com minuta ajustada, conforme Parecer

1308 (SEI 0964140).
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador, em 27/10/2021, às 15:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0966181 e o código CRC 92A3488F.

0007391-67.2021.6.02.8000 0966181v1
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PREGÃOPREGÃO  ELETRÔNICOELETRÔNICO Nº xx/2021 Nº xx/2021

Minuta

PROCESSO Nº 0007391-67.2021.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Data: xx de xxxx de 2021
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF
Horário de Abertura: 14 horas

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará
licitação  na  modalidade  PREGÃO  ELETRÔNICO,  do tipo  MENOR  PREÇO,  objetivando  a
aquisição de material permanente – condicionadores de ar, tudo de acordo com requisição
promovida pela Secretaria de Administração desta Corte.

O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de
julho de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538,
de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e
com suas posteriores alterações,  em  consonância  com o  que  faculta  o  art.  191  da
Lei  nº 14.133/2021 (Lei  de Licitações e Contratos  Administrativos), e demais normas
pertinentes. Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº
123, de 14 de dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de
18 de junho de 2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial
da União, edição de 19 de junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da
Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro
de 1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos.

1- DO OBJETO

1.1. O  presente  Pregão  tem  por  objeto  a  aquisição  de  material
permanente – condicionadores de ar, conforme especificações e condições assentadas nos
ANEXO I e I-A deste edital. 

2 – DOS PRAZOS DE ENTREGA E DE GARANTIA E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA

2.1. Os materiais deverão ser entregues no prazo de até 30 (trinta) dias
corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho.

2.2. O prazo de garantia deverá ser de, no mínimo, 01 (um) ano para
todo o equipamento, incluindo compressor. A prova da garantia deverá ser feita mediante
apresentação  do  Termo de  Garantia  do Produto  ou  mediante  declaração  expressa  do
fabricante em papel timbrado da empresa, devendo conter razão social, CNPJ, endereço,
e-mail,  telefone,  identificação  do responsável  pela  declaração  (nome e cargo)  e  estar
devidamente assinada.
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2.3. Os materiais deverão contar com assistência técnica autorizada na
cidade  de  Maceió-AL,  devidamente  comprovado  através  de  sites  oficiais  e/ou  por
encaminhamento de documentação do licitante vencedor, caso solicitado pelo Pregoeiro.

3 - DA PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar deste pregão as empresas do ramo pertinente ao
objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro
Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de
fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos.

3.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas
de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº
11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o micro-
empreendedor individual  -  MEI,  nos limites previstos  da Lei  Complementar nº 123,  de
2006.

3.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

1.1.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos,
na forma da legislação vigente;

1.1.2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

1.1.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

1.1.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666,
de 1993;

1.1.5.  que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em pro-
cesso de dissolução ou liquidação;

1.1.6. que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos ma-
gistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções adminis-
trativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e as-
sessoramento 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 reda-
ção dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ).

3.4. Como condição para participação no Pregão,  a licitante assinalará
“sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declara-
ções: 
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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 ane-
xos;

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a pro-
posta 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 insalu-
bre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na con-
dição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução
Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no
inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem cum-
primento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou
para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilida-
de previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24
de julho de 1991.

3.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará
o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

4.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral  no SICAF, que
permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma
eletrônica.

4.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Gover-
no Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certifica-
do digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Bra-
sil.

4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilida-
de do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica
para realização das transações inerentes a este Pregão.
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4.4. O  licitante  responsabiliza-se  exclusiva  e  formalmente  pelas  transações
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances,
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabili-
dade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventu-
ais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

4.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informa-
ção, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo
identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar des-
classificação no momento da habilitação

5 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, conco-
mitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a des-
crição 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 do-
cumentação. 

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigi-
dos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação
que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados
constantes dos sistemas.

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e tra-
balhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico du-
rante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de
negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de
sua desconexão. 

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir
a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação
entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedi-
mentos de negociação e julgamento da proposta.
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5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante me-
lhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso
público após o encerramento do envio de lances.

6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sis-
tema eletrônico, dos seguintes campos:

a) Valor total de cada item ofertado;

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especifi-
cação constante no Anexo I-A; 

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Con-
tratada.

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, en-
cargos previdenciários,  trabalhistas, tributários,  comerciais e quaisquer outros que inci-
dam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances,
serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a
contar da data de sua apresentação. 

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas nor-
mas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações pú-
blicas.

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por
parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da Uni-
ão e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatu-
ra 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 agen-
tes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos
ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na
execução do contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LAN-
CES. 

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de
sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
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7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde
logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edi-
tal, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas
no Termo de Referência. 

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema,
com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definiti-
vo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.3. O sistema ordenará automaticamente as  propostas classificadas,  sendo
que somente estas participarão da fase de lances.

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o
Pregoeiro e os licitantes.

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances ex-
clusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu re-
cebimento e do valor consignado no registro. 

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total de cada item ofertado.

7.6. Os licitantes  poderão  oferecer  lances  sucessivos,  observando o  horário
fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por
ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser
inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3)
segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos
lances. 

7.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de dis-
puta “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos,
com lance final e fechado.

7.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minu-
tos. 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 determi-
nado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

7.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade
para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por
cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o
qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
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7.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste
item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o
máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual
será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema
ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida
nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais li-
citantes, 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 encerra-
mento deste prazo.

7.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, ad-
mitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fe-
chado atender às exigências de habilitação.

7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subi-
tens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocor-
rência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da
Economia;

7.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em
campo próprio do sistema.

7.15. Não  serão  aceitos  dois  ou  mais  lances  de  mesmo valor,  prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

7.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

7.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competiti-
va do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a re-
cepção dos lances. 

7.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após
decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes,
no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

7.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço por item, conforme
definido neste Edital e seus anexos. 

7.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua pro-
posta.

7.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios
de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não se-
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guidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fe-
chado.

7.22. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desem-
pate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a pre-
ferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

7.22.1. no país;

7.22.2. por empresas brasileiras; 

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvol-
vimento de tecnologia no País;

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para
reabilitado da Previdência Social  e que atendam às regras de
acessibilidade previstas na legislação.

7.23. Persistindo  o empate,  a proposta vencedora será sorteada pelo sistema
eletrônico dentre as propostas empatadas. 

7.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá en-
caminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o
melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições
diferentes das previstas neste Edital.

7.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.

7.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo
de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado
após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documen-
tos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos
neste Edital e já apresentados. 

7.25. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e jul-
gamento da proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta clas-
sificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em
relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado
o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.

8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na
sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normati-
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va RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassi -
ficação. 

8.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço
final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário),  ou que
apresentar preço manifestamente inexequível.

8.3.1. Os preços máximos fixados para os itens licitados são os constantes do Anexo I-
A,  que, de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a
negociar em busca de preços inferiores.

8.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, ir-
risórios 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 referi-
rem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais
ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

8.4. Qualquer  interessado poderá requerer  que se  realizem diligências  para
aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os
indícios que fundamentam a suspeita.

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a reali-
zação 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 ho-
ras de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

8.6. O  Pregoeiro  poderá  convocar  o  licitante  para  enviar  documento  digital
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) ho-
ras, sob pena de não aceitação da proposta. 

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmen-
te aceita pelo Pregoeiro. 

8.7. Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo
pregoeiro,  no  prazo  de  2  (duas)  horas,  a  partir  da  solicitação,  os dados do licitante
vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência,
número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o
modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II.

8.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examina-
rá a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no
“chat” a nova data e horário para a sua continuidade.
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8.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à sub-
sequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme
disposto no item 7.24.

8.11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará
a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

9 – DA HABILITAÇÃO.

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do lici-
tante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventu-
al descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consul-
ta aos seguintes cadastros:

9.1.1. SICAF;

9.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).

9.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que pre-
vê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade admi-
nistrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pes-
soa jurídica da qual seja sócio majoritário.

9.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocor-
rências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve frau-
de por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas
Indiretas.

9.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, li-
nhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclas-
sificação.

9.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabili-
tado, por falta de condição de participação.

9.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventu-
al 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 subsequen-
te.

9.5. Caso atendidas as condições de participação,  a habilitação dos licitantes
será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habili-
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tação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e ha-
bilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

9.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normati-
va SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às
condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à
data prevista para recebimento das propostas;

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes
do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou
encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva docu-
mentação atualizada.

9.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante,
exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita
pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme
art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.

9.6. Havendo  a  necessidade  de  envio  de  documentos  de  habilitação
complementares,  necessários  à  confirmação  daqueles  exigidos  neste  Edital  e  já
apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema,
no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação.

9.7. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de re-
quisitos  mediante  apresentação  dos  documentos  originais  não-digitais  quando  houver
dúvida em relação à integridade do documento digital.

9.8. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.9. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome
da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial,
exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emiti-
dos somente em nome da matriz.

9.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças
de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS,  quando for
comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

9.10. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos
termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilita-
ção:

9.10.1. Habilitação jurídica: 
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a)  No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condi-
ção de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condiciona-
da 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, devida-
mente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de do-
cumento comprobatório de seus administradores;

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com aver-
bação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucur-
sal, 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: de-
creto de autorização;

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva.

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro
de Pessoas Físicas, conforme o caso;

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresen-
tação 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 negati-
va, 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 domicí-
lio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto contratual; 
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f) prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do lici-
tante, 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 Fa-
zenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei; 

9.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena
de inabilitação.

9.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a do-
cumentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de
pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do con-
trato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regulari-
zação previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015.

9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que
pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscri-
ção no cadastro de contribuinte municipal e (b) da apresentação do balan-
ço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.

9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e
trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou
empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda
a todas as demais exigências do edital.

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamen-
te posterior à fase de habilitação.

9.10.2.6.  Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que
tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para,
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, compro-
var a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a
critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, median-
te apresentação de justificativa.

9.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subi-
tem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das san-
ções 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. 

Minuta de edital alterada (0966185)         SEI 0007391-67.2021.6.02.8000 / pg. 140



1

                                  
                          PODER JUDICIÁRIO
      TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documen-
tos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão,  informando no “chat” a
nova data e horário para a continuidade da mesma.

9.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação,
seja  por  não  apresentar  quaisquer  dos  documentos  exigidos,  ou  apre-
sentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

9.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver
concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de
habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em
que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessiva-
mente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habi-
litação, 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 re-
manescentes.

9.11. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o
licitante será declarado vencedor.

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada
no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e
deverá:

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via,
sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser as-
sinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vence-
dor, para fins de pagamento;

c) conter a descrição de cada item ofertado;

d) conter o preço unitário e total de cada item ofertado.

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em con-
sideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contrata-
da, se for o caso.

10.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca,
modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

10.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor uni-
tário  em algarismos e o  valor  global  em algarismos e por  extenso (art.  5º  da Lei  nº
8.666/93).
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10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, preva-
lecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os
valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

10.5. A oferta deverá ser firme e precisa,  limitada,  rigorosamente, ao objeto
deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o
julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

10.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não
sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que esta-
beleça vínculo à proposta de outro licitante.

10.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documen-
tos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

11 - DOS RECURSOS.

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a  fase de regularização fiscal e traba-
lhista 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 ma-
nifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) deci-
são(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestivida-
de e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o
recurso, fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas ape-
nas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de re-
correr importará a decadência desse direito.

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o pra-
zo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os
demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrar-
razões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a
contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata
dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de
aproveitamento. 

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessa-
dos, no endereço constante neste Edital.
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12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anterio-
res 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 procedi-
mentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompa-
nhar a sessão reaberta.

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail,
ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os
dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus da-
dos cadastrais atualizados.

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por
ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente,
após a regular decisão dos recursos apresentados.

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a au-
toridade competente homologará o procedimento licitatório. 

14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO. 

14.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

14.2. A  impugnação  poderá  ser  realizada  por  forma  eletrônica,  pelo  e-mail
slc@tre-al.jus.br, ou  por  petição  dirigida  ou  protocolada  no  endereço  no endereço
discriminado no item 22.11 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 reali-
zação do certame.

Minuta de edital alterada (0966185)         SEI 0007391-67.2021.6.02.8000 / pg. 143



1

                                  
                          PODER JUDICIÁRIO
      TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

14.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deve-
rão 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 for-
mais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

14.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos
previstos no certame.

14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional
e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

14.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo siste-
ma e vincularão os participantes e a administração.

15 – DA CONTRATAÇÃO

15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas
mediante Nota de Empenho, na qual constarão todas as especificações do objeto, valor,
prazos de entrega em conformidade com este edital. 

15.2. Antes da Emissão da Nota de Empenho será exigida a comprovação
das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo
licitante durante a vigência do contrato. 

15.3. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item
15.2 ou recusar-se a receber a Nota de Empenho, será convocada outra licitante para
celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

16 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

16.1. A entrega dos materiais deverá ocorrer no prazo máximo  de  30
(trinta)  dias  corridos,  a  partir  do  recebimento  da  Nota  de  Empenho,  que  poderá  ser
enviada por e-mail, no Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizado
na Av. Menino Marcelo (Via Expressa), nº 7.200 D – Antares, Maceió/AL, CEP: 57046-000,
Tel: (82) 3328-1947,  ou em outro local, nesta Capital, a ser indicado pela Administração
deste Órgão, durante o seu horário normal de expediente.

16.2. O material será recebido  pela  Seção  de  Patrimônio  e  Seção  de
Manutenção e Reparos do Tribunal, da seguinte forma:

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da con-
formidade do mesmo com as especificações consignadas na proposta de pre-
ço;

b) definitivamente, após a conferência de que trata a alínea
anterior e consequente aceitação.

Minuta de edital alterada (0966185)         SEI 0007391-67.2021.6.02.8000 / pg. 144



1

                                  
                          PODER JUDICIÁRIO
      TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

16.3. A Seção de Manutenção e Reparos – SMR procederá a verificação do
atendimento das especificações, atestando, por fim, a nota fiscal.

16.4. O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.

16.5.       Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário
próprio.

16.6. O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção
ao consumidor.

16.7. O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital
terá seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze)
dias, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas
previstas na Seção 17.

17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

17.1 Ficará  impedido  de  licitar  e  de  contratar  com  a  União  e  será
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas
em edital  e no contrato  e das demais  cominações legais,  garantido o direito  à ampla
defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:

I  não entregar a documentação exigida no edital;

II - apresentar documentação falsa;

III - causar o atraso na execução do objeto;

IV - não mantiver a proposta;

V - falhar na execução do contrato;

VI - fraudar a execução do contrato;

VII - comportar-se de modo inidôneo;

VIII - declarar informações falsas; e

IX - cometer fraude fiscal.

17.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à
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ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à
Administração e das cabíveis cominações legais.

17.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a
serem efetuados.

17.4. A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita
a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos
casos a seguir:

a) Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez
por cento),  em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na substituição de
materiais desconformes, calculado sobre o valor atualizado do material;

b) Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do contrato, em razão de
recusa ou de inexecução total ou sobre o valor remanescente, no caso de inexecução
parcial das obrigações assumidas.

17.4.1. Poderão ser aplicadas a penalidade de suspensão temporária de parti-
cipação em licitação e impedimento de contratar  com a Administração,  por
prazo não superior a 02 (dois) anos; e de declaração de inidoneidade para lici-
tar ou contratar com a Administração Pública.

17.5.         As sanções previstas neste edital poderão ser impostas cumulativamente
com as demais.

17.6.         A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias
do  caso  e  as  justificativas  apresentadas  em  até  48  (quarenta  e  oito)  horas  pela
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa;

17.7. Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em atraso.

17.8.         O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado
judicialmente.

17.9. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias
fundamentadas em fatos reais e comprovados.

17.10. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados
para a  entrega, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência,
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente,
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente
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as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administração. 

17.11. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da
Lei nº 8.666/1993.

17.12. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento,
a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts.
86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por
cento) ao mês.

17.13. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta ao licitante contratado.

17.13.1. O período de atraso será contado em dias corridos.

17.14. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar
multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido prazo, o
índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.

17.14.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito
será  a  da  publicação  da  decisão  da  aplicação  da  penalidade  no  Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas.

17.15. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos
Contratos e as disposições do Direito Privado.

17.16. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário
Oficial da União.

18 - DO PAGAMENTO 

18.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em
conta corrente, em até 10 (dez) dias úteis, após o recebimento definitivo da nota fiscal,
devidamente atestada.

18.2. Poderão  ser  descontados  do  pagamento  os  valores  atinentes  a
penalidades eventualmente aplicadas.

18.3.   Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

18.4. O  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas,  por  ocasião  de  cada
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação
tributária vigente.
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18.5. Se  a  empresa  for  optante  do  SIMPLES,  deverá  anexar  à  nota  fiscal
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência.

18.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a
aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP,
Onde:

EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644
365 365

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

19.1. As  despesas  decorrentes  da  execução  do  contrato  correrão  à  conta  dos
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2021,
alocados  no Programa de Trabalho  -  Gestão  do  Processo  Eleitoral;  PTRES  n°  167674,
Natureza da Despesa n° 449052 (Equipamentos e Material Permanente).

20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

20.1. São obrigações do Contratante:

a) Proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumpri-
mento das obrigações estabelecidas neste edital;

b)  Executar a fiscalização e controle na entrega do objeto deste edital;

c) Efetuar o pagamento à Contratada, consoante às condições estabelecidas
no contrato;

d) Propiciar o acesso dos profissionais da Contratada às suas dependências
para entrega do objeto;

e) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pela Contratada, proporcionando todas as condições para que a mesma possa
cumprir suas obrigações dentro dos prazos estabelecidos;

f) Comunicar imediatamente à Contratada qualquer irregularidade manifesta-
da no fornecimento do objeto;
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g) Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela Contrata-
da, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

h) Suspender o pagamento da Nota Fiscal sempre que houver obrigação con-
tratual pendente por parte da empresa Contratada, até a devida regularização;

i) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de servidor especi-
almente designado, em conformidade com a legislação, que anotará em regis-
tro próprio todas as ocorrências;

j) Notificar, por escrito, à Contratada, a ocorrência de eventuais imperfeições
no curso de execução do contrato, fixando prazo para sua correção, aplicando,
se for o caso, as penalidades previstas em lei.

21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

21.1. São obrigações da contratada:

a) Entregar  somente equipamentos de ar condicionado tipo Split  High Wall
(itens 1 a 3), que possuam, obrigatoriamente, a tecnologia INVERTER. Os equi-
pamentos dos itens 4 e 5 podem ou não possuir a tecnologia INVERTER;

b) Providenciar para que todos os modelos dos aparelhos de ar condicionado
apresentem ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE auto-
rizada pelo Inmetro (Selo Procel), em conformidade com as seguintes Portari-
as:

b.1) Portaria/Inmetro n° 007, de 04 de janeiro de 2011 - Etiquetagem Com-
pulsória de Condicionadores de ar até 60.000 BTU/h;

b.2) Portaria/Inmetro nº 643, de 30 de novembro de 2012 - Alterar os itens
1, 5 e os subitens 7.1.1, 7.2.2, 7.5.1, 7.5.1.1, 7.5.3, 7.6.1.4, 9.1.4, 9.2.4 e
9.3.1, dos Requisitos de Avaliação da Conformidade, aprovados pela Porta-
ria Inmetro n° 007/2011;

c) Entregar, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data do recebi-
mento da Nota de Empenho, o objeto constante do presente Edital, no endere-
ço constante do item 16, devidamente embalado e protegido contra danos de
transporte e manuseio, sem ônus de frete para o Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas e acompanhado da respectiva Nota Fiscal constando as especificações
e marca do material;

d) Entregar o equipamento com o respectivo Manual de Instrução, contendo
Termo de Garantia;

e) Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o
equipamento licitado que vier a apresentar defeitos durante seu uso normal;

f) Substituir,  no prazo de 15 (quinze) dias corridos, o equipamento se não
aceito pela Seção de Manutenção e Reparos – SMR, por defeito ou por não
atender às especificações deste Edital;

g) Responder por quaisquer danos pessoais e/ou patrimoniais, causados direta
ou indiretamente à CONTRATANTE, ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou
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dolo, na execução do objeto do Certame, não excluindo ou reduzindo essa res-
ponsabilidade,  mesmo que haja  a  fiscalização  ou  o  acompanhamento  pela
CONTRATANTE;

h) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumpri-
mento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE;

i) Manter-se em compatibilidade com as obrigações assumidas e condições de
habilitação e qualificação exigidas neste Edital;

j) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados em qualquer fase da
contratação

k) Anexar à Nota Fiscal, se a empresa for optante do SIMPLES, o documento
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Fe-
deral do Brasil.

l) Responder por todos os ônus, diretos e indiretos, incidentes no fornecimento
dos  materiais,  inclusive  aqueles  referentes  à  embalagem,  seguros,  taxas,
fretes, transporte, descarga e demais encargos; 

m)Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/no-
tificações enviadas pelo TRE/AL;

n) Considerar válidos todos os expedientes enviados por  e-mail ao endereço
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho.

22 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

22.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

22.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pú-
blica observarão o horário de Brasília – DF.

22.3. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua vali-
dade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos,
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

22.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contra-
tação.

22.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em fa-
vor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o inte-
resse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contrata-
ção. 

22.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de
suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
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22.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-
se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em
dias de expediente na Administração.

22.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados
os princípios da isonomia e do interesse público.

22.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos
ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

22.10. Não     havendo     expediente,     ou     ocorrendo     qualquer     fato     superveniente     que  
impeça     a     realização     do     certame     na     data     marcada,     a     sessão     será     transferida     para     o  
primeiro     dia     útil     subsequente,  devendo o    Pregoeiro  informar  sobre  o  adiamento  no  
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.

22.11.  O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida
Aristeu de Andrade,  nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765.

22.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.

22.13. O Edital e seus anexos  poderão ser  lidos na sala  da COMAP/Seção de
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 22.11, no caso de ser retirado
em  Maceió,  ou  ainda,  nos  sites www.tre-al.jus.br  e  www.comprasnet.gov.br,
gratuitamente.

22.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO I-A - Descrição dos itens e valores máximos admitidos;
ANEXO II - Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;

22.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió –  Seção Judiciária do
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta
licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente.

Maceió/AL, xx de xxxx de 2021.

Ingrid Pereira de Lima Araujo
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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          ANEXO I

I – OBJETO

Aquisição imediata de equipamentos condicionadores de ar,
para a 3ª fase da reforma da antiga sede do TRE-AL (Sinimbu),  conforme
quantitativos e especificações abaixos descritos.

 

II – JUSTIFICATIVA

2.1 O presente procedimento tem por finalidade promover a
implantação dos equipamentos condicionadores de ar, previstos no projeto
de climatização da edificação, estes equipamentos integram a 3ª fase da re-
forma da antiga sede do TRE-AL, localizada na praça Sinimbu.

2.2 Os  critérios  de  sustentabilidade  desta  aquisição  foram
concentrados nas especificações dos equipamentos, exigindo equipamentos
com  alta  eficiência  energética,  comprovada  por  intermédio  do  programa
de ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE autorizada
pelo Inmetro (Selo Procel) de eficiência energética de equipamentos.

2.3 Para esta aquisição propostas, a SMR entende, s.m.j. que
não se deve estabeler critérios  de sustentabilidade extras, além das pró-
prias especificações dos equipamentos que serão adquidos, pois o estabele-
cimento  de  critérios  sobressalentes,  poderiam  ensejar  numa  restrição  de
competição, indo de encontro ao principal princípio do procedimento licitató-
rio que é a busca da solução mais vantajosa para a Administração.

2.4 Esta aquisição deverá ser processada por item, de forma
a minimizar a possibilidade de fracasso do procedimento licitatório, pois am-
plia o rol de possíveis licitantes interessados.

 

III – QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÕES

As constantes no ANEXO I deste Termo.

 

IV – DO LOCAL, DAS CONDIÇÕES E PRAZO PARA ENTREGA

O  equipamento  deverá  ser  entregues  no  Almoxarifado  do
TRE/AL, situado na Avenida Menino Marcelo (Via Expressa), nº 7200D, Anta-
res, CEP 57046-000, Maceió/AL, ou em outro local, nesta Capital, a ser indica-
do pela Administração deste Órgão, em horário de expediente normal do Tri-
bunal, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data do re-
cebimento da Nota de Empenho ou Ordem de Serviço, devidamente acompa-
nhado da respectiva  Nota Fiscal,  constando as  especificações e marca do
mesmo.
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V – DO RECEBIMENTO DO MATERIAL

a) O equipamento será recebido pela Seção de Patrimônio e
Seção de Manutenção e Reparos do Tribunal, da seguinte forma:

a.1) provisoriamente, para que seja feita a verificação da con-
formidade do mesmo com as especificações consignadas na proposta de pre-
ço;

a.2) definitivamente, após a conferência de que trata a alínea
anterior e consequente aceitação.

b) A Seção de Manutenção e Reparos – SMR procederá a ve-
rificação do atendimento das especificações, atestando, por fim, a nota fiscal.

 

VI – DA RECUSA

O equipamento que estiver em desacordo com as especifica-
ções do Termo de Referência terá seu recebimento recusado, devendo o for-
necedor, dentro do prazo de 15 dias, substituir o produto, sujeitando-se à
multa de 1% (um por cento) do valor do equipamento, por dia extrapolado de
atraso, até o limite de 10% (dez por cento). Após o 10º (décimo) dia de atra-
so, será considerado inexecução parcial do contrato.

 

VII – DO FRETE

As despesas de frete deverão estar inclusas no preço propos-
to e, em hipótese alguma, poderão ser destacadas quando da emissão da
nota fiscal/fatura.

 

VIII – DA GARANTIA

O prazo de garantia do equipamento deverá ser de, no míni-
mo, 01 (um) ano para todo o equipamento, incluindo compressor. A prova
da garantia deverá ser feita mediante apresentação do Termo de Garantia do
Produto ou mediante declaração expressa do fabricante em papel timbrado
da empresa, devendo conter razão social, CNPJ, endereço, e-mail, telefone,
identificação do responsável pela declaração (nome e cargo) e estar devida-
mente assinada.

 

IX – DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA

O produto a ser adquirido deverá contar com assistência téc-
nica autorizada na cidade de Maceió-AL, devidamente comprovado através
de sites oficiais e/ou por encaminhamento de documentação do licitante ven-
cedor, caso solicitado pelo Pregoeiro.

 

X – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
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1) Todos os equipamentos de ar condicionado tipo Split High
Wall (itens 1 a 3), deverão possuir, obrigatoriamente, a tecnologia INVERTER.
Os equipamentos dos itens 4 e 5 podem ou não possuir a tecnologia INVER-
TER;

2) Todos os modelos dos aparelhos de ar condicionado deve-
rão apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE
autorizada pelo Inmetro (Selo Procel),  em conformidade com as seguintes
Portarias:

a) Portaria/Inmetro n° 007, de 04 de janeiro de 2011 - Etique-
tagem Compulsória de Condicionadores de ar até 60.000 BTU/h;

b) Portaria/Inmetro nº 643, de 30 de novembro de 2012 - Al-
terar os itens 1, 5 e os subitens 7.1.1, 7.2.2, 7.5.1, 7.5.1.1, 7.5.3, 7.6.1.4,
9.1.4, 9.2.4 e 9.3.1, dos Requisitos de Avaliação da Conformidade, aprovados
pela Portaria Inmetro n° 007/2011;

3) Entregar, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados
da data do recebimento da Nota de Empenho, o objeto constante do presente
Termo de Referência, no endereço constante do item IV, devidamente emba-
lado e protegido contra danos de transporte e manuseio, sem ônus de frete
para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e acompanhado da respectiva
Nota Fiscal constando as especificações e marca do material;

4) Entregar o equipamento com o respectivo Manual de Ins-
trução, contendo Termo de Garantia;

5) Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no todo
ou em parte, o equipamento licitado que vier a apresentar defeitos durante
seu uso normal;

6) Substituir, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, o equi-
pamento se não aceito pela Seção de Manutenção e Reparos – SMR, por de-
feito ou por não atender às especificações deste Termo de Referência;

7) Responder por quaisquer danos pessoais e/ou patrimoni-
ais, causados direta ou indiretamente à CONTRATANTE, ou a terceiros, decor-
rentes de sua culpa ou dolo, na execução do objeto do Certame, não excluin-
do ou reduzindo essa responsabilidade, mesmo que haja a fiscalização ou o
acompanhamento pela CONTRATANTE;

8) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decor-
rentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para a
CONTRATANTE;

9) Manter-se em compatibilidade com as obrigações assumi-
das e condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital;

10) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados
em qualquer fase da contratação.

 

XI – PAGAMENTO
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O  pagamento  será  efetuado  mediante  ordem  bancária  de
crédito em conta corrente, em até 10 (dez) dias úteis, contados do recebi-
mento da Nota Fiscal respectiva, devidamente atestada pela Seção de Manu-
tenção e Reparos – SMR.

 

XII – GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

A gestão ficará a cargo da Seção de Patrimônio (SEPAT) e a
fiscalização dos materiais será executada pela Seção de Manutenção e Repa-
ros (SMR).

 

XIII - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

 

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as se-
guintes sanções administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser apli-
cadas cumulativamente:

a- Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações
de pequena monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometi-
mento reiterado das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais se-
veras;

b - Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia,
até o limite de 10% (dez por cento), em razão de atraso no cumprimento do
objeto ou na substituição de materiais desconformes, calculado sobre o valor
atualizado do material;

c - Multa de 15% (quinze por cento), no caso de descumpri-
mento total, a incidir sobre o valor integral do contrato, em razão de recusa
em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, a
incidir sobre o saldo remanescente do contrato;

d- As sanções previstas neste Termo de Referência poderão
ser impostas cumulativamente com as demais;

e- A Administração, para aplicação das sanções, analisará as
circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e
oito) horas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla de-
fesa;

f - As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos
valores devidos à CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente.

 

Maceió, 19 de outubro de 2021.

Autor do Termo de Referência:

Marcos André Melo Teixeira

ANEXO I-A
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                          PODER JUDICIÁRIO
      TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

DESCRIÇÃO DOS ITENS E VALORES MÁXIMOS ADMITIDOS

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE  VALOR
MÁXIMO

UNITÁRIO 

VALOR MÁXIMO
TOTAL

01

Split ON/OFF CASSETE (Teto) -
Capacidade de refrigeração:

24.000BTUS.

 Versão: Somente Frio;

 Tensão/voltagem: 220v;

 Filtro antipó, eliminador
de impurezas e purifica-

dor de ar;

 Compressor: rotativo;

 Velocidades: Vent./Re-
frig.: 3/3;

 Condensadora montada  
com serpentina de co-

bre

 Etiqueta Nacional de Con-
servação de Energia -
ENCE -Selo PROCEL de

energia categoria “A” ou
"B";

 Controle remoto sem fio;

 Função Sleep;

 Cor: Branco ou cinza cla-
ro

Unidade 27 R$ 5.715,54 R$ 154.319,58

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe de Seção, em
19/10/2021, às 15:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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                          PODER JUDICIÁRIO
      TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

  ANEXO II

PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃOPLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO

Dados da Empresa:
Razão Social
CNPJ
Endereço
CEP
Fones:
Fax
E-mail
Site internet

Dados do Representante da Empresa:
Nome
Cargo
Nacionalidade
Estado civil
Profissão
Endereço
CEP
Fone
Fax
E-mail
Cart. de Identidade
Orgão Expedidor
CPF

Dados Bancários da Empresa
Banco
Agência
Conta

Dados do Contato com a Empresa:
Nome
Cargo
Endereço
CEP
Fone
Fax
E-mail

Empresa optante pelo SIMPLES? (   ) Sim (   ) Não
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 27 de outubro de 2021.
À COFIN
 
Senhor Coordenador,
 
Foi estimado um novo valor para o item 4, ora

fracassado, de R$ 154.319,58, para as 27 unidades.
 
Atualmente há no crédito disponível apenas R$

0,98, e no saldo da ND 552, R$ 118.425,02, sendo necessários
mais R$ 35.893,58 que deverão ser pedidos na próxima fase
de crédito adicional, conforme tratado na reunião do dia
26/10/21 com o TSE, já que a aquisição está na mesma ação
da obra de reforma da antiga sede, ou seja, possui PTRES
próprio (186331).

 
Outrossim, lembramos que poderá haver impacto

no valor da obra, caso não seja possível remanejar de custeio
(anulação parcial da NE 331), o que deverá ser analisado pela
SMR junto à Administração.

 
Diante do exposto evoluimos os autos para análise

e deliberação superior.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 27/10/2021, às 16:08, 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
0966215 e o código CRC 8626F68F.

0007391-67.2021.6.02.8000 0966215v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 27 de outubro de 2021.
 
Ciente das alterações efetuadas na Minuta do

Edital pela Seção de Licitações de Contratos, que anexou
novo documento no evento SEI nº 0966185.

 
Assim, retorno os autos à Secretaria de

Administração para as medidas necessárias ao
aperfeiçoamento da instrução, na forma já indicada no
Parecer 1308 (0964140).

 

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Assessora
Jurídica Substituta, em 27/10/2021, às 16:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0966275 e o código CRC 85FDFC1E.

0007391-67.2021.6.02.8000 0966275v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 27 de outubro de 2021.
À SMR, para reavaliar, se possível, os quantitativos

de aquisição, considerando a insuficiência de crédito
assinalada pela SGO, no Despacho 0966215.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 27/10/2021, às 16:36, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0966287 e o código CRC DA19AD3C.

0007391-67.2021.6.02.8000 0966287v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 27 de outubro de 2021.
À GSAD,
Diante do despacho GSAD (0965853), encaminho

manifestação da SGO (0966215) para ciência e deliberação.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 27/10/2021, às 16:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0966289 e o código CRC EA6D495D.

0007391-67.2021.6.02.8000 0966289v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 27 de outubro de 2021.
À Secretária de Administração.
 
Senhor Secretário,
 
Em atenção ao Despacho GSAD 0966287, a Seção

de Manutenção e Reparos efetuou o ajuste no quantitativo de
equipamentos, em consonância com o custo unitário de R$
5.715,54 (cinco mil, setecentos e quinze reais e cinquenta e
quatro centavos) definido pela SEIC no evento SEI 0959887 e
o montante de recursos disponíveis indicado pela SGO no
evento SEI 0966215.

Esta ação ensejará na proposta de aquisição de
somente 20 (vinte) equipamentos, no total de R$ 114.310,80
(cento e catorze mil, trezentos e dez reais e oitenta centavos),
conforme consta no novo Termo de Referência 0966548, com
vistas à aquisição do item fracassado do Pregão Eletrônico nº
47/2021, tudo nos autos do P.A. SEI Nº 0005085-
28.2021.6.02.8000 e dentro da disponibilidade orçamentária
apresentada pela SGO 0966215.

Por fim, esta setorial informa que no exercício
financeiro subsequente será necessário a aquisição dos
demais equipamentos que foram suprimidos nesta ocasião, de
forma a integralizar o quantitativos de máquinas necessárias.
Sendo estas as informações requeridas, remeto os autos para
a continuidade do feito, após a juntada do novo Termo de
Referência ajustado 0966548.

 
Respeitosamente,

Despacho SMR 0966547         SEI 0007391-67.2021.6.02.8000 / pg. 163



Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 27/10/2021, às 23:46, 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
0966547 e o código CRC EC2A9EA4.

0007391-67.2021.6.02.8000 0966547v1
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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

I – OBJETO
Aquisição imediata de equipamentos

condicionadores de ar, para a 3ª fase da reforma da antiga
sede do TRE-AL (Sinimbu), conforme quantitativos e
especificações abaixos descritos.

 
II – JUSTIFICATIVA
2.1 O presente procedimento tem por finalidade

promover a implantação dos equipamentos condicionadores
de ar, previstos no projeto de climatização da edificação, estes
equipamentos integram a 3ª fase da reforma da antiga sede do
TRE-AL, localizada na praça Sinimbu.

2.2 Os critérios de sustentabilidade desta aquisição
foram concentrados nas especificações dos equipamentos,
exigindo equipamentos com alta eficiência energética,
comprovada por intermédio do programa de ETIQUETA
NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE
autorizada pelo Inmetro (Selo Procel) de eficiência energética
de equipamentos.

2.3 Para esta aquisição propostas, a SMR entende,
s.m.j. que não se deve estabeler critérios de sustentabilidade
extras, além das próprias especificações dos equipamentos
que serão adquidos, pois o estabelecimento de critérios
sobressalentes, poderiam ensejar numa restrição de
competição, indo de encontro ao principal princípio do
procedimento licitatório que é a busca da solução mais
vantajosa para a Administração.

2.4 Esta aquisição deverá ser processada por item,
de forma a minimizar a possibilidade de fracasso do
procedimento licitatório, pois amplia o rol de possíveis
licitantes interessados.

 
III – QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÕES
As constantes no ANEXO I deste Termo.
 
IV – DO LOCAL, DAS CONDIÇÕES E PRAZO

PARA ENTREGA
O equipamento deverá ser entregues no
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Almoxarifado do TRE/AL, situado na Avenida Menino Marcelo
(Via Expressa), nº 7200D, Antares, CEP 57046-000,
Maceió/AL, ou em outro local, nesta Capital, a ser indicado
pela Administração deste Órgão, em horário de expediente
normal do Tribunal, no prazo máximo de 30 (trinta) dias
corridos, contados da data do recebimento da Nota de
Empenho ou Ordem de Serviço, devidamente acompanhado da
respectiva Nota Fiscal, constando as especificações e marca
do mesmo.

 
V – DO RECEBIMENTO DO MATERIAL
a) O equipamento será recebido pela Seção de

Patrimônio e Seção de Manutenção e Reparos do Tribunal, da
seguinte forma:

a.1) provisoriamente, para que seja feita a
verificação da conformidade do mesmo com as especificações
consignadas na proposta de preço;

a.2) definitivamente, após a conferência de que
trata a alínea anterior e consequente aceitação.

b) A Seção de Manutenção e Reparos – SMR
procederá a verificação do atendimento das especificações,
atestando, por fim, a nota fiscal.

 
VI – DA RECUSA
O equipamento que estiver em desacordo com as

especificações do Termo de Referência terá seu recebimento
recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 dias,
substituir o produto, sujeitando-se à multa de 1% (um por
cento) do valor do equipamento, por dia extrapolado de
atraso, até o limite de 10% (dez por cento). Após o 10º
(décimo) dia de atraso, será considerado inexecução parcial
do contrato.

 
VII – DO FRETE
As despesas de frete deverão estar inclusas no

preço proposto e, em hipótese alguma, poderão ser
destacadas quando da emissão da nota fiscal/fatura.

 
VIII – DA GARANTIA
O prazo de garantia do equipamento deverá ser de,

no mínimo, 01 (um) ano para todo o equipamento, incluindo
compressor. A prova da garantia deverá ser feita mediante
apresentação do Termo de Garantia do Produto ou mediante
declaração expressa do fabricante em papel timbrado da
empresa, devendo conter razão social, CNPJ, endereço, e-
mail, telefone, identificação do responsável pela declaração
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(nome e cargo) e estar devidamente assinada.
 
IX – DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA
O produto a ser adquirido deverá contar com

assistência técnica autorizada na cidade de Maceió-AL,
devidamente comprovado através de sites oficiais e/ou por
encaminhamento de documentação do licitante vencedor,
caso solicitado pelo Pregoeiro.

 
X – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
1) Todos os equipamentos de ar condicionado tipo

Split High Wall (itens 1 a 3), deverão possuir,
obrigatoriamente, a tecnologia INVERTER. Os equipamentos
dos itens 4 e 5 podem ou não possuir a tecnologia INVERTER;

2) Todos os modelos dos aparelhos de ar
condicionado deverão apresentar ETIQUETA NACIONAL DE
CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE autorizada pelo
Inmetro (Selo Procel), em conformidade com as seguintes
Portarias:

a) Portaria/Inmetro n° 007, de 04 de janeiro de
2011 - Etiquetagem Compulsória de Condicionadores de ar até
60.000 BTU/h;

b) Portaria/Inmetro nº 643, de 30 de novembro de
2012 - Alterar os itens 1, 5 e os subitens 7.1.1, 7.2.2, 7.5.1,
7.5.1.1, 7.5.3, 7.6.1.4, 9.1.4, 9.2.4 e 9.3.1, dos Requisitos de
Avaliação da Conformidade, aprovados pela Portaria Inmetro
n° 007/2011;

3) Entregar, no prazo máximo de 30 (trinta)
dias, contados da data do recebimento da Nota de Empenho, o
objeto constante do presente Termo de Referência, no
endereço constante do item IV, devidamente embalado e
protegido contra danos de transporte e manuseio, sem ônus
de frete para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e
acompanhado da respectiva Nota Fiscal constando as
especificações e marca do material;

4) Entregar o equipamento com o respectivo
Manual de Instrução, contendo Termo de Garantia;

5) Reparar, corrigir ou substituir, às suas
expensas, no todo ou em parte, o equipamento licitado que
vier a apresentar defeitos durante seu uso normal;

6) Substituir, no prazo de 15 (quinze) dias corridos,
o equipamento se não aceito pela Seção de Manutenção e
Reparos – SMR, por defeito ou por não atender às
especificações deste Termo de Referência;

7) Responder por quaisquer danos pessoais e/ou
patrimoniais, causados direta ou indiretamente à
CONTRATANTE, ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou
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dolo, na execução do objeto do Certame, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade, mesmo que haja a
fiscalização ou o acompanhamento pela CONTRATANTE;

8) Arcar com todas as despesas, diretas ou
indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações
assumidas, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE;

9) Manter-se em compatibilidade com as obrigações
assumidas e condições de habilitação e qualificação exigidas
no Edital;

10) Prestar todos os esclarecimentos que forem
solicitados em qualquer fase da contratação.

 
XI – PAGAMENTO
O pagamento será efetuado mediante ordem

bancária de crédito em conta corrente, em até 10 (dez) dias
úteis, contados do recebimento da Nota Fiscal respectiva,
devidamente atestada pela Seção de Manutenção e Reparos –
SMR.

 
XII – GESTÃO E FISCALIZAÇÃO
A gestão ficará a cargo da Seção de

Patrimônio (SEPAT) e a fiscalização dos materiais será
executada pela Seção de Manutenção e Reparos (SMR).

 
XIII - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
 
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá

aplicar as seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das
legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:

a- Advertência, em virtude do descumprimento de
obrigações de pequena monta, podendo a Administração, no
caso de haver o cometimento reiterado das faltas ensejadoras
desta sanção, aplicar outras mais severas;

b - Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por
cento) ao dia, até o limite de 10% (dez por cento), em razão de
atraso no cumprimento do objeto ou na substituição de
materiais desconformes, calculado sobre o valor atualizado do
material;

c - Multa de 15% (quinze por cento), no caso de
descumprimento total, a incidir sobre o valor integral do
contrato, em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução
total ou parcial das obrigações assumidas, a incidir sobre o
saldo remanescente do contrato;

d- As sanções previstas neste Termo de Referência
poderão ser impostas cumulativamente com as demais;
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e- A Administração, para aplicação das sanções,
analisará as circunstâncias do caso e as justificativas
apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla
defesa;

f - As multas poderão ser cumuladas e serão
descontadas dos valores devidos à CONTRATADA, se houver,
ou cobradas judicialmente.

 
Maceió, 27 de outubro de 2021.
Autor do Termo de Referência:
Marcos André Melo Teixeira
 
 

ANEXO I - RELAÇÃO DE APARELHOS DE AR
CONDICIONADO

 

ITEM Tipo Capacidade deRefrigeração ESPECIFICAÇÃO
Quantidades

para
aquisição/entrega

Imediata

01

Split
ON/OFF

CASSETE
(Teto)

24.000 BTUS

Versão: Somente
Frio;

Tensão/voltagem:
220v;

Filtro antipó,
eliminador de
impurezas e

purificador de ar;
Compressor:

rotativo;
Velocidades:
Vent./Refrig.:

3/3;
Condensadora
montada com
serpentina de

cobre
Etiqueta

Nacional de
Conservação de
Energia - ENCE -
Selo PROCEL de

energia
categoria “A” ou

"B";
Controle remoto

sem fio;
Função Sleep;

20 unidades.
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Cor: Branco ou
cinza claro.

 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 27/10/2021, às 23:41, 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
0966548 e o código CRC F4AD81BD.

0007391-67.2021.6.02.8000 0966548v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 28 de outubro de 2021.
Reporto-me ao Despacho GSAD 0966287, para

aprovar o Termo de Referência SMR 0966548, com os
quantitativos de aquisição ajustados às atuais disponibilidades
orçamentárias

Dessa forma, remeto os autos:
a) à SEIC, para consolidação da estimativa de preço

da aquisição, considerando o novo quantitativo informado;
b) à COFIN, para juntar o pré-empenho,

considerando o novo valor estimado para a aquisição, a
saber: R$ 114.310,80 (cento e catorze mil, trezentos e dez
reais e oitenta centavos); além do registro, na SGO, da
demanda indicada para o exercício vindouro, conforme
destacado pela SMR:

c) à SLC, para alterar a minuta do edital,
considerando o novo TR.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 28/10/2021, às 00:11, 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
0966550 e o código CRC 944DEE7D.

0007391-67.2021.6.02.8000 0966550v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 28 de outubro de 2021.
À COMAP
Senhora Coordenadora,
 
Vieram os autos a esta Seção de Instrução de

Contratações para ajuste da estimativa de preços após alteração no
quantitativo do item, com redução de 27 para 20 unidades, ver
despacho GSAD 0966550.

 
A pesquisa foi realizada pela plataforma banco de preços

0959888 com valor unitário estimado em R$ 5.716,54 (cinco mil
setecentos e dezesseis reais e cinquenta e quatro centavos)
totalizando R$ 114.330,80 (cento e quatorze mil trezentos e trinta
reais e oitenta centavos). CATMAT: 480928.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico
Judiciário, em 28/10/2021, às 17:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0967066 e o código CRC 7B9871E0.

0007391-67.2021.6.02.8000 0967066v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 28 de outubro de 2021.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0966550).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 28/10/2021, às 17:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0967094 e o código CRC 60C87C97.

0007391-67.2021.6.02.8000 0967094v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 28 de outubro de 2021.
À SLC, 
Para ajustar minuta do edital.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador, em 28/10/2021, às 18:41, 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
0967194 e o código CRC D244C34E.

0007391-67.2021.6.02.8000 0967194v1

Despacho COMAP 0967194         SEI 0007391-67.2021.6.02.8000 / pg. 174



1

                                  
                          PODER JUDICIÁRIO
      TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PREGÃOPREGÃO  ELETRÔNICOELETRÔNICO Nº xx/2021 Nº xx/2021

Minuta

PROCESSO Nº 0007391-67.2021.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Data: xx de xxxx de 2021
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF
Horário de Abertura: 14 horas

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará
licitação  na  modalidade  PREGÃO  ELETRÔNICO,  do tipo  MENOR  PREÇO,  objetivando  a
aquisição de material permanente – condicionadores de ar, tudo de acordo com requisição
promovida pela Secretaria de Administração desta Corte.

O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de
julho de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538,
de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e
com suas posteriores alterações,  em  consonância  com o  que  faculta  o  art.  191  da
Lei  nº 14.133/2021 (Lei  de Licitações e Contratos  Administrativos), e demais normas
pertinentes. Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº
123, de 14 de dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de
18 de junho de 2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial
da União, edição de 19 de junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da
Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro
de 1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos.

1- DO OBJETO

1.1. O  presente  Pregão  tem  por  objeto  a  aquisição  de  material
permanente – condicionadores de ar, conforme especificações e condições assentadas nos
ANEXO I e I-A deste edital. 

2 – DOS PRAZOS DE ENTREGA E DE GARANTIA E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA

2.1. Os materiais deverão ser entregues no prazo de até 30 (trinta) dias
corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho.

2.2. O prazo de garantia deverá ser de, no mínimo, 01 (um) ano para
todo o equipamento, incluindo compressor. A prova da garantia deverá ser feita mediante
apresentação  do  Termo de  Garantia  do Produto  ou  mediante  declaração  expressa  do
fabricante em papel timbrado da empresa, devendo conter razão social, CNPJ, endereço,
e-mail,  telefone,  identificação  do responsável  pela  declaração  (nome e cargo)  e  estar
devidamente assinada.
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2.3. Os materiais deverão contar com assistência técnica autorizada na
cidade  de  Maceió-AL,  devidamente  comprovado  através  de  sites  oficiais  e/ou  por
encaminhamento de documentação do licitante vencedor, caso solicitado pelo Pregoeiro.

3 - DA PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar deste pregão as empresas do ramo pertinente ao
objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro
Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de
fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos.

3.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas
de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº
11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o micro-
empreendedor individual  -  MEI,  nos limites previstos  da Lei  Complementar nº 123,  de
2006.

3.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

1.1.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos,
na forma da legislação vigente;

1.1.2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

1.1.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

1.1.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666,
de 1993;

1.1.5.  que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em pro-
cesso de dissolução ou liquidação;

1.1.6. que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos ma-
gistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções adminis-
trativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e as-
sessoramento 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 reda-
ção dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ).

3.4. Como condição para participação no Pregão,  a licitante assinalará
“sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declara-
ções: 
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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 ane-
xos;

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a pro-
posta 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 insalu-
bre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na con-
dição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução
Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no
inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem cum-
primento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou
para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilida-
de previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24
de julho de 1991.

3.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará
o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

4.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral  no SICAF, que
permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma
eletrônica.

4.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Gover-
no Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certifica-
do digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Bra-
sil.

4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilida-
de do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica
para realização das transações inerentes a este Pregão.
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4.4. O  licitante  responsabiliza-se  exclusiva  e  formalmente  pelas  transações
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances,
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabili-
dade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventu-
ais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

4.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informa-
ção, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo
identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar des-
classificação no momento da habilitação

5 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, conco-
mitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a des-
crição 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 do-
cumentação. 

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigi-
dos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação
que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados
constantes dos sistemas.

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e tra-
balhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico du-
rante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de
negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de
sua desconexão. 

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir
a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação
entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedi-
mentos de negociação e julgamento da proposta.
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5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante me-
lhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso
público após o encerramento do envio de lances.

6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sis-
tema eletrônico, dos seguintes campos:

a) Valor total de cada item ofertado;

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especifi-
cação constante no Anexo I-A; 

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Con-
tratada.

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, en-
cargos previdenciários,  trabalhistas, tributários,  comerciais e quaisquer outros que inci-
dam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances,
serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a
contar da data de sua apresentação. 

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas nor-
mas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações pú-
blicas.

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por
parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da Uni-
ão e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatu-
ra 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 agen-
tes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos
ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na
execução do contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LAN-
CES. 

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de
sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
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7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde
logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edi-
tal, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas
no Termo de Referência. 

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema,
com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definiti-
vo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.3. O sistema ordenará automaticamente as  propostas classificadas,  sendo
que somente estas participarão da fase de lances.

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o
Pregoeiro e os licitantes.

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances ex-
clusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu re-
cebimento e do valor consignado no registro. 

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total de cada item ofertado.

7.6. Os licitantes  poderão  oferecer  lances  sucessivos,  observando o  horário
fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por
ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser
inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3)
segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos
lances. 

7.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de dis-
puta “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos,
com lance final e fechado.

7.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minu-
tos. 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 determi-
nado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

7.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade
para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por
cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o
qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
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7.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste
item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o
máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual
será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema
ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida
nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais li-
citantes, 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 encerra-
mento deste prazo.

7.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, ad-
mitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fe-
chado atender às exigências de habilitação.

7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subi-
tens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocor-
rência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da
Economia;

7.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em
campo próprio do sistema.

7.15. Não  serão  aceitos  dois  ou  mais  lances  de  mesmo valor,  prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

7.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

7.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competiti-
va do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a re-
cepção dos lances. 

7.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após
decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes,
no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

7.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço por item, conforme
definido neste Edital e seus anexos. 

7.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua pro-
posta.

7.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios
de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não se-
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guidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fe-
chado.

7.22. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desem-
pate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a pre-
ferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

7.22.1. no país;

7.22.2. por empresas brasileiras; 

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvol-
vimento de tecnologia no País;

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para
reabilitado da Previdência Social  e que atendam às regras de
acessibilidade previstas na legislação.

7.23. Persistindo  o empate,  a proposta vencedora será sorteada pelo sistema
eletrônico dentre as propostas empatadas. 

7.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá en-
caminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o
melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições
diferentes das previstas neste Edital.

7.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.

7.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo
de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado
após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documen-
tos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos
neste Edital e já apresentados. 

7.25. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e jul-
gamento da proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta clas-
sificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em
relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado
o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.

8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na
sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normati-
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va RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassi -
ficação. 

8.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço
final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário),  ou que
apresentar preço manifestamente inexequível.

8.3.1. Os preços máximos fixados para os itens licitados são os constantes do Anexo I-
A,  que, de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a
negociar em busca de preços inferiores.

8.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, ir-
risórios 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 referi-
rem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais
ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

8.4. Qualquer  interessado poderá requerer  que se  realizem diligências  para
aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os
indícios que fundamentam a suspeita.

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a reali-
zação 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 ho-
ras de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

8.6. O  Pregoeiro  poderá  convocar  o  licitante  para  enviar  documento  digital
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) ho-
ras, sob pena de não aceitação da proposta. 

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmen-
te aceita pelo Pregoeiro. 

8.7. Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo
pregoeiro,  no  prazo  de  2  (duas)  horas,  a  partir  da  solicitação,  os dados do licitante
vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência,
número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o
modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II.

8.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examina-
rá a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no
“chat” a nova data e horário para a sua continuidade.
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8.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à sub-
sequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme
disposto no item 7.24.

8.11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará
a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

9 – DA HABILITAÇÃO.

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do lici-
tante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventu-
al descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consul-
ta aos seguintes cadastros:

9.1.1. SICAF;

9.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).

9.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que pre-
vê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade admi-
nistrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pes-
soa jurídica da qual seja sócio majoritário.

9.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocor-
rências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve frau-
de por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas
Indiretas.

9.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, li-
nhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclas-
sificação.

9.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabili-
tado, por falta de condição de participação.

9.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventu-
al 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 subsequen-
te.

9.5. Caso atendidas as condições de participação,  a habilitação dos licitantes
será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habili-
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tação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e ha-
bilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

9.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normati-
va SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às
condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à
data prevista para recebimento das propostas;

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes
do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou
encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva docu-
mentação atualizada.

9.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante,
exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita
pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme
art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.

9.6. Havendo  a  necessidade  de  envio  de  documentos  de  habilitação
complementares,  necessários  à  confirmação  daqueles  exigidos  neste  Edital  e  já
apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema,
no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação.

9.7. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de re-
quisitos  mediante  apresentação  dos  documentos  originais  não-digitais  quando  houver
dúvida em relação à integridade do documento digital.

9.8. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.9. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome
da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial,
exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emiti-
dos somente em nome da matriz.

9.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças
de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS,  quando for
comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

9.10. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos
termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilita-
ção:

9.10.1. Habilitação jurídica: 
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a)  No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condi-
ção de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condiciona-
da 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, devida-
mente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de do-
cumento comprobatório de seus administradores;

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com aver-
bação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucur-
sal, 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: de-
creto de autorização;

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva.

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro
de Pessoas Físicas, conforme o caso;

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresen-
tação 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 negati-
va, 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 domicí-
lio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto contratual; 
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f) prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do lici-
tante, 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 Fa-
zenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei; 

9.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena
de inabilitação.

9.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a do-
cumentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de
pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do con-
trato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regulari-
zação previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015.

9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que
pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscri-
ção no cadastro de contribuinte municipal e (b) da apresentação do balan-
ço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.

9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e
trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou
empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda
a todas as demais exigências do edital.

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamen-
te posterior à fase de habilitação.

9.10.2.6.  Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que
tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para,
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, compro-
var a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a
critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, median-
te apresentação de justificativa.

9.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subi-
tem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das san-
ções 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. 
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9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documen-
tos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão,  informando no “chat” a
nova data e horário para a continuidade da mesma.

9.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação,
seja  por  não  apresentar  quaisquer  dos  documentos  exigidos,  ou  apre-
sentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

9.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver
concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de
habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em
que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessiva-
mente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habi-
litação, 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 re-
manescentes.

9.11. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o
licitante será declarado vencedor.

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada
no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e
deverá:

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via,
sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser as-
sinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vence-
dor, para fins de pagamento;

c) conter a descrição de cada item ofertado;

d) conter o preço unitário e total de cada item ofertado.

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em con-
sideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contrata-
da, se for o caso.

10.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca,
modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

10.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor uni-
tário  em algarismos e o  valor  global  em algarismos e por  extenso (art.  5º  da Lei  nº
8.666/93).
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10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, preva-
lecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os
valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

10.5. A oferta deverá ser firme e precisa,  limitada,  rigorosamente, ao objeto
deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o
julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

10.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não
sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que esta-
beleça vínculo à proposta de outro licitante.

10.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documen-
tos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

11 - DOS RECURSOS.

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a  fase de regularização fiscal e traba-
lhista 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 ma-
nifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) deci-
são(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestivida-
de e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o
recurso, fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas ape-
nas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de re-
correr importará a decadência desse direito.

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o pra-
zo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os
demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrar-
razões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a
contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata
dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de
aproveitamento. 

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessa-
dos, no endereço constante neste Edital.
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12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anterio-
res 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 procedi-
mentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompa-
nhar a sessão reaberta.

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail,
ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os
dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus da-
dos cadastrais atualizados.

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por
ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente,
após a regular decisão dos recursos apresentados.

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a au-
toridade competente homologará o procedimento licitatório. 

14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO. 

14.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

14.2. A  impugnação  poderá  ser  realizada  por  forma  eletrônica,  pelo  e-mail
slc@tre-al.jus.br, ou  por  petição  dirigida  ou  protocolada  no  endereço  no endereço
discriminado no item 22.11 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 reali-
zação do certame.
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14.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deve-
rão 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 for-
mais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

14.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos
previstos no certame.

14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional
e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

14.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo siste-
ma e vincularão os participantes e a administração.

15 – DA CONTRATAÇÃO

15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas
mediante Nota de Empenho, na qual constarão todas as especificações do objeto, valor,
prazos de entrega em conformidade com este edital. 

15.2. Antes da Emissão da Nota de Empenho será exigida a comprovação
das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo
licitante durante a vigência do contrato. 

15.3. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item
15.2 ou recusar-se a receber a Nota de Empenho, será convocada outra licitante para
celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

16 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

16.1. A entrega dos materiais deverá ocorrer no prazo máximo  de  30
(trinta)  dias  corridos,  a  partir  do  recebimento  da  Nota  de  Empenho,  que  poderá  ser
enviada por e-mail, no Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizado
na Av. Menino Marcelo (Via Expressa), nº 7.200 D – Antares, Maceió/AL, CEP: 57046-000,
Tel: (82) 3328-1947,  ou em outro local, nesta Capital, a ser indicado pela Administração
deste Órgão, durante o seu horário normal de expediente.

16.2. O material será recebido  pela  Seção  de  Patrimônio  e  Seção  de
Manutenção e Reparos do Tribunal, da seguinte forma:

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da con-
formidade do mesmo com as especificações consignadas na proposta de pre-
ço;

b) definitivamente, após a conferência de que trata a alínea
anterior e consequente aceitação.
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16.3. A Seção de Manutenção e Reparos – SMR procederá a verificação do
atendimento das especificações, atestando, por fim, a nota fiscal.

16.4. O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.

16.5.       Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário
próprio.

16.6. O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção
ao consumidor.

16.7. O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital
terá seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze)
dias, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas
previstas na Seção 17.

17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

17.1 Ficará  impedido  de  licitar  e  de  contratar  com  a  União  e  será
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas
em edital  e no contrato  e das demais  cominações legais,  garantido o direito  à ampla
defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:

I  não entregar a documentação exigida no edital;

II - apresentar documentação falsa;

III - causar o atraso na execução do objeto;

IV - não mantiver a proposta;

V - falhar na execução do contrato;

VI - fraudar a execução do contrato;

VII - comportar-se de modo inidôneo;

VIII - declarar informações falsas; e

IX - cometer fraude fiscal.

17.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à
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ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à
Administração e das cabíveis cominações legais.

17.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a
serem efetuados.

17.4. A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita
a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos
casos a seguir:

a) Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez
por cento),  em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na substituição de
materiais desconformes, calculado sobre o valor atualizado do material;

b) Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do contrato, em razão de
recusa ou de inexecução total ou sobre o valor remanescente, no caso de inexecução
parcial das obrigações assumidas.

17.4.1. Poderão ser aplicadas a penalidade de suspensão temporária de parti-
cipação em licitação e impedimento de contratar  com a Administração,  por
prazo não superior a 02 (dois) anos; e de declaração de inidoneidade para lici-
tar ou contratar com a Administração Pública.

17.5.         As sanções previstas neste edital poderão ser impostas cumulativamente
com as demais.

17.6.         A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias
do  caso  e  as  justificativas  apresentadas  em  até  48  (quarenta  e  oito)  horas  pela
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa;

17.7. Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em atraso.

17.8.         O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado
judicialmente.

17.9. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias
fundamentadas em fatos reais e comprovados.

17.10. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados
para a  entrega, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência,
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente,
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente
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as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administração. 

17.11. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da
Lei nº 8.666/1993.

17.12. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento,
a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts.
86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por
cento) ao mês.

17.13. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta ao licitante contratado.

17.13.1. O período de atraso será contado em dias corridos.

17.14. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar
multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido prazo, o
índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.

17.14.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito
será  a  da  publicação  da  decisão  da  aplicação  da  penalidade  no  Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas.

17.15. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos
Contratos e as disposições do Direito Privado.

17.16. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário
Oficial da União.

18 - DO PAGAMENTO 

18.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em
conta corrente, em até 10 (dez) dias úteis, após o recebimento definitivo da nota fiscal,
devidamente atestada.

18.2. Poderão  ser  descontados  do  pagamento  os  valores  atinentes  a
penalidades eventualmente aplicadas.

18.3.   Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

18.4. O  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas,  por  ocasião  de  cada
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação
tributária vigente.
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18.5. Se  a  empresa  for  optante  do  SIMPLES,  deverá  anexar  à  nota  fiscal
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência.

18.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a
aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP,
Onde:

EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644
365 365

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

19.1. As  despesas  decorrentes  da  execução  do  contrato  correrão  à  conta  dos
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2021,
alocados  no Programa de Trabalho  -  Gestão  do  Processo  Eleitoral;  PTRES  n°  167674,
Natureza da Despesa n° 449052 (Equipamentos e Material Permanente).

20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

20.1. São obrigações do Contratante:

a) Proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumpri-
mento das obrigações estabelecidas neste edital;

b)  Executar a fiscalização e controle na entrega do objeto deste edital;

c) Efetuar o pagamento à Contratada, consoante às condições estabelecidas
no contrato;

d) Propiciar o acesso dos profissionais da Contratada às suas dependências
para entrega do objeto;

e) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pela Contratada, proporcionando todas as condições para que a mesma possa
cumprir suas obrigações dentro dos prazos estabelecidos;

f) Comunicar imediatamente à Contratada qualquer irregularidade manifesta-
da no fornecimento do objeto;
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g) Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela Contrata-
da, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

h) Suspender o pagamento da Nota Fiscal sempre que houver obrigação con-
tratual pendente por parte da empresa Contratada, até a devida regularização;

i) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de servidor especi-
almente designado, em conformidade com a legislação, que anotará em regis-
tro próprio todas as ocorrências;

j) Notificar, por escrito, à Contratada, a ocorrência de eventuais imperfeições
no curso de execução do contrato, fixando prazo para sua correção, aplicando,
se for o caso, as penalidades previstas em lei.

21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

21.1. São obrigações da contratada:

a) Entregar  somente equipamentos de ar condicionado tipo Split  High Wall
(itens 1 a 3), que possuam, obrigatoriamente, a tecnologia INVERTER. Os equi-
pamentos dos itens 4 e 5 podem ou não possuir a tecnologia INVERTER;

b) Providenciar para que todos os modelos dos aparelhos de ar condicionado
apresentem ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE auto-
rizada pelo Inmetro (Selo Procel), em conformidade com as seguintes Portari-
as:

b.1) Portaria/Inmetro n° 007, de 04 de janeiro de 2011 - Etiquetagem Com-
pulsória de Condicionadores de ar até 60.000 BTU/h;

b.2) Portaria/Inmetro nº 643, de 30 de novembro de 2012 - Alterar os itens
1, 5 e os subitens 7.1.1, 7.2.2, 7.5.1, 7.5.1.1, 7.5.3, 7.6.1.4, 9.1.4, 9.2.4 e
9.3.1, dos Requisitos de Avaliação da Conformidade, aprovados pela Porta-
ria Inmetro n° 007/2011;

c) Entregar, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data do recebi-
mento da Nota de Empenho, o objeto constante do presente Edital, no endere-
ço constante do item 16, devidamente embalado e protegido contra danos de
transporte e manuseio, sem ônus de frete para o Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas e acompanhado da respectiva Nota Fiscal constando as especificações
e marca do material;

d) Entregar o equipamento com o respectivo Manual de Instrução, contendo
Termo de Garantia;

e) Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o
equipamento licitado que vier a apresentar defeitos durante seu uso normal;

f) Substituir,  no prazo de 15 (quinze) dias corridos, o equipamento se não
aceito pela Seção de Manutenção e Reparos – SMR, por defeito ou por não
atender às especificações deste Edital;

g) Responder por quaisquer danos pessoais e/ou patrimoniais, causados direta
ou indiretamente à CONTRATANTE, ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou
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dolo, na execução do objeto do Certame, não excluindo ou reduzindo essa res-
ponsabilidade,  mesmo que haja  a  fiscalização  ou  o  acompanhamento  pela
CONTRATANTE;

h) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumpri-
mento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE;

i) Manter-se em compatibilidade com as obrigações assumidas e condições de
habilitação e qualificação exigidas neste Edital;

j) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados em qualquer fase da
contratação

k) Anexar à Nota Fiscal, se a empresa for optante do SIMPLES, o documento
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Fe-
deral do Brasil.

l) Responder por todos os ônus, diretos e indiretos, incidentes no fornecimento
dos  materiais,  inclusive  aqueles  referentes  à  embalagem,  seguros,  taxas,
fretes, transporte, descarga e demais encargos; 

m)Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/no-
tificações enviadas pelo TRE/AL;

n) Considerar válidos todos os expedientes enviados por  e-mail ao endereço
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho.

22 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

22.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

22.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pú-
blica observarão o horário de Brasília – DF.

22.3. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua vali-
dade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos,
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

22.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contra-
tação.

22.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em fa-
vor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o inte-
resse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contrata-
ção. 

22.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de
suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
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22.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-
se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em
dias de expediente na Administração.

22.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados
os princípios da isonomia e do interesse público.

22.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos
ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

22.10. Não     havendo     expediente,     ou     ocorrendo     qualquer     fato     superveniente     que  
impeça     a     realização     do     certame     na     data     marcada,     a     sessão     será     transferida     para     o  
primeiro     dia     útil     subsequente,  devendo o    Pregoeiro  informar  sobre  o  adiamento  no  
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.

22.11.  O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida
Aristeu de Andrade,  nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765.

22.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.

22.13. O Edital e seus anexos  poderão ser  lidos na sala  da COMAP/Seção de
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 22.11, no caso de ser retirado
em  Maceió,  ou  ainda,  nos  sites www.tre-al.jus.br  e  www.comprasnet.gov.br,
gratuitamente.

22.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO I-A - Descrição dos itens e valores máximos admitidos;
ANEXO II - Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;

22.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió –  Seção Judiciária do
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta
licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente.

Maceió/AL, xx de xxxx de 2021.

Ingrid Pereira de Lima Araujo
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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          ANEXO I

I – OBJETO

Aquisição imediata de equipamentos condicionadores de ar,
para a 3ª fase da reforma da antiga sede do TRE-AL (Sinimbu),  conforme
quantitativos e especificações abaixos descritos.

 

II – JUSTIFICATIVA

2.1 O presente procedimento tem por finalidade promover a
implantação dos equipamentos condicionadores de ar, previstos no projeto
de climatização da edificação, estes equipamentos integram a 3ª fase da re-
forma da antiga sede do TRE-AL, localizada na praça Sinimbu.

2.2 Os  critérios  de  sustentabilidade  desta  aquisição  foram
concentrados nas especificações dos equipamentos, exigindo equipamentos
com  alta  eficiência  energética,  comprovada  por  intermédio  do  programa
de ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE autorizada
pelo Inmetro (Selo Procel) de eficiência energética de equipamentos.

2.3 Para esta aquisição propostas, a SMR entende, s.m.j. que
não se deve estabeler critérios  de sustentabilidade extras, além das pró-
prias especificações dos equipamentos que serão adquidos, pois o estabele-
cimento  de  critérios  sobressalentes,  poderiam  ensejar  numa  restrição  de
competição, indo de encontro ao principal princípio do procedimento licitató-
rio que é a busca da solução mais vantajosa para a Administração.

2.4 Esta aquisição deverá ser processada por item, de forma
a minimizar a possibilidade de fracasso do procedimento licitatório, pois am-
plia o rol de possíveis licitantes interessados.

 

III – QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÕES

As constantes no ANEXO I deste Termo.

 

IV – DO LOCAL, DAS CONDIÇÕES E PRAZO PARA ENTREGA

O  equipamento  deverá  ser  entregues  no  Almoxarifado  do
TRE/AL, situado na Avenida Menino Marcelo (Via Expressa), nº 7200D, Anta-
res, CEP 57046-000, Maceió/AL, ou em outro local, nesta Capital, a ser indica-
do pela Administração deste Órgão, em horário de expediente normal do Tri-
bunal, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data do re-
cebimento da Nota de Empenho ou Ordem de Serviço, devidamente acompa-
nhado da respectiva  Nota Fiscal,  constando as  especificações e marca do
mesmo.
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V – DO RECEBIMENTO DO MATERIAL

a) O equipamento será recebido pela Seção de Patrimônio e
Seção de Manutenção e Reparos do Tribunal, da seguinte forma:

a.1) provisoriamente, para que seja feita a verificação da con-
formidade do mesmo com as especificações consignadas na proposta de pre-
ço;

a.2) definitivamente, após a conferência de que trata a alínea
anterior e consequente aceitação.

b) A Seção de Manutenção e Reparos – SMR procederá a ve-
rificação do atendimento das especificações, atestando, por fim, a nota fiscal.

 

VI – DA RECUSA

O equipamento que estiver em desacordo com as especifica-
ções do Termo de Referência terá seu recebimento recusado, devendo o for-
necedor, dentro do prazo de 15 dias, substituir o produto, sujeitando-se à
multa de 1% (um por cento) do valor do equipamento, por dia extrapolado de
atraso, até o limite de 10% (dez por cento). Após o 10º (décimo) dia de atra-
so, será considerado inexecução parcial do contrato.

 

VII – DO FRETE

As despesas de frete deverão estar inclusas no preço propos-
to e, em hipótese alguma, poderão ser destacadas quando da emissão da
nota fiscal/fatura.

 

VIII – DA GARANTIA

O prazo de garantia do equipamento deverá ser de, no míni-
mo, 01 (um) ano para todo o equipamento, incluindo compressor. A prova
da garantia deverá ser feita mediante apresentação do Termo de Garantia do
Produto ou mediante declaração expressa do fabricante em papel timbrado
da empresa, devendo conter razão social, CNPJ, endereço, e-mail, telefone,
identificação do responsável pela declaração (nome e cargo) e estar devida-
mente assinada.

 

IX – DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA

O produto a ser adquirido deverá contar com assistência téc-
nica autorizada na cidade de Maceió-AL, devidamente comprovado através
de sites oficiais e/ou por encaminhamento de documentação do licitante ven-
cedor, caso solicitado pelo Pregoeiro.

 

X – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
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1) Todos os equipamentos de ar condicionado tipo Split High
Wall (itens 1 a 3), deverão possuir, obrigatoriamente, a tecnologia INVERTER.
Os equipamentos dos itens 4 e 5 podem ou não possuir a tecnologia INVER-
TER;

2) Todos os modelos dos aparelhos de ar condicionado deve-
rão apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE
autorizada pelo Inmetro (Selo Procel),  em conformidade com as seguintes
Portarias:

a) Portaria/Inmetro n° 007, de 04 de janeiro de 2011 - Etique-
tagem Compulsória de Condicionadores de ar até 60.000 BTU/h;

b) Portaria/Inmetro nº 643, de 30 de novembro de 2012 - Al-
terar os itens 1, 5 e os subitens 7.1.1, 7.2.2, 7.5.1, 7.5.1.1, 7.5.3, 7.6.1.4,
9.1.4, 9.2.4 e 9.3.1, dos Requisitos de Avaliação da Conformidade, aprovados
pela Portaria Inmetro n° 007/2011;

3) Entregar, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados
da data do recebimento da Nota de Empenho, o objeto constante do presente
Termo de Referência, no endereço constante do item IV, devidamente emba-
lado e protegido contra danos de transporte e manuseio, sem ônus de frete
para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e acompanhado da respectiva
Nota Fiscal constando as especificações e marca do material;

4) Entregar o equipamento com o respectivo Manual de Ins-
trução, contendo Termo de Garantia;

5) Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no todo
ou em parte, o equipamento licitado que vier a apresentar defeitos durante
seu uso normal;

6) Substituir, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, o equi-
pamento se não aceito pela Seção de Manutenção e Reparos – SMR, por de-
feito ou por não atender às especificações deste Termo de Referência;

7) Responder por quaisquer danos pessoais e/ou patrimoni-
ais, causados direta ou indiretamente à CONTRATANTE, ou a terceiros, decor-
rentes de sua culpa ou dolo, na execução do objeto do Certame, não excluin-
do ou reduzindo essa responsabilidade, mesmo que haja a fiscalização ou o
acompanhamento pela CONTRATANTE;

8) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decor-
rentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para a
CONTRATANTE;

9) Manter-se em compatibilidade com as obrigações assumi-
das e condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital;

10) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados
em qualquer fase da contratação.

 

XI – PAGAMENTO
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O  pagamento  será  efetuado  mediante  ordem  bancária  de
crédito em conta corrente, em até 10 (dez) dias úteis, contados do recebi-
mento da Nota Fiscal respectiva, devidamente atestada pela Seção de Manu-
tenção e Reparos – SMR.

 

XII – GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

A gestão ficará a cargo da Seção de Patrimônio (SEPAT) e a
fiscalização dos materiais será executada pela Seção de Manutenção e Repa-
ros (SMR).

 

XIII - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

 

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as se-
guintes sanções administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser apli-
cadas cumulativamente:

a- Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações
de pequena monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometi-
mento reiterado das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais se-
veras;

b - Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia,
até o limite de 10% (dez por cento), em razão de atraso no cumprimento do
objeto ou na substituição de materiais desconformes, calculado sobre o valor
atualizado do material;

c - Multa de 15% (quinze por cento), no caso de descumpri-
mento total, a incidir sobre o valor integral do contrato, em razão de recusa
em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, a
incidir sobre o saldo remanescente do contrato;

d- As sanções previstas neste Termo de Referência poderão
ser impostas cumulativamente com as demais;

e- A Administração, para aplicação das sanções, analisará as
circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e
oito) horas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla de-
fesa;

f - As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos
valores devidos à CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente.

 

Maceió, 27 de outubro de 2021.

Autor do Termo de Referência:

Marcos André Melo Teixeira
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ANEXO I-A

DESCRIÇÃO DOS ITENS E VALORES MÁXIMOS ADMITIDOS

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE  VALOR
MÁXIMO

UNITÁRIO 

VALOR MÁXIMO
TOTAL

01

Split ON/OFF CASSETE (Teto) -
Capacidade de refrigeração:

24.000BTUS.

 Versão: Somente Frio;

 Tensão/voltagem: 220v;

 Filtro antipó, eliminador
de impurezas e purifica-

dor de ar;

 Compressor: rotativo;

 Velocidades: Vent./Re-
frig.: 3/3;

 Condensadora montada  
com serpentina de co-

bre

 Etiqueta Nacional de Con-
servação de Energia -
ENCE -Selo PROCEL de

energia categoria “A” ou
"B";

 Controle remoto sem fio;

 Função Sleep;

 Cor: Branco ou cinza cla-
ro

Unidade 20 R$ 5.716,54 R$ 114.330,80
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Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe de Seção, em
27/10/2021, às 23:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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  ANEXO II

PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃOPLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO

Dados da Empresa:
Razão Social
CNPJ
Endereço
CEP
Fones:
Fax
E-mail
Site internet

Dados do Representante da Empresa:
Nome
Cargo
Nacionalidade
Estado civil
Profissão
Endereço
CEP
Fone
Fax
E-mail
Cart. de Identidade
Orgão Expedidor
CPF

Dados Bancários da Empresa
Banco
Agência
Conta

Dados do Contato com a Empresa:
Nome
Cargo
Endereço
CEP
Fone
Fax
E-mail

Empresa optante pelo SIMPLES? (   ) Sim (   ) Não
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DESPACHO

Maceió, 04 de novembro de 2021.
À SAD,
Com minuta de edital  ajustada ao Novo Termo de

Referência, pendente providências relativas à reserva de
crédito.

Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador, em 04/11/2021, às 14:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0968640 e o código CRC 8FC37664.

0007391-67.2021.6.02.8000 0968640v1
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DESPACHO

Maceió, 04 de novembro de 2021.
Sigam os autos à SGO, nos termos do Despacho

GSAD 0966550 e à AJ-DG, para análise da minuta do edital
(doc. 0968637).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 04/11/2021, às 15:24, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0968733 e o código CRC 8D730024.

0007391-67.2021.6.02.8000 0968733v1
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DESPACHO

Maceió, 04 de novembro de 2021.
 
 
Convém, antes da análise da minuta de edital ora

anexado no evento SEI nº 0968637, que se efetue a
providência apontada pelo Secretário de Administração no
Despacho GSAD 0968733, especificamente quanto à
necessidade de juntada da reserva de crédito, razão pela qual,
faço remessa dos autos à COFIN para as providências de sua
competência, após o que, deverão os autos retornarem a esta
unidade administrativa.

 

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Assessora
Jurídica Substituta, em 04/11/2021, às 17:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0968956 e o código CRC 3BEC5AA4.

0007391-67.2021.6.02.8000 0968956v1
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DESPACHO

Maceió, 04 de novembro de 2021.
À SGO.
 
Prezados,
 
Encaminho o presente para RESERVA DE CRÉDITO nos

termos da instrução processual retro.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 04/11/2021, às 17:54,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0968990 e o código CRC 2AEB937F.

0007391-67.2021.6.02.8000 0968990v1
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

ND 677/ e 6782021. : ajuste para atender o desp sad doc.
0966550 (20 reais a menos) c/c desp SEIC 0967066 (valor correto) - ajuste de
reserva de crédito.

Observação:

1. Atente-se  a necessidade de atendimento da diferença do valor
para crédito adicional ou outra solução no próximo exercício.

 
2. SALDO RESERVADO:
 
  __ SIAFI2021-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA

RAZAO POR C. CONTABIL)_____
  05/11/21  09:20                                      USUARIO : ESMERALDO      
                                                       PAGINA  :     1          
  UG EMITENTE     : 070011    - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS          
  GESTAO EMITENTE : 00001     - TESOURO NACIONAL                                
  CONTA CONTABIL  : 622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO                           
  CONTA CORRENTE  : N 1 186331 0100000000 449052 070282 AL
REFSEDE              
                                                                                
                               SALDO ANTERIOR A 01NOV               118.425,02C
    DATA    UG  GESTAO NUMERO   EVENTO           MOVIMENTO                
SALDO
    04Nov 070011 00001 ND000677 200082            4.114,22D          114.310,80C
    05Nov 070011 00001 ND000678 200081               20,00C                                 
114.330,80C
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
  PF1=AJUDA PF2=DET PF3=SAI PF4=ESP PF5=EVENTO PF9=PERIODO
PF10=E-MAIL PF12=RET
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  PF1=AJUDA PF2=DET PF3=SAI PF4=ESP PF5=EVENTO PF9=PERIODO
PF10=E-MAIL PF12=RET
                                                                                
                                                                               

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 05/11/2021, às 09:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0969097 e o código CRC 7CE7C6A7.
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PROCESSO : 0007391-67.2021.6.02.8000
INTERESSADO : TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
ASSUNTO : ANÁLISE. MINUTA. EDITAL. REPETIÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. ITEM FRACASSADO.

 

Parecer nº 1359 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 
Trata-se de repetição de licitação para aquisição

do item 4 (Split ON/OFF CASSETE (Teto) - Capacidade de
refrigeração: 24.000BTUS), que restou fracassado no Pregão
Eletrônico nº 47/2021, tendo em vista que as empresas
participantes não aceitaram o valor estimado por esta
Administração, nos termos da Informação 5276 (0959212).

 
Após a instrução para a repetição do certame para

a aquisição do item fracassado, os autos vieram a esta
Assessoria Jurídica para análise da minuta do Pregão
Eletrônico, resultando no pronunciamento conforme se
observa do Parecer 1308 (0964140).

 
Em razão do suso pronunciamento, houve a devida

retificação da minuta do edital. No entanto, quanto à reserva
de crédito, verificou-se não haver orçamento suficiente para
cobrir a despesa, tendo em vista o novo valor estimado da
contratação, nos termos do Despacho SGO 0966215.

 
Assim, dentro da disponibilidade orçamentária, a

unidade demandante ajustou o quantitativo dos equipamentos,
ressaltando que no exercício financeiro subsequente será de
grande importância a aquisição dos demais equipamentos que
estão sendo suprimidos nesta ocasião, de forma a integralizar
a quantidade de máquinas necessárias ao uso deste Tribunal
(3ª fase da reforma da antiga sede do TRE-AL (Sinimbu)). Por
consequência, juntou o Termo de Referência 0966548, que foi
aprovado pelo Senhor Secretário de Administração (Despacho
GSAD 0966550).

 
A Seção de Instrução de Contratações, por meio do

Despacho SEIC 0967066, providenciou a adequação da
estimativa de preços, considerando que o termo de referência
alterou o quantitativo de condicionadores de ar para 20
(no lugar dos 27, anteriormente requeridos), totalizando o
valor estimado em R$ 114.330,80 (cento e quatorze mil
trezentos e trinta reais e oitenta centavos), enquanto que a
Seção de Licitações e Contratos apresentou nova minuta de
edital anexando-a no evento SEI nº 0968637.

 
Consta reserva de crédito (0969097) no valor

suficiente para cobrir a demanda ora analisada.
 
Nos autos do Processo SEI nº 0005085-

28.2021.6.02.8000 constam todas as peças essenciais, as
quais consideramos seu aproveitamento integral, conforme
análise constante do Parecer 971 (0930601), da lavra desta
Assessoria Jurídica, não havendo necessidade de aqui
reproduzir os mesmos termos de antes, razão pela qual
ratificamos aquele documento.
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Assim, em complementação ao Parecer 971
(0930601), e nos termos do parágrafo único do art. 38 da Lei
nº 8.666/93, esta Assessoria Jurídica aprova a minuta do edital
de licitação (0968637) na modalidade PREGÃO, na forma
ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO, objetivando
a aquisição de material permanente – condicionadores de ar,
tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de
Administração desta Corte.

 
À superior consideração do Senhor Diretor-Geral.
 

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Analista
Judiciário, em 09/11/2021, às 15:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 09/11/2021, às 15:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0971096 e o código CRC 5C048FD5.

0007391-67.2021.6.02.8000 0971096v4
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CONCLUSÃO

Maceió, 09 de novembro de 2021.
Senhor Presidente,
 
Trata-se de repetição de licitação para aquisição

do item 4 (Split ON/OFF CASSETE (Teto) - Capacidade de
refrigeração: 24.000BTUS), que restou fracassado no Pregão
Eletrônico nº 47/2021, tendo em vista que as empresas
participantes não aceitaram o valor estimado por esta
Administração, nos termos da Informação 5276 (0959212)

Considerando a conclusão dos atos preliminares
essenciais à deflagração do procedimento licitatório
pretendido nestes autos, e especialmente o pronunciamento
exarado pela Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral
no Parecer AJ-DG nº 1359/2021 (0971096), aprovando a
Minuta de Edital (0968637), 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, objetivando a aquisição de material
permanente – condicionadores de ar, tudo de acordo com
requisição promovida pela Secretaria de Administração desta
Corte.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 09/11/2021, às 17:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0971312 e o código CRC 36834DED.

0007391-67.2021.6.02.8000 0971312v1
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PROCESSO : 0007391-67.2021.6.02.8000
INTERESSADO : PREGOEIROS
ASSUNTO : Autorização. Abertura. Pregão Eletrônico. Repetição do certame licitatório. Aquisição de condicionadores de ar.

 

Decisão nº 2663 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor Diretor-
Geral, inserta no evento SEI nº 0971312.

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 para repetição do presente certame
licitatório, na modalidade PREGÃO em sua forma ELETRÔNICA, do
tipo MENOR PREÇO, objetivando a aquisição de material
permanente – condicionadores de ar, tudo de acordo com requisição
promovida pela Secretaria de Administração desta Corte.

À SAD para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no evento
SEI 0968637, aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria Geral
por meio do Parecer AJ-DG nº 1359/2021 (0971096) e demais
medidas de sua alçada.

 
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
0971940 e o código CRC 7700C1DC.
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DESPACHO

Maceió, 17 de novembro de 2021.
À SLC, para cumprimento da Decisão Presidência

2663 (doc. 0971940).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 17/11/2021, às 18:27, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0974837 e o código CRC 7CF21AC8.
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  6666//22002211 
  

PROCESSO Nº 0007391-67.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO  
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 06 de dezembro de 2021 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: 14 horas 

 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, objetivando a 
aquisição de material permanente – condicionadores de ar, tudo de acordo com requisição 
promovida pela Secretaria de Administração desta Corte. 

 
   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, 
de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
com suas posteriores alterações, em consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 
14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e demais normas pertinentes. 
Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 
2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, 
edição de 19 de junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da 
Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro 
de 1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO 
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a aquisição de material 
permanente – condicionadores de ar, conforme especificações e condições assentadas nos 
ANEXO I e I-A deste edital.  
 
2 – DOS PRAZOS DE ENTREGA E DE GARANTIA E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
 
2.1. Os materiais deverão ser entregues no prazo de até 30 (trinta) dias 
corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho. 
 
2.2. O prazo de garantia deverá ser de, no mínimo, 01 (um) ano para todo 
o equipamento, incluindo compressor. A prova da garantia deverá ser feita mediante 
apresentação do Termo de Garantia do Produto ou mediante declaração expressa do 
fabricante em papel timbrado da empresa, devendo conter razão social, CNPJ, endereço, 
e-mail, telefone, identificação do responsável pela declaração (nome e cargo) e estar 
devidamente assinada. 
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2.3. Os materiais deverão contar com assistência técnica autorizada na 
cidade de Maceió-AL, devidamente comprovado através de sites oficiais e/ou por 
encaminhamento de documentação do licitante vencedor, caso solicitado pelo Pregoeiro. 
 
3 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1.  Poderão participar deste pregão as empresas do ramo pertinente ao 
objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro 
Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de 
fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos. 

3.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas 

de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 

11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o 

microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 

2006. 

3.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

1.1.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, 

na forma da legislação vigente; 

1.1.2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

1.1.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

1.1.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, 

de 1993; 

1.1.5.  que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em 

processo de dissolução ou liquidação; 

1.1.6. que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente 

em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos 

magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções 

administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, 

chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades 

situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, de acordo com o 

disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça 

(com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 

3.4.  Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará 

“sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes 

declarações:  

Edital do PE nº 66/2021 (0975048)         SEI 0007391-67.2021.6.02.8000 / pg. 218



 

3 

 

                                   
                          PODER JUDICIÁRIO 

      TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

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 materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem 

cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência 

ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 

8.213, de 24 de julho de 1991. 

3.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará 

o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

4.1.  O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que 

permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma 

eletrônica. 

4.2.  O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do 

Governo Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de 

certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – 

ICP - Brasil. 

4.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 

responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua 

capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão. 
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4.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações 

efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, 

inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a 

responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação 

por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por 

terceiros. 

4.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 

cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela 

informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão 

logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 

desclassificação no momento da habilitação 

 
5 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

 

5.1.  Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a 

descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura 

da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa 

documentação.  

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação 

exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação 

que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados 

constantes dos sistemas. 

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e 

trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

5.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda 

de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou 

de sua desconexão.  

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir 

a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação 

entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos 

procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 
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5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante 

melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para 

acesso público após o encerramento do envio de lances. 

 
6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

6.1.  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no 

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor total de cada item ofertado; 

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à 

especificação constante no Anexo I-A;  

6.2.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 

Contratada. 

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, 

encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que 

incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, 

serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear 

qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

6.5.  O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a 

contar da data de sua apresentação.  

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas 

normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações 

públicas. 

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 

parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da 

União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: 

assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou 

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.  
 

7.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 
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7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste 

Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas 

exigidas no Termo de Referência.  

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, 

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento 

definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo 

que somente estas participarão da fase de lances. 

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 

Pregoeiro e os licitantes. 

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu 

recebimento e do valor consignado no registro.  

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total de cada item ofertado. 
 

7.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário 
fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

7.7.  O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por 

ele ofertado e registrado pelo sistema. 

7.8.  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser 

inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) 

segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos 

lances.  

7.9.  Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de 

disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e 

sucessivos, com lance final e fechado. 

7.10.  A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze 

minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos 

lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente 

determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

7.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade 

para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por 

cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o 

qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 
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7.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste 

item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o 

máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual 

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

7.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema 

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

7.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida 

nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais 

licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um 

lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

7.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, 

admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance 

fechado atender às exigências de habilitação. 

7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os 

subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a 

ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério 

da Economia; 

7.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em 

campo próprio do sistema. 

7.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

7.16.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

7.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa 

competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes 

para a recepção dos lances.  

7.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por 

tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 

decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, 

no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

7.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço por item, conforme 

definido neste Edital e seus anexos.  

7.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua 

proposta. 

7.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios 

de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não 
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seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e 

fechado. 

7.22.  Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de 

desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se 

a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

7.22.1. no país; 

7.22.2. por empresas brasileiras;  

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

7.23. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

7.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 

melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 

diferentes das previstas neste Edital. 

7.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

7.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo 

de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado 

após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos 

documentos complementares, quando necessários à confirmação 

daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

7.25.  Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

8.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta 

classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço 

em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, 

observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 

10.024/2019. 

8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na 

sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução 
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Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de 

desclassificação.  

8.3.  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço 

final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que 

apresentar preço manifestamente inexequível. 

8.3.1. Os preços máximos fixados para os itens licitados são os constantes do Anexo I-A, 
que, de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar 
em busca de preços inferiores. 

8.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários 

de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório 

da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 

referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os 

quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

8.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para 

aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os 

indícios que fundamentam a suspeita. 

 

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a 

realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública 

somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e 

quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

 

8.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 

complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) 

horas, sob pena de não aceitação da proposta.  

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação 

escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e 

formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

8.7.  Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo 
pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante 
vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, 
número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o 
modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II. 

8.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro 

examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de 

classificação. 

8.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a sua continuidade. 
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8.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, 

conforme disposto no item 7.24. 

8.11.  Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará 

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

9 – DA HABILITAÇÃO. 
 

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do 

licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o 

eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 

existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, 

mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

9.1.1. SICAF; 

9.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

9.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 

também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que 

prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 

administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de 

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

9.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

9.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, 

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

 

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

9.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 

inabilitado, por falta de condição de participação. 

9.4.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da 

eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 

123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 

subsequente. 

9.5.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes 

será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à 
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habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira 

e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 

2018. 

9.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução 

Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá 

atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil 

anterior à data prevista para recebimento das propostas; 

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes 

do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou 

encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva 

documentação atualizada. 

9.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, 

exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita 

pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme 

art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

9.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, 

no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

9.7.  Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de 
requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver 
dúvida em relação à integridade do documento digital. 

 

9.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

9.9.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome 

da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 

exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem 

emitidos somente em nome da matriz. 

 

9.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças 

de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for 

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

9.10.  Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos 

termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de 

habilitação: 

9.10.1. Habilitação jurídica:  
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a)  No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da 

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c)  No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado 

de documento comprobatório de seus administradores; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante 

sucursal, filial ou agência; 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação 

dos seus administradores; 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: 

decreto de autorização; 

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro 

de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 

referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União 

(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, 

nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da 

Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 

negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto contratual;  

Edital do PE nº 66/2021 (0975048)         SEI 0007391-67.2021.6.02.8000 / pg. 228



 

1

3 

 

                                   
                          PODER JUDICIÁRIO 

      TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

f) prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 

licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados 

ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da 

Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da 

lei;  

9.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena 

de inabilitação. 

9.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a 

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas 

de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do 

contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de 

regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 

9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de 

inscrição no cadastro de contribuinte municipal e (b) da apresentação do 

balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

 

9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda 

a todas as demais exigências do edital. 

 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 

 

9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que 

tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, 

comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 

período, a critério da administração pública, quando requerida pelo 

licitante, mediante apresentação de justificativa. 

9.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no 

subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de 

classificação, seguir-se outra licitante com alguma restrição na 
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documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 

regularização.  

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os 

documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

9.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, 

seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou 

apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

9.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver 

concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de 

habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em 

que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim 

sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções 

cabíveis. 

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) 

valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do 

licitante nos remanescentes. 

9.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 

licitante será declarado vencedor. 

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

10.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada 

no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e 

deverá: 

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, 

sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser 

assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 

vencedor, para fins de pagamento; 

c) conter a descrição de cada item ofertado; 

d) conter o preço unitário e total de cada item ofertado. 

10.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à 

Contratada, se for o caso. 

10.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 
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10.4.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor 

unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 

8.666/93). 

10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, 

prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e 

os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

10.5.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto 

deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o 

julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

 

10.6.  A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não 

sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que 

estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

 

10.7.  As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os 

documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

11 - DOS RECURSOS. 
 

11.1.  Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e 

trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se 

for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer 

licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra 

qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a 

tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se 

admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer importará a decadência desse direito. 

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo 

de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os 

demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 

contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 

começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 

vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

11.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  
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11.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

12.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 

anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a 

própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os 

que dele dependam; 

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 

licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento 

equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos 

do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

12.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, 

ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os 

dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus 

dados cadastrais atualizados. 

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 

13.1.  O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por 

ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, 

após a regular decisão dos recursos apresentados. 

13.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.  
 

14.1.  Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço 
discriminado no item 22.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 
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14.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste 

Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados 

da data de recebimento da impugnação. 

14.4.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a 

realização do certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 

deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada 

para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-

al.jus.br. 

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois 

dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios 

formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

14.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional 

e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 

sistema e vincularão os participantes e a administração. 

15 – DA CONTRATAÇÃO 
 
15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
mediante Nota de Empenho, na qual constarão todas as especificações do objeto, valor, 
prazos de entrega em conformidade com este edital.  
 
15.2. Antes da Emissão da Nota de Empenho será exigida a comprovação 
das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo 
licitante durante a vigência do contrato.  
 
15.3. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 
15.2 ou recusar-se a receber a Nota de Empenho, será convocada outra licitante para 
celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem 
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
16 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
16.1. A entrega dos materiais deverá ocorrer no prazo máximo de 30 
(trinta) dias corridos, a partir do recebimento da Nota de Empenho, que poderá ser 
enviada por e-mail, no Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizado 
na Av. Menino Marcelo (Via Expressa), nº 7.200 D – Antares, Maceió/AL, CEP: 57046-000, 
Tel: (82) 3328-1947, ou em outro local, nesta Capital, a ser indicado pela Administração 
deste Órgão, durante o seu horário normal de expediente. 
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16.2. O material será recebido pela Seção de Patrimônio e Seção de 
Manutenção e Reparos do Tribunal, da seguinte forma: 

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da 
conformidade do mesmo com as especificações consignadas na proposta de 
preço; 

b) definitivamente, após a conferência de que trata a alínea 
anterior e consequente aceitação. 

 
16.3. A Seção de Manutenção e Reparos – SMR procederá a verificação do 
atendimento das especificações, atestando, por fim, a nota fiscal. 
 
16.4. O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as 
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 

 
16.5.        Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário 
próprio. 
 
16.6. O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos 
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção 
ao consumidor. 
 
16.7. O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital 
terá seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze) 
dias, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas 
previstas na Seção 17. 
 
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 
17.1  Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será 
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas 
em edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla 
defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

I  não entregar a documentação exigida no edital; 

II - apresentar documentação falsa; 

III - causar o atraso na execução do objeto; 

IV - não mantiver a proposta; 

V - falhar na execução do contrato; 

VI - fraudar a execução do contrato; 

VII - comportar-se de modo inidôneo; 
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VIII - declarar informações falsas; e 

IX - cometer fraude fiscal. 

17.2.  Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à 
ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à 
Administração e das cabíveis cominações legais. 

 
17.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado 
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 
serem efetuados. 
 
17.4. A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita 
a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos 
casos a seguir: 
 

a) Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez 
por cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na substituição de 
materiais desconformes, calculado sobre o valor atualizado do material; 
 
b) Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do contrato, em razão de 
recusa ou de inexecução total ou sobre o valor remanescente, no caso de inexecução 
parcial das obrigações assumidas. 
 

17.4.1. Poderão ser aplicadas a penalidade de suspensão temporária de 
participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, 
por prazo não superior a 02 (dois) anos; e de declaração de inidoneidade para 
licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 
17.5.         As sanções previstas neste edital poderão ser impostas cumulativamente 
com as demais. 
 
17.6.         A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias 
do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela 
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa; 
 
17.7. Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor 
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em atraso. 
 
17.8.          O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
 
17.9.  Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
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prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 

 
17.10.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados 
para a entrega, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  

 
17.11.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da 
Lei nº 8.666/1993. 

 
17.12.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, 
a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts. 
86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por 
cento) ao mês. 

 
17.13.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta ao licitante contratado. 

 
17.13.1. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 

17.14.  No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar 
multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido prazo, o 
índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 

 
17.14.1.  A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito 
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário 
Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas. 

 
17.15.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,     
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
17.16.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
18 - DO PAGAMENTO  

 
18.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias úteis, após o recebimento definitivo da nota fiscal, 
devidamente atestada. 
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18.2. Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
18.3.   Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
18.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação 
tributária vigente. 
 
18.5. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência. 
 
18.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do 
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 
 

EM = I x N x VP, 
Onde: 

EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
 365   365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 

19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

19.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2021, 
alocados no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 167674, 
Natureza da Despesa n° 449052 (Equipamentos e Material Permanente). 

 
20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
20.1. São obrigações do Contratante: 
 

a) Proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno 
cumprimento das obrigações estabelecidas neste edital; 

b)  Executar a fiscalização e controle na entrega do objeto deste edital; 

c) Efetuar o pagamento à Contratada, consoante às condições estabelecidas 
no contrato; 
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d) Propiciar o acesso dos profissionais da Contratada às suas dependências 
para entrega do objeto; 

e) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 
pela Contratada, proporcionando todas as condições para que a mesma possa 
cumprir suas obrigações dentro dos prazos estabelecidos; 

f) Comunicar imediatamente à Contratada qualquer irregularidade 
manifestada no fornecimento do objeto; 

g) Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela 
Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua 
proposta; 

h) Suspender o pagamento da Nota Fiscal sempre que houver obrigação 
contratual pendente por parte da empresa Contratada, até a devida 
regularização; 

i) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de servidor 
especialmente designado, em conformidade com a legislação, que anotará em 
registro próprio todas as ocorrências; 

j) Notificar, por escrito, à Contratada, a ocorrência de eventuais imperfeições 
no curso de execução do contrato, fixando prazo para sua correção, aplicando, 
se for o caso, as penalidades previstas em lei. 

 
21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
21.1. São obrigações da contratada: 

 

a) Entregar somente equipamentos de ar condicionado tipo Split High Wall 
(itens 1 a 3), que possuam, obrigatoriamente, a tecnologia INVERTER. Os 
equipamentos dos itens 4 e 5 podem ou não possuir a tecnologia INVERTER; 

b) Providenciar para que todos os modelos dos aparelhos de ar condicionado 
apresentem ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE 
autorizada pelo Inmetro (Selo Procel), em conformidade com as seguintes 
Portarias: 

b.1) Portaria/Inmetro n° 007, de 04 de janeiro de 2011 - Etiquetagem 
Compulsória de Condicionadores de ar até 60.000 BTU/h; 

b.2) Portaria/Inmetro nº 643, de 30 de novembro de 2012 - Alterar os itens 
1, 5 e os subitens 7.1.1, 7.2.2, 7.5.1, 7.5.1.1, 7.5.3, 7.6.1.4, 9.1.4, 9.2.4 e 
9.3.1, dos Requisitos de Avaliação da Conformidade, aprovados pela 
Portaria Inmetro n° 007/2011; 

c) Entregar, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data do 
recebimento da Nota de Empenho, o objeto constante do presente Edital, no 
endereço constante do item 16, devidamente embalado e protegido contra 
danos de transporte e manuseio, sem ônus de frete para o Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas e acompanhado da respectiva Nota Fiscal constando as 
especificações e marca do material; 
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d) Entregar o equipamento com o respectivo Manual de Instrução, contendo 
Termo de Garantia; 

e) Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o 
equipamento licitado que vier a apresentar defeitos durante seu uso normal; 

f) Substituir, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, o equipamento se não 
aceito pela Seção de Manutenção e Reparos – SMR, por defeito ou por não 
atender às especificações deste Edital; 

g) Responder por quaisquer danos pessoais e/ou patrimoniais, causados direta 
ou indiretamente à CONTRATANTE, ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou 
dolo, na execução do objeto do Certame, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade, mesmo que haja a fiscalização ou o acompanhamento pela 
CONTRATANTE; 

h) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do 
cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para a 
CONTRATANTE; 

i) Manter-se em compatibilidade com as obrigações assumidas e condições de 
habilitação e qualificação exigidas neste Edital; 

j) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados em qualquer fase da 
contratação 

k) Anexar à Nota Fiscal, se a empresa for optante do SIMPLES, o documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil. 

l) Responder por todos os ônus, diretos e indiretos, incidentes no fornecimento 
dos materiais, inclusive aqueles referentes à embalagem, seguros, taxas, 
fretes, transporte, descarga e demais encargos;  

m)Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de 
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL; 

n) Considerar válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho. 
 

22 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

22.1.  Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

22.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão 

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

22.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar 

erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 

validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a 

todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

22.4.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação. 

Edital do PE nº 66/2021 (0975048)         SEI 0007391-67.2021.6.02.8000 / pg. 239



 

2

4 

 

                                   
                          PODER JUDICIÁRIO 

      TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

22.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 

favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o 

interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da 

contratação.  

22.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 

suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses 

custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

22.7.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-

se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em 

dias de expediente na Administração. 

22.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados 

os princípios da isonomia e do interesse público. 

22.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos 

ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
22.10. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no 
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 

 
22.11.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro 
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 

 
22.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 

 
22.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 22.11, no caso de ser retirado 
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, 
gratuitamente. 

 
22.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 

 
ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO I-A - Descrição dos itens e valores máximos admitidos; 
ANEXO II - Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 

 
22.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do 
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta 
licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente. 

 
Maceió/AL, 18 de novembro de 2021. 
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Ingrid Pereira de Lima Araujo 
Chefe da Seção de Licitações e Contratos 
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          ANEXO I 

I – OBJETO 

Aquisição imediata de equipamentos condicionadores de ar, 
para a 3ª fase da reforma da antiga sede do TRE-AL (Sinimbu), conforme 
quantitativos e especificações abaixos descritos. 

  

II – JUSTIFICATIVA 

2.1 O presente procedimento tem por finalidade promover a 
implantação dos equipamentos condicionadores de ar, previstos no projeto 
de climatização da edificação, estes equipamentos integram a 3ª fase da 
reforma da antiga sede do TRE-AL, localizada na praça Sinimbu. 

2.2 Os critérios de sustentabilidade desta aquisição foram 
concentrados nas especificações dos equipamentos, exigindo equipamentos 
com alta eficiência energética, comprovada por intermédio do programa 
de ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE autorizada 
pelo Inmetro (Selo Procel) de eficiência energética de equipamentos. 

2.3 Para esta aquisição propostas, a SMR entende, s.m.j. que 
não se deve estabeler critérios de sustentabilidade extras, além das próprias 
especificações dos equipamentos que serão adquidos, pois o estabelecimento 
de critérios sobressalentes, poderiam ensejar numa restrição de competição, 
indo de encontro ao principal princípio do procedimento licitatório que é a 
busca da solução mais vantajosa para a Administração. 

2.4 Esta aquisição deverá ser processada por item, de forma 
a minimizar a possibilidade de fracasso do procedimento licitatório, pois 
amplia o rol de possíveis licitantes interessados. 

  

III – QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÕES 

As constantes no ANEXO I deste Termo. 

  

IV – DO LOCAL, DAS CONDIÇÕES E PRAZO PARA ENTREGA 

O equipamento deverá ser entregues no Almoxarifado do 
TRE/AL, situado na Avenida Menino Marcelo (Via Expressa), nº 7200D, 
Antares, CEP 57046-000, Maceió/AL, ou em outro local, nesta Capital, a ser 
indicado pela Administração deste Órgão, em horário de expediente normal 
do Tribunal, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data 
do recebimento da Nota de Empenho ou Ordem de Serviço, devidamente 
acompanhado da respectiva Nota Fiscal, constando as especificações e 
marca do mesmo. 
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V – DO RECEBIMENTO DO MATERIAL 

a) O equipamento será recebido pela Seção de Patrimônio e 
Seção de Manutenção e Reparos do Tribunal, da seguinte forma: 

a.1) provisoriamente, para que seja feita a verificação da 
conformidade do mesmo com as especificações consignadas na proposta de 
preço; 

a.2) definitivamente, após a conferência de que trata a alínea 
anterior e consequente aceitação. 

b) A Seção de Manutenção e Reparos – SMR procederá a 
verificação do atendimento das especificações, atestando, por fim, a nota 
fiscal. 

  

VI – DA RECUSA 

O equipamento que estiver em desacordo com as 
especificações do Termo de Referência terá seu recebimento recusado, 
devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 dias, substituir o produto, 
sujeitando-se à multa de 1% (um por cento) do valor do equipamento, por dia 
extrapolado de atraso, até o limite de 10% (dez por cento). Após o 10º 
(décimo) dia de atraso, será considerado inexecução parcial do contrato. 

  

VII – DO FRETE 

As despesas de frete deverão estar inclusas no preço 
proposto e, em hipótese alguma, poderão ser destacadas quando da emissão 
da nota fiscal/fatura. 

  

VIII – DA GARANTIA 

O prazo de garantia do equipamento deverá ser de, no 
mínimo, 01 (um) ano para todo o equipamento, incluindo compressor. A 
prova da garantia deverá ser feita mediante apresentação do Termo de 
Garantia do Produto ou mediante declaração expressa do fabricante em 
papel timbrado da empresa, devendo conter razão social, CNPJ, endereço, e-
mail, telefone, identificação do responsável pela declaração (nome e cargo) e 
estar devidamente assinada. 

  

IX – DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

O produto a ser adquirido deverá contar com assistência 
técnica autorizada na cidade de Maceió-AL, devidamente comprovado 
através de sites oficiais e/ou por encaminhamento de documentação do 
licitante vencedor, caso solicitado pelo Pregoeiro. 
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X – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

1) Todos os equipamentos de ar condicionado tipo Split High 
Wall (itens 1 a 3), deverão possuir, obrigatoriamente, a tecnologia INVERTER. 
Os equipamentos dos itens 4 e 5 podem ou não possuir a tecnologia 
INVERTER; 

2) Todos os modelos dos aparelhos de ar condicionado 
deverão apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - 
ENCE autorizada pelo Inmetro (Selo Procel), em conformidade com as 
seguintes Portarias: 

a) Portaria/Inmetro n° 007, de 04 de janeiro de 2011 - 
Etiquetagem Compulsória de Condicionadores de ar até 60.000 BTU/h; 

b) Portaria/Inmetro nº 643, de 30 de novembro de 2012 - 
Alterar os itens 1, 5 e os subitens 7.1.1, 7.2.2, 7.5.1, 7.5.1.1, 7.5.3, 7.6.1.4, 
9.1.4, 9.2.4 e 9.3.1, dos Requisitos de Avaliação da Conformidade, aprovados 
pela Portaria Inmetro n° 007/2011; 

3) Entregar, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da 
data do recebimento da Nota de Empenho, o objeto constante do presente 
Termo de Referência, no endereço constante do item IV, devidamente 
embalado e protegido contra danos de transporte e manuseio, sem ônus de 
frete para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e acompanhado da 
respectiva Nota Fiscal constando as especificações e marca do material; 

4) Entregar o equipamento com o respectivo Manual de 
Instrução, contendo Termo de Garantia; 

5) Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no todo 
ou em parte, o equipamento licitado que vier a apresentar defeitos durante 
seu uso normal; 

6) Substituir, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, o 
equipamento se não aceito pela Seção de Manutenção e Reparos – SMR, por 
defeito ou por não atender às especificações deste Termo de Referência; 

7) Responder por quaisquer danos pessoais e/ou 
patrimoniais, causados direta ou indiretamente à CONTRATANTE, ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, na execução do objeto do 
Certame, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, mesmo que haja 
a fiscalização ou o acompanhamento pela CONTRATANTE; 

8) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, 
decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus 
para a CONTRATANTE; 

9) Manter-se em compatibilidade com as obrigações 
assumidas e condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital; 

10) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados 
em qualquer fase da contratação. 
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XI – PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de 
crédito em conta corrente, em até 10 (dez) dias úteis, contados do 
recebimento da Nota Fiscal respectiva, devidamente atestada pela Seção de 
Manutenção e Reparos – SMR. 

  

XII – GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 

A gestão ficará a cargo da Seção de Patrimônio (SEPAT) e a 
fiscalização dos materiais será executada pela Seção de Manutenção e 
Reparos (SMR). 

  

XIII - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

  

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as 
seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser 
aplicadas cumulativamente: 

a- Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações 
de pequena monta, podendo a Administração, no caso de haver o 
cometimento reiterado das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras 
mais severas; 

b - Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, 
até o limite de 10% (dez por cento), em razão de atraso no cumprimento do 
objeto ou na substituição de materiais desconformes, calculado sobre o valor 
atualizado do material; 

c - Multa de 15% (quinze por cento), no caso de 
descumprimento total, a incidir sobre o valor integral do contrato, em razão 
de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das obrigações 
assumidas, a incidir sobre o saldo remanescente do contrato; 

d- As sanções previstas neste Termo de Referência poderão 
ser impostas cumulativamente com as demais; 

e- A Administração, para aplicação das sanções, analisará as 
circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e 
oito) horas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla 
defesa; 

f - As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos 
valores devidos à CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 

  

Maceió, 27 de outubro de 2021. 

Autor do Termo de Referência: 

Marcos André Melo Teixeira 
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ANEXO I-A 

 

DESCRIÇÃO DOS ITENS E VALORES MÁXIMOS ADMITIDOS 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE  VALOR 
MÁXIMO 

UNITÁRIO  

VALOR MÁXIMO  
TOTAL 

01 

Split ON/OFF CASSETE (Teto) - 
Capacidade de refrigeração: 

24.000BTUS. 

 Versão: Somente Frio; 

 Tensão/voltagem: 220v; 

 Filtro antipó, eliminador 
de impurezas e 

purificador de ar; 

 Compressor: rotativo; 

 Velocidades: 
Vent./Refrig.: 3/3; 

 Condensadora montada 
com serpentina de cobre 

 Etiqueta Nacional de 
Conservação de Energia 
- ENCE -Selo PROCEL de 
energia categoria “A” ou 

"B"; 

 Controle remoto sem fio; 

 Função Sleep; 

 Cor: Branco ou cinza 
claro 

 

Unidade 20 R$ 5.716,54 R$ 114.330,80 
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Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe de Seção, em 

27/10/2021, às 23:41, 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. de Identidade  
Orgão Expedidor  
CPF  

 
Dados Bancários da Empresa 
Banco  

Agência  

Conta  
 

Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  

Cargo  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

EDITAL Nº 49 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2021

 

PROCESSO Nº 0007391-67.2021.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO

Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Data: 06 de dezembro de 2021

HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF
Horário de Abertura: 14 horas

 

                                      O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por
intermédio da Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar
possa, que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR
PREÇO, objetivando a aquisição de material permanente – condicionadores de ar, tudo
de acordo com requisição promovida pela Secretaria de Administração desta Corte.

 

                                      O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de
17 de julho de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto
nº 8.538, de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993 e com suas posteriores alterações, em consonância com o que
faculta  o art. 191 da Lei  nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos
Administrativos), e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente torneio
licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 147,
de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência
deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de junho
de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem
como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais
exigências deste Edital e seus anexos.

 

1- DO OBJETO

 

1.1.                              O presente Pregão tem por objeto a aquisição de material
permanente – condicionadores de ar, conforme especificações e condições assentadas
nos ANEXO I e I-A deste edital.
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2 – DOS PRAZOS DE ENTREGA E DE GARANTIA E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA

 

2.1.                        Os materiais deverão ser entregues no prazo de até 30 (trinta)
dias corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho.

 

2.2.                              O prazo de garantia deverá ser de, no mínimo, 01 (um)
ano para todo o equipamento, incluindo compressor. A prova da garantia deverá ser
feita mediante apresentação do Termo de Garantia do Produto ou mediante declaração
expressa do fabricante em papel timbrado da empresa, devendo conter razão social,
CNPJ, endereço, e-mail, telefone, identificação do responsável pela declaração (nome e
cargo) e estar devidamente assinada.

 

2.3.                        Os materiais deverão contar com assistência técnica autorizada
na cidade de Maceió-AL, devidamente comprovado através de sites oficiais e/ou por
encaminhamento de documentação do licitante vencedor, caso solicitado pelo
Pregoeiro.

 

3 - DA PARTICIPAÇÃO

 

3.1.                              Poderão participar deste pregão as empresas do ramo
pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de
Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de
fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos.

3.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.

3.2.                     Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e
empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo
34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e
para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar
nº 123, de 2006.

3.3.                     Não poderão participar desta licitação os interessados:

1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma
da legislação vigente;

2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
5.  que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de

dissolução ou liquidação;
6. que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha

reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados
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ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim
como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento
vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da
área encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução
nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art.
1º da Resolução 229/2016-CNJ).

3.4.                               Como condição para participação no Pregão, a licitante
assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às
seguintes declarações:

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de
2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42
a 49;

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta
apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução
Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no
inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem cumprimento
de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da
Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação,
conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

3.5.                     A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição
sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

 

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

 

4.1.                     O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF,
que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua
forma eletrônica.

4.            O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo
Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado
digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.
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4.3.                     O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua
capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

 

4.4.                     O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas
transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas
propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou
entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

4.5.                     É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus
dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela
informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros
tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar
desclassificação no momento da habilitação

 

5 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO.

 

5.1.                     Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta
com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de
envio dessa documentação.

5.2.                     O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação
exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

5.3.                     Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de
habilitação que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso
aos dados constantes dos sistemas.

5.4.                     As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão
encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de
regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

5.5.                     Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema
eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus
decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens
emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5.6.                     Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou
substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no
sistema.

5.7.                     Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de
classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a
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realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

5.8.                     Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante
melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para
acesso público após o encerramento do envio de lances.

 

6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

 

6.1.                     O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no
sistema eletrônico, dos seguintes campos:

a) Valor total de cada item ofertado;

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação
constante no Anexo I-A;

6.                     Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a
Contratada.

6. .                     Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos
operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

6.                      Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de
lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito
de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro
pretexto.

6.                     O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta)
dias, a contar da data de sua apresentação.

6.                      Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas
normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de
licitações públicas.

7. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte
dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e,
após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de
prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos
termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos
responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário,
caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução
do contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE
LANCES.

 

7.1.                     A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio
de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.                      O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando
desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos
estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as
especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
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7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.3.                     O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas,
sendo que somente estas participarão da fase de lances.

7.                      O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens
entre o Pregoeiro e os licitantes.

7.                      Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados
do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total de cada item ofertado.

 

7.6.                     Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o
horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7. .                     O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último
por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.                     O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá
ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior
a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo
sistema os respectivos lances.

7.9.                     Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de
disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e
sucessivos, com lance final e fechado.

7.10.                   A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze
minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos
lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos,
aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção
de lances.

7.11.               Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá
oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com
preços até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado
em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item,
poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de
três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.

7.12.                   Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o
sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens
anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o
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anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o
máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado
em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.13.                   Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente,
admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance
fechado atender às exigências de habilitação.

7.          Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens
anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser
comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia;

1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo
próprio do sistema.

7.                   Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor,
prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.                   Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão
informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a
identificação do licitante.

7. .                   No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa
competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível
aos licitantes para a recepção dos lances.

7. .                   Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro
persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa
e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação
do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para
divulgação.

7.                    O Critério de julgamento adotado será o menor preço por item,
conforme definido neste Edital e seus anexos.

7.20.                   Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o
valor de sua proposta.

7.21.                   A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos
critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas
iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de
disputa aberto e fechado.

7.22.                   Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de
desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993,
assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

7.22.1. no país;

7.22.2. por empresas brasileiras;

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
País;

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam
às regras de acessibilidade previstas na legislação.

7.                    Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo
sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

7.          Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha
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apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a
negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

8. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

9. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas)
horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares,
quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já
apresentados.

7. .                   Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação
e julgamento da proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

 

8.                     Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta
classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade
do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em
seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do
art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.

8.                      O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá
incluir, na sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da
Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184,
inciso V, sob pena de desclassificação.

8.                     Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar
preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU -
Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

8.3.1. Os preços máximos fixados para os itens licitados são os constantes do Anexo
I-A, que, de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a
negociar em busca de preços inferiores.

1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios
ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a
materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

8.                     Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências
para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as
provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.

 

8.                      Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a
realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão
pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no
mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em
ata.

 

8.                     O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2
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(duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita
pelo Pregoeiro.

8.7.                     Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado
pelo pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante
vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência,
número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o
modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II.

8.                      Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro
examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem
de classificação.

8.                      Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão,
informando no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

8.                    Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor,
conforme disposto no item 7.24.

8.11.                   Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro
verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

9 – DA HABILITAÇÃO.

 

9. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o
eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à
existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura
contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

10. SICAF;
11. . Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).
9.                     A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa

licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público,
inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

10. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte
das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

11. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

 

1. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

9.3.                     Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante
inabilitado, por falta de condição de participação.

9.                     No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da

Edital 49 (0975939)         SEI 0007391-67.2021.6.02.8000 / pg. 257

https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/


eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para
aceitação da proposta subsequente.

9. .                     Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos
licitantes será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação
econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução
Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

9.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa
SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições
exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para
recebimento das propostas;

9. 5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do
SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou
encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva
documentação atualizada.

10. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se
a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo
Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43,
§3º, do Decreto 10.024, de 2019.

9.6.                     Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação
complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já
apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via
sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação.

9.7.                     Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de
requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando
houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

 

9.                     Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de
CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

 

9.                     Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em
nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em
nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

 

1. . Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de
números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for
comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

 

9.                   Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar,
nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins
de habilitação:
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9.10.1. Habilitação jurídica:

a.  

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação
da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

c.  

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou
agência;

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto
de autorização;

1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva.

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de
Pessoas Físicas, conforme o caso;

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de
02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante
a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do
Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452,
de 1º de maio de 1943;

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;

f) prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante,
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do
seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá apresentar
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toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

9.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação
de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão
subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma
restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº
8.538, de 2015.

1. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir
os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123,
de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição no cadastro de contribuinte
municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações
contábeis do último exercício.

 

1. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não
impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências
do edital.

 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior
à fase de habilitação.

 

9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá
ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida
pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

1. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste
Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de
classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra licitante com alguma
restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo
para regularização.

2. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para
a continuidade da mesma.

3. . Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital.

4. . O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em
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.
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9.                   Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no
Edital, o licitante será declarado vencedor.

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

 

10.                   A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser
encaminhada no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no
sistema eletrônico e deverá:

a. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e
as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

b. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor,
para fins de pagamento;

c. conter a descrição de cada item ofertado;
d. conter o preço unitário e total de cada item ofertado.
j.                   A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual
sanção à Contratada, se for o caso.

10.3.                   Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como
marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

10.                   Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o
valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º
da Lei nº 8.666/93).

10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão
os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores
expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

10.                   A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto
deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que
induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

 

10.                   A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos,
não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas
ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

 

10.                   As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os
documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a
homologação.

11 - DOS RECURSOS.

 

11.                   Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e
trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para

Edital 49 (0975939)         SEI 0007391-67.2021.6.02.8000 / pg. 261



que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é,
indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em
campo próprio do sistema.

11.                    Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a
tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir
se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas
verificará as condições de admissibilidade do recurso.

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará a decadência desse direito.

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de
três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também
pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispensáveis à defesa de seus interesses.

11.                   O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis
de aproveitamento.

11.4.                  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos
interessados, no endereço constante neste Edital.

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.

 

12.1.                   A sessão pública poderá ser reaberta:

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão
pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam;

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou
não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº
123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente
posteriores ao encerramento da etapa de lances.

12.2.                   Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para
acompanhar a sessão reaberta.

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou,
ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados
contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais
atualizados.

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.
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13.                   O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor,
por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade
competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

13.                   Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.

 

14.                   Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da
sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

14.2.                   A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço
discriminado no item 22.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos.

14. .                   Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração
deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias
úteis contados da data de recebimento da impugnação.

14.                   Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a
realização do certame.

14.                   Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório
deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data
designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico,
pelo e-mail slc@tre-al.jus.br.

14.6.                   O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de
dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar
subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

14.                   As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os
prazos previstos no certame.

14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e
deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

14.8.                   As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo
sistema e vincularão os participantes e a administração.

15 – DA CONTRATAÇÃO

 

15.1.                      As obrigações decorrentes da presente licitação serão
formalizadas mediante Nota de Empenho, na qual constarão todas as especificações
do objeto, valor, prazos de entrega em conformidade com este edital.

 

15.2.                           Antes da Emissão da Nota de Empenho será exigida a
comprovação das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão
ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.
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15.3.                      Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no
item 15.2 ou recusar-se a receber a Nota de Empenho, será convocada outra licitante
para celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente,
sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

 

16 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

 

16.1.                      A entrega dos materiais deverá ocorrer no prazo máximo de 30
(trinta) dias corridos, a partir do recebimento da Nota de Empenho, que poderá ser
enviada por e-mail, no Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizado
na Av. Menino Marcelo (Via Expressa), nº 7.200 D – Antares, Maceió/AL, CEP: 57046-
000, Tel: (82) 3328-1947, ou em outro local, nesta Capital, a ser indicado pela
Administração deste Órgão, durante o seu horário normal de expediente.

 

16.2.                            O material será recebido pela Seção de Patrimônio e Seção de
Manutenção e Reparos do Tribunal, da seguinte forma:

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade do mesmo com
as especificações consignadas na proposta de preço;

b) definitivamente, após a conferência de que trata a alínea anterior e consequente
aceitação.

 

16.3.                            A Seção de Manutenção e Reparos – SMR procederá a
verificação do atendimento das especificações, atestando, por fim, a nota fiscal.

 

16.4.                            O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.

 

16.5.                           Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante
formulário próprio.

 

16.6.                            O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder
pelos vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de
proteção ao consumidor.

 

16.7.                      O objeto que estiver em desacordo com as especificações do
edital terá seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15
(quinze) dias, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções
administrativas previstas na Seção 17.
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17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

 

17.1                 Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas
previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à
ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:

I  não entregar a documentação exigida no edital;

II - apresentar documentação falsa;

III - causar o atraso na execução do objeto;

IV - não mantiver a proposta;

V - falhar na execução do contrato;

VI - fraudar a execução do contrato;

VII - comportar-se de modo inidôneo;

VIII - declarar informações falsas; e

IX - cometer fraude fiscal.

17.2.                     Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito
às sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito
à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à
Administração e das cabíveis cominações legais.

 

17.3.                     As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos
a serem efetuados.

 

17.4.                     A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará
sujeita a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a
gravidade dos casos a seguir:

 

a) Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez
por cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na substituição de
materiais desconformes, calculado sobre o valor atualizado do material;

 

b) Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do contrato, em razão de
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recusa ou de inexecução total ou sobre o valor remanescente, no caso de inexecução
parcial das obrigações assumidas.

 

1. Poderão ser aplicadas a penalidade de suspensão temporária de participação em
licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior
a 02 (dois) anos; e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública.

 

17.5.                 As sanções previstas neste edital poderão ser impostas
cumulativamente com as demais.

 

17.6.                 A Administração, para aplicação das sanções, analisará as
circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito)
horas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa;

 

17.7.               Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o
valor da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em
atraso.

 

17.8.                   O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo,
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado
judicialmente.

 

17.9.                     Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias
fundamentadas em fatos reais e comprovados.

 

17.10.                O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos
estipulados para a entrega, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por
escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência,
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato
superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato
ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.

 

17.11.             Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109
da Lei nº 8.666/1993.
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17.12.                Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida,
consoante os arts. 86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros
moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.

 

17.13.                O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer
penalidade imposta ao licitante contratado.

 

17.13.1.       O período de atraso será contado em dias corridos.

 

17.14.                No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido
prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.

 

17.14.1.            A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico da
Justiça Eleitoral de Alagoas.

 

17.15.                          Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre
as partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,    
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos
Contratos e as disposições do Direito Privado.

 

17.16.                          Os atos administrativos de aplicação das sanções, com
exceção de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados
resumidamente no Diário Oficial da União.

 

18 - DO PAGAMENTO

 

18.1.                  O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito
em conta corrente, em até 10 (dez) dias úteis, após o recebimento definitivo da nota
fiscal, devidamente atestada.

 

18.2.                   Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a
penalidades eventualmente aplicadas.
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18.3.                   Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

 

18.4.                       O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a
legislação tributária vigente.

 

18.5.                       Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência.

 

18.6.                   Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser
acrescido de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do
atraso, até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido
para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

 

EM = I x N x VP,

Onde:

EM= Encargos Moratórios

N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga;

I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

 

 

 

I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644

  365                             365

 

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

 

19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

 

19.1.       As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos
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recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício
2021, alocados no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n°
167674, Natureza da Despesa n° 449052 (Equipamentos e Material Permanente).

 

20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

 

20.1.                      São obrigações do Contratante:

 

a) Proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento
das obrigações estabelecidas neste edital;

b)  Executar a fiscalização e controle na entrega do objeto deste edital;

c) Efetuar o pagamento à Contratada, consoante às condições estabelecidas no
contrato;

d) Propiciar o acesso dos profissionais da Contratada às suas dependências para
entrega do objeto;

e) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
Contratada, proporcionando todas as condições para que a mesma possa cumprir
suas obrigações dentro dos prazos estabelecidos;

f) Comunicar imediatamente à Contratada qualquer irregularidade manifestada no
fornecimento do objeto;

g) Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela Contratada, de
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

h) Suspender o pagamento da Nota Fiscal sempre que houver obrigação contratual
pendente por parte da empresa Contratada, até a devida regularização;

i) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de servidor especialmente
designado, em conformidade com a legislação, que anotará em registro próprio todas
as ocorrências;

j) Notificar, por escrito, à Contratada, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso
de execução do contrato, fixando prazo para sua correção, aplicando, se for o caso,
as penalidades previstas em lei.

 

21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

 

21.1.                       São obrigações da contratada:

 

a) Entregar somente equipamentos de ar condicionado tipo Split High Wall (itens 1 a 3),
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que possuam, obrigatoriamente, a tecnologia INVERTER. Os equipamentos dos itens 4
e 5 podem ou não possuir a tecnologia INVERTER;

b) Providenciar para que todos os modelos dos aparelhos de ar condicionado
apresentem ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE autorizada
pelo Inmetro (Selo Procel), em conformidade com as seguintes Portarias:

b.1) Portaria/Inmetro n° 007, de 04 de janeiro de 2011 - Etiquetagem Compulsória de
Condicionadores de ar até 60.000 BTU/h;

b.2) Portaria/Inmetro nº 643, de 30 de novembro de 2012 - Alterar os itens 1, 5 e os
subitens 7.1.1, 7.2.2, 7.5.1, 7.5.1.1, 7.5.3, 7.6.1.4, 9.1.4, 9.2.4 e 9.3.1, dos Requisitos
de Avaliação da Conformidade, aprovados pela Portaria Inmetro n° 007/2011;

c) Entregar, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento da
Nota de Empenho, o objeto constante do presente Edital, no endereço constante do
item 16, devidamente embalado e protegido contra danos de transporte e manuseio,
sem ônus de frete para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e acompanhado da
respectiva Nota Fiscal constando as especificações e marca do material;

d) Entregar o equipamento com o respectivo Manual de Instrução, contendo Termo de
Garantia;

e) Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o
equipamento licitado que vier a apresentar defeitos durante seu uso normal;

f) Substituir, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, o equipamento se não aceito pela
Seção de Manutenção e Reparos – SMR, por defeito ou por não atender às
especificações deste Edital;

g) Responder por quaisquer danos pessoais e/ou patrimoniais, causados direta ou
indiretamente à CONTRATANTE, ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, na
execução do objeto do Certame, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade,
mesmo que haja a fiscalização ou o acompanhamento pela CONTRATANTE;

h) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento
das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE;

i) Manter-se em compatibilidade com as obrigações assumidas e condições de
habilitação e qualificação exigidas neste Edital;

j) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados em qualquer fase da
contratação

k) Anexar à Nota Fiscal, se a empresa for optante do SIMPLES, o documento que
comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

l) Responder por todos os ônus, diretos e indiretos, incidentes no fornecimento dos
materiais, inclusive aqueles referentes à embalagem, seguros, taxas, fretes, transporte,
descarga e demais encargos;

m)Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações
enviadas pelo TRE/AL;

n) Considerar válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço eletrônico
indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho.
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22 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 

22.1.               Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

22.2.               Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão
pública observarão o horário de Brasília – DF.

22.3.               No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

22.4.               A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.

22.5.               As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em
favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o
interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da
contratação.

22.6.               Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação
de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por
esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

22.7.               Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos,
excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os
prazos em dias de expediente na Administração.

22.8.               O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará
o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato,
observados os princípios da isonomia e do interesse público.

22.9.               Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos
ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

 

22.10.          Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.

 

22.11.          O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765.

 

22.12.          Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº
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10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.

 

22.13.          O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 22.11, no caso de ser
retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br,
gratuitamente.

 

22.14.          Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

 

ANEXO I - Termo de Referência;

ANEXO I-A - Descrição dos itens e valores máximos admitidos;

ANEXO II - Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;

 

22.15.          Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta
licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente.

 

Maceió/AL, 18 de novembro de 2021.
 
 

Ingrid Pereira de Lima Araujo
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

 
ATENÇÃO: OS ANEXOS DESTE EDITAL ESTÃO DISPOSTOS NO DOCUMENTO

Nº 0975048.
Em 19 de novembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador, em 19/11/2021, às 09:30, 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
0975939 e o código CRC 5DAF4FBC.
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Nº 217, sexta-feira, 19 de novembro de 2021ISSN 1677-7069Seção 3

n° 8.666/1993. PAV nº0002290-26.2021.4.05.7000 TRF5ªR.Valor:R$12.000,00(doze mil
reais) Recursos Orçamentários: NE n°565/2021, datada de 04/11/2021, na modalidade
global, no valor de R$ R$ 1.000,00 (mil reais). PTRES-168455, ED-339039. Vigência: 12
(doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura. Assinatura: 17/10/2021.
Assinam: Marcelo Nobre Tavares, Diretor da Secretaria Administrativa-TRF5ªRegião e Fábia
Marques Braga, representante da Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2021

Processo Administrativo SEI nº 0004449-62.2021.6.02.8000;
O Presidente do TRE/AL, Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, homologou,

em 17/11/2021, o resultado do Pregão Eletrônico nº 51/2021, que tem por objeto a
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, e
que foi adjudicado às empresas: a) MACHADO ARMARINHOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o
n° 24.174.062/0001-88, Item 1, pelo valor total de R$ 15.360,00 (quinze mil trezentos e
sessenta reais), b) DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, inscrita
no CNPJ sob o n° 64.106.552/0001-61, Item 2, pelo valor total de R$ 2.509,80 (dois mil
quinhentos e nove reais e oitenta centavos) e c) S VASCONCELOS ROSAS, inscrita no CNPJ
sob o n° 40.457.662/0001-00, Item 3, pelo valor total de R$ 210,00 (duzentos e dez reais);
e autorizou a contratação das empresas com arrimo no art. 4º, inciso XXII, da Lei nº
10.520/2002, no Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, na Lei nº 8.666/93.

Maceió-AL, 18 de novembro de 2021.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2021

Processo Administrativo SEI nº 0003741-12.2021.6.02.8000;
O Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente do TRE/AL, homologou,

em 17/11/2021, o resultado do Pregão Eletrônico nº 55/2021, que tem por objeto o
Registro de Preços de material permanente - Armários (40 armários alto, 20 armários
baixo), para atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, convocando para a devida
assinatura da Ata de Registro de Preços à empresa TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA
ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 32.300.172/0001-77, vencedora dos
itens 1 e 2, pelo valor total de R$ 55.380,00 (cinquenta e cinco mil trezentos e oitenta
reais); tudo com arrimo no art. 4º, inciso XXII da Lei n.º 10.520/2002 e no artigo 48, § 1º,
do Decreto nº 10.024/2019.

Maceió-AL, 18 de novembro de 2021.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2021

Processo Administrativo SEI nº 0004561-31.2021.6.02.8000;
O Presidente do TRE/AL, Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, homologou,

em 17/11/2021, o resultado do Pregão Eletrônico nº 60/2021, que tem por objeto a
contratação de extensão de garantia e suporte para equipamentos HPE em uso neste
Tribunal, adjudicado à empresa PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, inscrita no
CNPJ sob o nº 02.213.325/0005-01, pelo valor total de R$ 655.020,00 (seiscentos e
cinquenta e cinco mil e vinte reais); e autorizou a contratação da empresa com arrimo no
art. 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente,
na Lei nº 8.666/93.

Maceió-AL, 18 de novembro de 2021.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2021

Proc. SEI nº 0001862-67.2021.6.02.8000. Objeto: contratação de empresa do ramo da
construção civil com o objetivo de executar os serviços de reforma no prédio do Fórum
Eleitoral de Arapiraca, com fornecimento de material e mão de obra. Data da entrega dos
envelopes e abertura da habilitação: dia 07/12/2021, às 14h. Local: 6º andar do TRE/AL.

O edital poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tre-
al.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/contratacoes/licitacoes/tomada-de-
precos/tomada-de-precos-2021 ou em mídia digital fornecida pelo requerente, no 6º andar
do prédio sede do TRE/AL, na SLC, situado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol,
Maceió/AL. Esclarecimentos: entrar em contato diretamente com a SLC através dos
telefones (82) 2122-7764/7765 ou, ainda, pelo e-mail: slc@tre-al.jus.br.

Maceió, 18 de novembro de 2021.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2021 - UASG 70011

Nº Processo: 0007437-56..2021. Objeto: Aquisição de 01 (um) Carrinho para
transporte de livros em biblioteca, conforme especificações descritas no ANEXO I-A do
Edital.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 19/11/2021 das 08h00 às 17h00. Endereço:
Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00067-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 19/11/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 07/12/2021
às 14h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 18/11/2021) 70011-00001-2020NE000032

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2021 - UASG 70011

Nº Processo: 0004679-07.2021. Objeto: Aquisição de licenças VMware Horinz e
contratações acessórias, conforme especificações descritas no Anexo I do edital. . Total de Itens
Licitados: 3. Edital: 19/11/2021 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº
377, Farol - Maceió/AL ou https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00068-2021. Entrega
das Propostas: a partir de 19/11/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 09/12/2021 às 14h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 18/11/2021) 70011-00001-2020NE000032

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2021 - UASG 70011

Nº Processo: 0007391-67.2021. Objeto: Aquisição de material permanente -
condicionadores de ar, conforme especificações e condições assentadas nos ANEXO I e I-A
do edital. . Total de Itens Licitados: 1. Edital: 19/11/2021 das 08h00 às 17h00. Endereço:
Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00066-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 19/11/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 06/12/2021
às 14h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 18/11/2021) 70011-00001-2020NE000032

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 65/2021 - UASG 70011

Nº Processo: 0006659-86.2021. Objeto: Aquisição de material de manutenção
para equipamentos de climatização do tipo split, conforme especificações e condições
assentadas nos ANEXO I e I-A do edital. . Total de Itens Licitados: 8. Edital: 19/11/2021 das
08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00065-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 19/11/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 03/12/2021
às 09h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 17/11/2021) 70011-00001-2020NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
DIRETORIA-GERAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2021 - UASG 70029

Nº Processo: 0001839-94.2021. Objeto: Sanitização diária das áreas internas e
externas, e veículos oficiais do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, Cartórios Eleitorais e
Postos Avançados - conforme descrito no edital. O modelo da proposta está descrito no
item 18 do Termo de Referência (Anexo do edital). O valor máximo dos itens está descrito
no item 5 dos Estudos Preliminares (Anexo do edital). O TRE/AP NÃO CONTRATA SE R V I ÇO S
ACIMA DO VALOR ESTIMADO.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 19/11/2021 das 13h59 às
17h59. Endereço: Av. Mendonca Júnior, Nr. 1502, Central - Macapá/AP ou
https://www.gov.br/compras/edital/70029-5-00032-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 19/11/2021 às 13h59 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 01/12/2021
às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Em caso de divergência entre
disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo,
prevalecerá as deste Edital..

LUIS BEZERRA CAVALCANTI NETO
Pregoeiro

(SIASGnet - 18/11/2021) 70029-00001-2021NE000068

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2021 - UASG 70029

Nº Processo: 0002373-38.2021. Objeto: Contratação de empresa especializada
no serviço de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças de
reposição, componentes e acessórios, em 01 (um) elevador de passageiros com três
paradas, 02 (dois) elevadores de passageiros com cinco paradas, e 01 (uma) plataforma de
elevação para pessoas com mobilidade reduzida.. Total de Itens Licitados: 1. Edital:
19/11/2021 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av. Mendonca Júnior, Nr. 1502, Central -
Macapá/AP ou https://www.gov.br/compras/edital/70029-5-00033-2021. Entrega das
Propostas: a partir de 19/11/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 01/12/2021 às 10h00 no site www.gov.br/compras.

ALESSANDRO HERIC NUNES GURGEL
Pregoeiro

(SIASGnet - 18/11/2021) 70029-00001-2021NE000068

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO

Espécie: Termo de Cooperação nº 027/2021, firmado entre a União, por intermédio do
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO AS
BAHIA. OBJETO: Projeto "Integração camuflada". FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93.
Processo SEI n.º 0018547-68.2021.6.05.8000. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contatos da data
da assinatura. ASSINATURA: 21/10/2021. SIGNATÁRIOS: Sr. Roberto Maynard Frank, pelo
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, e o Sr. Ricardo César Mandarino Barreto, pela SSP-BA.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2021 - UASG 70013

Nº Processo: 0143088-13.2020. Objeto: Registro de Preço visando a eventual
aquisição de materiais de acondicionamento e embalagem.. Total de Itens Licitados: 24.
Edital: 19/11/2021 das 08h00 às 17h59. Endereço: 1. Avenida do Cab, Nr. 150, Paralela -
Salvador/BA ou https://www.gov.br/compras/edital/70013-5-00036-2021. Entrega das
Propostas: a partir de 19/11/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 03/12/2021 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: O edital
está disponível no endereço www.gov.br/compras bem como no site do Tribunal no
endereço www.tre-ba.jus.br. Outras informações poderão ser obtidas através do Telefone
71- 3373-7084..

LUCIO ROBERTO DE OLIVEIRA
Pregoeiro

(SIASGnet - 17/11/2021) 70013-00001-2021NE000001

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2021 - UASG 70007

Nº Processo: 9986/2021. Objeto: Eventual aquisição de equipamentos e
utensílios para escritório.. Total de Itens Licitados: 8. Edital: 19/11/2021 das 08h00 às
12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Rua Jaime Benevolo, 21, Centro - Fortaleza/CE ou
https://www.gov.br/compras/edital/70007-5-00048-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 19/11/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 02/12/2021
às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

MARIA DA CONCEICAO PINHEIRO NOGUEIRA
Pregoeira

(SIASGnet - 18/11/2021) 70007-00001-2021NE000001
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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 novembro de 2021.
À CPREG,
Ao Pregoeiro, para realização do certame.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 19/11/2021, às 09:24, 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
0975957 e o código CRC 5B39F193.

0007391-67.2021.6.02.8000 0975957v1
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FUTURA CLIMATIZAÇÃO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 

Rua Antônio Orrico, nº 315, Jequié/BA, CEP: 45.203-132, TEL: (73) 30465799 

CNPJ: 30.430.226/0005-17 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 170.844.135 PP 

WWW.FUTURACLIMATIZACAO.COM.BR 

 

 

 PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2021 

 
Para fins do DV 1220/2018 – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, que tem como objeto aquisição de material permanente – condicionadores de ar, a empresa FUTURA CLIMATIZAÇÃO 
DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ n° 30.430.226/0005-17, com sede RUA ANTONIO ORRICO 315, BAIRRO CAMPO DO AMÉRICA, JEQUIÉ/BA, por intermédio 
de seu representante legal infra-assinado, apresenta a seguinte proposta de preço: 
 

Item Descrição do Material Marca / Modelo Unid. Quant. 
Preço em R$ 

 Valor Unitário  Valor Unitário Extenso Valor Total Valor Total Extenso 

1 

Split ON/OFF CASSETE (Teto) - Capacidade de refrigeração: 
24.000BTUS. 
· Versão: Somente Frio; 
· Tensão/voltagem: 220v; 
· Filtro antipó, eliminador de impurezas e purificador de ar; 
· Compressor: rotativo; 
· Velocidades: Vent./Refrig.: 3/3; 
· Condensadora montada com serpentina de cobre 
· Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE -Selo PROCEL de 
energia categoria “A” ou "B"; 
· Controle remoto sem fio; 
· Função Sleep; 

· Cor: Branco ou cinza claro – SEM INSTALAÇÃO 

elgin cassete eco 
kefi24b2nc 
oufe24b2ca 

und 20 R$ 5.450,00 
  Cinco Mil  Quatrocentos  

Cinquenta Reais  
R$ 109.000,00 

  Cento e  Nove Mil  
Reais  

Valor Total da Proposta R$ 109.000,00 
  Cento e  Nove Mil  

Reais  

 

A GARANTIA PODE-SE ENCONTRAR NO PRÓPRIO SITE DO FABRICANTE:  https://www.elgin.com.br/Produtos/Climatizacao/SplitCassete/cassete360C2B0eco 

 Prazo de entrega/execução 30 (trinta) dias corridos, a partir do recebimento da Nota de Empenho 

 Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. 

 Declaramos que os equipamentos tem a garantia técnica mínima de 12 (doze) meses conforme consta no prospecto e no site do fabricante. 

 Declaramos que temos pleno conhecimento, entendimento e estamos em concordância com todos os itens e subitens estabelecidos neste instrumento convocatório e seus anexos, bem como 
aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Edital, Termo de Referência e na Minuta do Contrato. 
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FUTURA CLIMATIZAÇÃO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 

Rua Antônio Orrico, nº 315, Jequié/BA, CEP: 45.203-132, TEL: (73) 30465799 

CNPJ: 30.430.226/0005-17 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 170.844.135 PP 

WWW.FUTURACLIMATIZACAO.COM.BR 

 

 Declaro que nos preços ora propostos e naqueles que por ventura vierem a ser ofertados, por meio de lances, estão incluídos todos os custos que se fizerem indispensáveis ao perfeito fornecimento 
objeto desta proposta, tais como: taxas, fretes, impostos, seguros e tudo mais influir direta ou indiretamente no custo do fornecimento, entendido que a falta de manifestação implicará em declaração 
de que todas as despesas já estão inclusas. 

 Declaro sob as penas da lei, que até a presente data não existem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório e estamos cientes da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores. 

 Declaramos de que não há nos quadros da empresa licitante, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação (Art.9º, inciso III, da Lei 8.666/93); 

 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. 

 Declaramos que somos empresa de pequeno porte 
 

 
DADOS DA EMPRESA: 

 RAZÃO SOCIAL: FUTURA CLIMATIZAÇÃO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 

 CNPJ/MF: 30.430.226/0005-17 

 ENDEREÇO: RUA ANTONIO ORRICO 315, BAIRRO CAMPO DO AMÉRICA, JEQUIÉ/BA 

 TEL./FAX: (73) 3046-5799 

 E-MAIL: ECOMMERCE@FUTURACLIMATIZAÇÃO.COM.BR 
 

Dados bancários 

 Banco do Brasil 

 Agência: 1224-6 

 Conta corrente: 51488-8 
Jequié/BA, 06 de Dezembro de 2021 

 
 

______________________________________________ 
FARAD DOS SANTOS MERCÊS 
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Características 
Técnicas

Unidade Interna KEFI18B2NC KEQI18B2NC KEFI24B2NC KEQI24B2NC KEFI36B2NC KEQI36B2NC KEFI48B2NC KEQI48B2NC KEFI48B2NC KEQI48B2NC KEFI60B2NC KEQI60B2NC KEFI60B2NC KEQI60B2NC

Unidade Universal OUFE18B2CA OUQE18B2CA OUFE24B2CA OUQE24B2CA OUFE36B2NA OUQE36B2NA OUFE48B3NA OUQE48B3NA OUFE48B4NA OUQE48B4NA OUFE60B3NA OUQE60B3NA OUFE60B4NA OUQE60B4NA

Unidade Universal 
(Cobre)

- - - - OUFE36B2CA OUQE36B2CA OUFE48B3CA OUQE48B3CA OUFE48B4CA OUQE48B4CA OUFE60B3CA OUQE60B3CA OUFE60B4CA OUQE60B4CA

Painel 45KEZP00B2DA 45KEZP00B2DA 45KEZP00B2DA 45KEZP00B2DA 45KEZP00B2DA 45KEZP00B2DA 45KEZP00B2DA 45KEZP00B2DA 45KEZP00B2DA 45KEZP00B2DA 45KEZP00B2DA 45KEZP00B2DA 45KEZP00B2DA 45KEZP00B2DA

Capacidade

Refrigeração/ 
Aquecimento (Btu/h)

18.000 18.000 24000 24000 36000 36000 48000 48000 48000 48000 60000 60000 60000 60000

Refrigeração/ 
Aquecimento (W)

5275 5275 7033 7033 10550 10550 14067 14067 14067 14067 17583 17583 17583 17583

Versão - - - Frio Quente e Frio Frio Quente e Frio Frio Quente e Frio Frio Quente e Frio Frio Quente e Frio Frio Quente e Frio

Alimentação 
elétrica 

(V - fases - Hz)
- 220 - 1 - 60 220 - 1 - 60 220 - 1 - 60 220 - 1 - 60 220 - 1 - 60 220 - 1 - 60 220 - 3 - 60 220 - 3 - 60 380 - 3 - 60 380 - 3 - 60 220 - 3 - 60 220 - 3 - 60 380 - 3 - 60 380 - 3 - 60

Corrente 
Máxima (A)

- 9,9 9,7 14,2 13,4 18,90 18,5 14,90 14,60 8,20 8,,8 19,7 19,9 11,5 12,4

Disjuntor (A) - 13 13 20 20 25 25 20 20 13 13 25 25 16 20

Consumo (W/h) - 1739 1665 2480 2305 3380 3365 4550 4550 4537 4560 5580 5635 5615 5595

Classi&cação 
do INMETRO

- C C C B B B B B B B B B B B

Compressor Tipo Rotativo Rotativo Rotativo Rotativo Rotativo Rotativo Rotativo Rotativo Rotativo Rotativo Rotativo Rotativo Rotativo Rotativo

Remoção de 
umidade

l/h 1,52 1,57 2,61 2,52 4,20 4,17 6,20 6,22 6,21 6,19 7,39 7,45 7,43 7,48

Controle 
remoto sem &o

- sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim

Velocidade 
de ventilação

- 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Vazão de ar 
(m3/h)

Alta 1314,5 1303,3 1265 1266 2671 2334 2322 2326 2367 2409 2342 2355 2351 2350

Nível de ruído 
(dBa)

Unidade 
interna - Alta

54 54 54 54 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56

Tipo de 
refrigerante*

- 1075 1140 R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A** R-410A** R-410A** R-410A** R-410A** R-410A** R-410A** R-410A**

Dispositivo 
de expansão

Tipo Capilar Capilar Capilar Capilar Piston Piston Piston Piston Piston Piston Piston Piston Piston Piston

Auto restart - sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim

Diâmetro 
dos tubos

Linha 
de líquido

3/8" 3/8" 3/8” 3/8” 3/8” 3/8” 3/8” 3/8” 3/8” 3/8” 3/8” 3/8” 3/8” 3/8”

Linha de sucção

1/2" até 15m 1/2" até 15m 5/8” até 15m 5/8” até 15m 3/4” até 20m 3/4” até 20m 3/4” até 10m 3/4” até 10m 3/4” até 10m 3/4” até 10m 3/4” até 10m 3/4” até 10m 3/4” até 10m 3/4” até 10m

5/8" até 20m 5/8" até 20m 3/4” até 30m 3/4” até 30m 7/8” até 30m 7/8” até 30m 7/8” até 30m 7/8” até 30m 7/8” até 30m 7/8” até 30m 7/8” até 15m 7/8” até 15m 7/8” até 15m 7/8” até 15m

- - - - - - - - - - 1” até 20m 1” até 20m 1” até 20m 1” até 20m

- - - - - - - - - - 1-1/8” até 30m 1-1/8” até 30m 1-1/8” até 30m 1-1/8” até 30m

Comprimento 
dos tubos

Padrão (m) 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

Mínimo (m) - - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Máximo (m) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Desnível entre as 
unidades (m)

- 10 10 10 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Dimensão dos 
produtos sem a 
válvula - AxLxP

Unidade 
Interna (mm)

230x835x835 230x835x835 230x835x835 230x835x835 290x835x835 290x835x835 290x835x835 290x835x835 290x835x835 290x835x835 290x835x835 290x835x835 290x835x835 290x835x835

Painel (mm) 45x 950x950 45x 950x950 45x950x950 45x950x950 45x950x950 45x950x950 45x950x950 45x950x950 45x950x950 45x950x950 45x950x950 45x950x950 45x950x950 45x950x950

Unidade 
Externa (mm)

518x805x285 570x802x300 605x850x295 605x850x295 754x869x325 754x869x325 1162X869X325 1162X869X325 1162X869X325 1162X869X325 1162X869X325 1162X869X325 1162X869X325 1162X869X325

Peso Líquido

Unidade 
Interna (kg)

23 26 24 24 28 28 30 30 30 30 32 32 32 32

Painel (kg) 5,89 5,89 5,89 5,89 5,89 5,89 5,89 5,89 5,89 5,89 5,89 5,89 5,89 5,89

Unidade 
Externa (kg)

36 38 39 41 66,5 69 87 88,5 87 88,5 87,5 90,5 87,5 90,5
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 06 de dezembro de 2021.
Senhor Chefe da SMR,
 
Solicito a análise da proposta da empresa Futura

Climatização Distribuidora Comércio e
Serviços (0984071, 0984076 e 0984080).

 
Informo, outrossim, que a sessão eletrônica encontra-se

em andamento.
 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 06/12/2021, às 15:21, 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
0984087 e o código CRC A37A2059.

0007391-67.2021.6.02.8000 0984087v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 6208 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR

Senhor pregoeiro,
 
Em atenção ao Despacho PREG 0984087, após

análise das propostas, temos a esclarecer:
 
a) Proposta da empresa Futura Climatização

Distribuidora Comércio e
Serviços (0984071, 0984076 e 0984080), abrangendo o item
01, NÃO está em conformidade com o Termo de Referência
(0966548) e o Edital do Pregão nº 66/2021 (0975048), no
tocante a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia -
ENCE -Selo PROCEL de energia categoria “A” ou "B", pois o
equipamento ofertado é CATEGORIA "C" - conforme o
documento juntado pela empresa 0984076;

 
Prestadas as informações acima, devolvemos os

presentes autos para continuidade da contratação.
 
Cordialmente,
 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 06/12/2021, às 15:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0984121 e o código CRC C2323FF1.
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RR CLIMATIZAÇÃO LTDA 
CLSW 102 BL B LJ 55 – SUBSOLO 

CEP: 70670-512 - SETOR SUDOESTE – BRASILIA/DF 

Fone/Fax: 61- 3032-3829/ 99147-4099 

Email: rrrclimatizacao@gmail.com 

Site: rrclimatizacaobrasil.com.br 

 

Brasília (DF), 07 de dezembro de 2021. 

 

 

Ao, 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2021 

PROCESSO Nº 0007391-67.2021.6.02.8000 

 

Prezados Senhores, 

 

A empresa RR COMERCIO INSTALAÇÃO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO EIRELI, 

inscrita no CNPJ sob o n.º 19.156.088/0001-63, com sede na SHC/SW CLSW 102 BLOCO B LOJA 55 

SUBSOLO, SETOR SUDOESTE BRASÍLIA – DF, neste ato representada pelo Sr. (a) ROSÂNIA 

GUERRA CHAVES, sócio proprietário, Carteira de Identidade n.º 441743 SSP/DF, CPF n.º 151.759.441-34, 

declara estar apresentando proposta comercial para o pregão eletrônico acima conforme seu termo de 

referência: 

 
 

ITEM DESCRIÇÃO QTDE 
MARCA / 

MODELO 
VLR. UNIT VLR. TOTAL 

01 

Split ON/OFF CASSETE (Teto) - 

Capacidade de refrigeração: 24.000BTUS. 

Versão: Somente Frio; Tensão/voltagem: 220v; 

Filtro antipó, eliminador de impurezas e 

purificador de ar; Compressor: rotativo; 

Velocidades: Vent./Refrig.: 3/3; Condensadora 

montada com serpentina de cobre  Etiqueta 

Nacional de Conservação de Energia - ENCE -

Selo PROCEL de energia categoria "B";  

Controle remoto sem fio; Função Sleep; Cor: 

Branco ou cinza claro 

20 

PHILCO/ 

096652874+ 

096652873 

 

 

R$ 5.625,00 R$ 112.500,00 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$: 112.500,00 (Cento e doze mil e quinhentos reais) 
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1) Declaramos: 
 

a) Que nos valores acima discriminados, estão incluindo todos os tributos, taxas, fretes, seguros, encargos 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais e quaisquer outros encargos necessários ao cumprimento total 

da obrigação; 

 

b) Que entregaremos os equipamentos no Almoxarifado do TRE/AL, situado na Avenida Menino Marcelo (Via 

Expressa), nº 7200D, Antares, CEP 57046-000, Maceió/AL, ou em outro local, nesta Capital, a ser indicado 

pela Administração deste Órgão, em horário de expediente normal do Tribunal, no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias corridos, contados da data do recebimento da Nota de Empenho ou Ordem de Serviço, devidamente 

acompanhado da respectiva Nota Fiscal, constando as especificações e marca do mesmo.  

 

c) Que a garantia de 12 (doze) meses, contados da data de emissão da Nota Fiscal / Fatura do equipamento. 

 
d) Que o equipamento a ser fornecido é novo, de primeiro uso, não tendo sido utilizado em 
exposições, feiras ou eventos promocionais. 
 

3) Informamos que o pagamento deverá ser realizado por meio de no prazo de até 10 (dez) dias após o aceite 

pelo fiscal da contratação dos documentos fiscais de pagamento apresentados; 

 

Dados da Conta para Pagamento: Caixa Econômica Federal   Ag. 1502 Conta: 2446-1 Operação: 
003 
 

4) Informamos ainda que a validade da proposta é de 03 (três) meses, contados da data agendada para a 

realização da sessão pública. 

 

 

Razão Social: RR Comercio Instalação e Manutenção de Ar Condicionado Eireli ME 

CNPJ: 19.156.088/0001-63 

Inscrição Estadual: 0767430600165 

Inscrição Municipal: NÃO TEM 

Endereço completo: SHC/SW CLSW 102 BLOCO B LOJA 55 SUBSOLO, SETOR SUDOESTE BRASÍLIA – 

DF 

Telefone: (61) 3032-3964. Celular de Contato: (61) 99147-4099 

Endereço Correio Eletrônico: rrrclimatizacao@gmail.com 

Responsável Legal (conforme Contrato Social da Empresa): 

Nome: Rosânia Guerra Chaves 

Cargo: Sócia 

 

Por ser verdade, firmamos a presente carta proposta 

 

 

 

 

Rosânia Guerra Chaves 

CPF nº: 151.759.441-34 

Representante legal 

RR Comercio Instalação e Manutenção de Ar Condicionado Eireli ME 

CNPJ nº: 19.156.088/0001-63 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 07 de dezembro de 2021.
Senhor Chefe da SMR,
 
Solicito a análise da proposta da empresa RR Comércio

Instalação e Manutenção de Ar Condicionado (0984672).
 
Informo, outrossim, que a sessão eletrônica encontra-se

em andamento.
 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 07/12/2021, às 10:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0984673 e o código CRC 4DB4CD19.

0007391-67.2021.6.02.8000 0984673v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 6221 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR

Senhor pregoeiro,
 
Em atenção ao Despacho PREG 0984673, após

análise das propostas, temos a esclarecer:
 
a) Proposta da empresa RR Comércio Instalação e

Manutenção de Ar Condicionado (0984672), abrangendo o
item 01, está em conformidade com o Termo de Referência
(0966548) e o Edital do Pregão n° 66/2021 (0975048). No
tocante a assistência técnica, a marca PHILCO dispõe de
autorizada na cidade de Maceió, a exemplo da juntada no
evento SEI n° 0984682.

 
Prestadas as informações acima, devolvemos os

presentes autos para continuidade da contratação.
 
Cordialmente,
 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 07/12/2021, às 10:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0984677 e o código CRC 62776E0D.
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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: 19.156.088/0001-63 DUNS®: 940304150
Razão Social: RR COMERCIO INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR

CONDICIONADO EIRELI
Nome Fantasia: RR CLIMATIZACAO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 20/01/2022
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE

NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 28/05/2022
FGTS 12/12/2021
Trabalhista Validade: 29/05/2022(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

30/04/2022Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 07/12/2021 10:34 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: 07/12/2021 11:59:50 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: RR COMERCIO INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR 
CONDICIONADO EIRELI 
CNPJ: 19.156.088/0001-63 
 
 
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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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 

CERTIDÃO NEGATIVA 
 

DE 
 

LICITANTES INIDÔNEOS 
 
 

(Válida somente com a apresentação do CPF) 
 
 
 
Nome completo: ROSANIA GUERRA CHAVES 
 
CPF/CNPJ: 151.759.441-34 
 
 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos 
termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

 
  

 

Certidão emitida às 11:00:47 do dia 07/12/2021, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 
 
A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5 
 
Código de controle da certidão: RHCR071221110047 
 
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (07/12/2021 às 11:01) 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 151.759.441-34.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

61AF.6946.7745.3702 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 07/12/2021 as 11:01:42 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
Certidão CNJ - PESSOA FÍSICA - ROSÂNIA GUERRA CHAVES (0984795)         SEI 0007391-67.2021.6.02.8000 / pg. 311



PORTAL BRASÍLIA OUVIDORIA GERAL CIDADÃO EMPRESAS SERVIDOR AGÊNCIA BRASÍLIA

 

Inicial  Serviços SEF  Empresa  ICMS  SINTEGRA - Consulta

Mapa do Site

SINTEGRA - Consulta
 

Menu
Alíquotas

Autorização para Impressão de
Documentos Fiscais - AIDF

CNAE-FISCAL

GNRE - Emissão

ICMS

ICMS - Emissão de DAR

Procuração eletrônica - consulta
recibos

Regimes Especiais

Simples Candango

SINTEGRA - Consulta

CONSULTA PÚBLICA AO CADASTRO DO SINTEGRA
ICMS NO DISTRITO FEDERAL 

IDENTIFICAÇÃO

CNPJ/CPF 19156088000163 CF/DF 0767430600165

RAZÃO SOCIAL RR CLIMATIZACAO LTDA ME

NOME FANTASIA RR CLIMATIZACAO

ENDEREÇO

LOGRADOURO SHC/SW CLSW 102, BLOCO B, LOJA 55, SUBSOLO

NÚMERO Complemento

BAIRRO SETOR SUDOESTE

MUNICÍPIO BRASILIA UF DF

CEP 70670512 Telefone (061) 30323829

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATIVIDADE PRINCIPAL G475390000 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos
de áudio e vídeo

ATIVIDADE SECUNDÁRIA

REGIME DE APURAÇÃO Simples Nacional

SITUAÇÃO CADASTRAL Ativo

DATA DESSA SITUAÇÃO
CADASTRAL 28/02/2020

SITUAÇÃO SINTEGRA Habilitado

 

Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos à posterior confirmação pelo
Fisco.

Consulta realizada em 07 de Dezembro de 2021 às 11:09.

voltar

Cidadão
Contribuintes Autônomos

Divida Ativa

IPTU/TLP

IPVA

Parcelamento 2ªVia

Mais serviços

Empresa
Certidão Negativa

GNRE

ICMS

ISS

SINTEGRA - Consulta

Mais serviços

Secretaria de Economia do Distrito Federal
Anexo do Palácio do Buriti 10º andar, sala 1001 CEP: 70075-900

Protocolo Central Ed. Anexo - Palácio do Buriti, Térreo, sala 106 - Brasília - DF CEP: 70075-900
Central 156 (Distrito Federal) 0800-644-0156 (demais localidades)

2021 - Governo do Distrito Federal

Secretaria de Economia do Distrito FederalSecretaria de Economia do Distrito Federal

Pesquisar...

   
ACESSIBILIDADE

INICIAL NOVO SITE SERVIÇOS SEF LEGISLAÇÃO CONTAS PÚBLICAS

Anexo INSCRIÇÃO ESTADUAL (0984796)         SEI 0007391-67.2021.6.02.8000 / pg. 312

http://www.df.gov.br/
http://www.ouvidoria.df.gov.br/registre-sua-manifestacao.html
http://www.df.gov.br/portal-do-cidadao.html
http://www.df.gov.br/portal-do-empreendedor.html
http://www.df.gov.br/portal-do-servidor.html
https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/
https://www.facebook.com/fazendadf
http://www.youtube.com/fazendadf
https://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=1
https://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=872
https://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=15
https://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=53
https://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=110
https://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=256
https://www.receita.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/CartaServicos/servico.cfm?codTipoPessoa=7&codServico=661&codSubCategoria=236
https://www2.agencianet.fazenda.df.gov.br/Inicio/Restrita/
http://www.cnae.ibge.gov.br/estrutura.asp?TabelaBusca=CNAE_200@CNAE-SUBCLASSES%202.0
https://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=1074
https://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=638
https://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=1075
http://agnet.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=1139
https://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=392
https://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=614
https://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=110
https://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=27
https://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=25
https://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=30
https://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=40
https://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=128
https://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=14
https://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=449
https://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=682
https://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=53
https://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=55
https://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=110
https://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=15
http://www.df.gov.br/
http://www.vlibras.gov.br/
https://www.fazenda.df.gov.br/
http://www.site.fazenda.df.gov.br/
https://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=872
https://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=6
https://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=896


 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
19.156.088/0001-63
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
24/10/2013 

 
NOME EMPRESARIAL 
RR COMERCIO INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO EIRELI 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
RR CLIMATIZACAO 

PORTE 
ME 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico 
77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 

 
LOGRADOURO 
Q SHC/SW CLSW 102, BLOCO B, LOJA 

NÚMERO 
55 

COMPLEMENTO 
SUBSL 

 
CEP 
70.670-512 

BAIRRO/DISTRITO 
SETOR SUDOESTE 

MUNICÍPIO 
BRASILIA 

UF 
DF 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
RRRCLIMATIZACAO@GMAIL.COM 

TELEFONE 
(61) 3032-3829 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
24/10/2013 

 
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 07/12/2021 às 11:06:32 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL

Gerência de Acompanhamento de Contratos

Atestado de Capacidade Técnica n.º 9/2020 -
 SEJUS/COORAC/DICONT/GEACONT

Brasília-DF, 05 de maio de
2020.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 6/2019

 

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, e a quem possa interessar, que a
empresa RR CLIMATIZACAO LTDA ME, inscrita no CNPJ N.º 19.156.088/0001-63, com sede no CLSW
102, BLOCO B,  LOJA 95 – SUB-SOLO, SETOR SUDOESTE – BRASILIA/DF, CEP: 70670-512, vem
executando sa sfatoriamente os serviços de aquisição e instalação de material permanente -
Aparelhos de ar-condicionado com instalação simples, po Split com Sistema Inverter, afim de
atender as Unidades Orgânicas da Secretaria de Estado de Jus ça e Cidadania do Distrito Federal,
conforme especificações de Edital de Pregão Eletrônico para SRP e Propostas, sendo:

1. Contrato para Aquisição de Bens pelo Distrito Federal nº 09/2019-SEJUS (28757934), no total
de 36 (trinta e seis) condicionadores de ar;

2. Contrato para Aquisição de Bens pelo Distrito Federal nº 18/2019-SEJUS (31394421), no total
de 65 (sessenta e cinco) condicionadores de ar;

3. 1º Termo Adi vo ao Contrato nº 18/2019-SEJUS (36975909), no total de 13 (treze)
condicionadores de ar.

 

Firmado entre as partes os Contratos de Prestação de Serviços n.º 09/2019 – SEJUS, nº
18/2019-SEJUS, e o 1º Termo Adi vo ao Contrato nº 18/2019-SEJUS, foi alcançado o valor global da
contratação de R$ 227.511,00 (duzentos e vinte e sete mil e quinhentos e onze reais), estando o
último termo aditivo vigente até 20 de julho 2020.

Declaramos que a execução dos serviços vem sendo de boa qualidade, não havendo,
atos ou fatos que possam desabonar a sua idoneidade perante a Secretaria de Estado de Jus ça e
Cidadania do DF.  

 

 

LEONARDO XAVIER

Gerente de Acompanhamento de Contratos

JALLES GONÇALVES DOS REIS

Coordenador de Aquisições, Contratos e Convênios -
Em Substituição

EDIMAR SOUZA LIMA

Chefe da Unidade de Administração Geral

 

Autorizo a emissão do Atestado de Capacidade Técnica à empresa RR CLIMATIZACAO
LTDA ME, inscrita no CNPJ N.º 19.156.088/0001-63, nos termos acima.

 

ANTONIO CARLOS ELTETO DE OLIVEIRA
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Subsecretário de Administração Geral

Documento assinado eletronicamente por JALLES GONÇALVES DOS REIS - Matr.1431283-2,
Coordenador(a) de Aquisições, Contratos e Convênios-Substituto(a), em 08/05/2020, às 17:15,
conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial
do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO XAVIER DO NASCIMENTO -
Matr.0221260-9, Gerente de Acompanhamento de Contratos-Substituto(a), em 11/05/2020,
às 09:46, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no
Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por EDIMAR SOUZA LIMA - Matr.0091233-6, Chefe da
Unidade de Administração, em 12/05/2020, às 15:19, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de
16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira,
17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO CARLOS ELTETO DE OLIVEIRA -
Matr.0242417-7, Subsecretário(a) de Administração Geral, em 12/05/2020, às 16:42, conforme
art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do
Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 39620022 código CRC= B3E7A3C9.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"

SAIN - Es tação Rodoferroviaria  - Ala  Centra l  - Ba i rro Asa  Norte - CEP 70631-900 - DF

 

00400-00025132/2020-11 Doc. SEI/GDF 39620022
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CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de
falências e recuperações judiciais disponíveis até 07/12/2021, NADA CONSTA contra o nome por
extenso e CPF/CNPJ de:

RR CLIMATIZACAO LTDA

19.156.088/0001-63

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: 07/12/2021
Selo digital de segurança: 2021.CTD.CXYI.7KFP.G6OU.GKLG.6VDG
*** 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

07/12/2021 11:08:44

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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Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado
 
Pregão eletrônico 66/2021 UASG 70011

RR COMERCIO INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO, inscrita no CNPJ nº 19.156.088/0001-63,
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, 02 de Dezembro de 2021.

 

Fechar
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Declaração de Acessibilidade
 
Pregão eletrônico 66/2021 UASG 70011

RR COMERCIO INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO, inscrita no CNPJ nº 19.156.088/0001-63,
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, 02 de Dezembro de 2021.

 

Fechar
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Declaração de Menor
 
Pregão eletrônico 66/2021 UASG 70011

RR COMERCIO INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO, inscrita no CNPJ nº 19.156.088/0001-63,
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, 02 de Dezembro de 2021.

 

Fechar
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Declaração de Inexistência de Fato Superveniente
 
Pregão eletrônico 66/2021 UASG 70011

RR COMERCIO INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO, CNPJ nº 19.156.088/0001-63, 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, 02 de Dezembro de 2021.
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Declaração de Elaboração Independente de Proposta

Pregão Eletrônico 66/2021 UASG 70011

ROSANIA GUERRA CHAVES, como representante devidamente constituído de 19.156.088/0001-63 - RR COMERCIO
INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO doravante denominado RR COMERCIO INSTALACAO E
MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO, para fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico 66/2021 UASG 70011, declara,
sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

(a) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 66/2021 UASG 70011 foi elaborada de maneira
independente pelo RR COMERCIO INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO 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 66/2021 UASG 70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico 66/2021 UASG 70011,não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 66/2021 UASG
70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial
ou de fato do Pregão Eletrônico 66/2021 UASG 70011, quanto a participar ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 66/2021 UASG 70011,não será, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do
Pregão Eletrônico 66/2021 UASG 70011 antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 66/2021 UASG 70011 não foi, no todo ou
em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE ALAGOAS antes da abertura oficial das propostas; e 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para
firmá-la. 

BRASÍLIA, em 02 de Dezembro de 2021. 

ROSANIA GUERRA CHAVES
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Declaração de Cota de Aprendizagem
 
Pregão eletrônico 66/2021 UASG 70011

RR COMERCIO INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO, inscrita no CNPJ nº 19.156.088/0001-63,
declara sob as penas da Lei, que cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

BRASÍLIA, 02 de Dezembro de 2021.
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DECLARAÇÃO ME/EPP
 
Pregão eletrônico 66/2021 UASG 70011

Declaro, sob as penas da Lei, que não ultrapassei o limite de faturamento e cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º
da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.
 
CNPJ: 19.156.088/0001-63 - RR COMERCIO INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO 

02 de Dezembro de 2021.

 

Voltar
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DECLARAÇÃO
 
Pregão eletrônico 66/2021 UASG 70011

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro
plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital, referentes ao pregão nº 66/2021 da UASG 70011 - TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS .
CNPJ: 19.156.088/0001-63 - RR COMERCIO INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO

BRASÍLIA, 02 de Dezembro de 2021.
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Certificado de Registro Cadastral - CRC
(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa  nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 19.156.088/0001-63
Razão Social: RR COMERCIO INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR

CONDICIONADO EIRELI

Atividade Econômica Principal:

4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E
EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO

Endereço:
QUADRA SHC/SW CLSW 102, BLOCO B, LOJA, 55 - SUBSL - SETOR SUDOESTE -
BRASÍLIA / Distrito Federal

Emitido em: 07/12/2021 10:34 de 11

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº  8.666, de 1993.

Observações:
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 19.156.088/0001-63 DUNS®: 940304150
Razão Social: RR COMERCIO INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR

CONDICIONADO EIRELI
Nome Fantasia: RR CLIMATIZACAO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 20/01/2022

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor
Porte da Empresa: Micro Empresa
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE

NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não

Capital Social: R$ 100.000,00 Data de Abertura da Empresa: 24/10/2013
CNAE Primário: 4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE

ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO

CNAE Secundário 1: 7729-2/02 - ALUGUEL DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E APARELHOS DE USO
CNAE Secundário 2: 9521-5/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Dados para Contato
CEP: 70.670-512
Endereço: QUADRA SHC/SW CLSW 102, BLOCO B, LOJA, 55 - SUBSL - SETOR
Município / UF: BRASÍLIA / Distrito Federal
Telefone: (61) 30323829
E-mail: RRRCLIMATIZACAO@GMAIL.COM

Dados do Responsável Legal
151.759.441-34CPF:

Nome: ROSANIA GUERRA CHAVES

Emitido em: 07/12/2021 10:36 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
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Relatório de Credenciamento

Dados do Responsável pelo Cadastro
151.759.441-34CPF:

Nome: ROSANIA GUERRA CHAVES
E-mail: rrrclimatizacao@gmail.com

Sócios / Administradores
Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 151.759.441-34 Participação Societária: 100,00%
Nome: ROSANIA GUERRA CHAVES
Número do Documento: 441.743 Órgão Expedidor: SSP/DF
Data de Expedição: 23/02/1976 Data de Nascimento: 02/05/1958
Filiação Materna: MARION GUERRA CHAVES
Estado Civil: Divorciado(a)

CEP: 70.670-051
Endereço: QUADRA CLSW 100 BL A AP, 103 - SETOR SUDOESTE
Município / UF: BRASÍLIA / Distrito Federal
Telefone: (61) 30323829
E-mail: rosyguerra@gmail.com

Linhas Fornecimento

Serviços
2771 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza
3492 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede
22454 - Ar Condicionado - Manutenção Sistema Central

Emitido em: 07/12/2021 10:36 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: 19.156.088/0001-63 DUNS®: 940304150
Razão Social: RR COMERCIO INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR

CONDICIONADO EIRELI
Nome Fantasia: RR CLIMATIZACAO
Situação do Fornecedor: Credenciado

Municipio / UF: BRASÍLIA / Distrito Federal
Porte: Micro Empresa

Linhas de Fornecimento
Serviços

Código Descrição Situação

2771 Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza Ativo

3492 Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede Ativo

22454 Ar Condicionado - Manutenção Sistema Central Ativo

Emitido em: 07/12/2021 10:36 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

11
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório Nível V -  Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor
CNPJ: 19.156.088/0001-63 DUNS®: 940304150
Razão Social: RR COMERCIO INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR

CONDICIONADO EIRELI
Nome Fantasia: RR CLIMATIZACAO
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível
Situação do Nível: Não cadastrado

Nenhum registro de Qualificação Técnica encontrado para o fornecedor.

Emitido em: 07/12/2021 10:34 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

Dados do Fornecedor
CNPJ: 19.156.088/0001-63 DUNS®: 940304150
Razão Social: RR COMERCIO INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR

CONDICIONADO EIRELI
Nome Fantasia: RR CLIMATIZACAO
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: 13/02/2019
Número do Processo: 2018/256 Número do Contrato: PE 2018/049
Descrição/Justificativa: Descumprimento do subitem 7.5 do Edital.

Ocorrência 1:

Emitido em: 07/12/2021 10:35 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: 19.156.088/0001-63 DUNS®: 940304150
Razão Social: RR COMERCIO INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR

CONDICIONADO EIRELI
Nome Fantasia: RR CLIMATIZACAO
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Emitido em: 07/12/2021 10:35 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: 19.156.088/0001-63 DUNS®: 940304150
Razão Social: RR COMERCIO INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR

CONDICIONADO EIRELI
Nome Fantasia: RR CLIMATIZACAO
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.

Emitido em: 07/12/2021 10:35 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

11
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PREGÃO ELETRÔNICO

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Pregão Eletrônico   Nº 00066/2021 
 

RESULTADO POR FORNECEDOR

19.156.088/0001-63 - RR COMERCIO INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*)
Valor

Unitário Valor Global

1 Aparelho Ar
Condicionado

Unidade 20 R$ 114.330,8000 R$
5.625,0000

R$ 112.500,0000

Marca: PHILCO
Fabricante: PHILCO
Modelo / Versão: 096652874+ 096652873
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Split ON/OFF CASSETE (Teto) - Capacidade de refrigeração: 24.000BTUS. Versão:
Somente Frio; Tensão/voltagem: 220v; Filtro antipó, eliminador de impurezas e purificador de ar; Compressor: rotativo; Velocidades:
Vent./Refrig.: 3/3; Condensadora montada com serpentina de cobre Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE -Selo
PROCEL de energia categoria “A” ou "B"; Controle remoto sem fio; Função Sleep; Cor: Branco ou cinza claro

Total do Fornecedor: R$
112.500,0000

 
 

Valor Global da Ata: R$
112.500,0000

(*) 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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56502931472Usuário:

07/12/2021 11:52:07Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN
CPF/CNPJ: Título: Situação

RR COMERCIO INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CON Adimplente19156088
Total de Registros

Há até 30 dias:
Há mais de 30 dias:

0

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

* Registros incluídos há até 30 dias.

1  de     1
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Pregão Eletrônico

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00066/2021 
 

Às 11:53 horas do dia 07 de dezembro de 2021, após analisado o resultado do Pregão nº 00066/2021, referente ao
Processo nº 0007391-67.2021, o pregoeiro, Sr(a) JOAO HERMINIO DE BARROS NETO, ADJUDICA aos licitantes
vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação. 

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento. 

 
Resultado da Adjudicação

Item: 1
Descrição: Aparelho Ar Condicionado
Descrição Complementar: Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 24.000 BTU/H, Tipo: Split ,
Freqüência: 60 HZ, Tensão: 220 V,
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 20 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 114.330,8000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: RR COMERCIO INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO , pelo melhor lance de R$
112.500,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 07/12/2021
11:53:11

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: RR COMERCIO INSTALACAO E
MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO, CNPJ/CPF: 19.156.088/0001-63, Melhor lance: R$
112.500,0000

Fim do documento
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Pregão Eletrônico

70011 .662021 .14079 .4853 .1484956800

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00066/2021

 
Às 14:00 horas do dia 06 de dezembro 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 0007391-67.2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00066/2021. Modo de disputa:
Aberto/Fechado. Objeto: Aquisição de material permanente – condicionadores de ar, conforme especificações e condições
assentadas nos ANEXO I e I-A do edital.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no
edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes
relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: Aparelho Ar Condicionado
Descrição Complementar: Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 24.000 BTU/H, Tipo: Split ,
Freqüência: 60 HZ, Tensão: 220 V,
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 20 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 114.330,8000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: RR COMERCIO INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO, pelo melhor lance de R$
112.500,0000 .

Histórico
Item: 1 - Aparelho Ar Condicionado

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
19.156.088/0001-63 RR COMERCIO

INSTALACAO E
MANUTENCAO
DE AR
CONDICIONADO

Sim Sim 20 R$ 5.716,0000 R$ 114.320,0000 02/12/2021
09:09:05

Marca: PHILCO 
Fabricante: PHILCO 
Modelo / Versão: 096652874+ 096652873 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Split ON/OFF CASSETE (Teto) - Capacidade de refrigeração:
24.000BTUS. Versão: Somente Frio; Tensão/voltagem: 220v; Filtro antipó, eliminador de impurezas e purificador de
ar; Compressor: rotativo; Velocidades: Vent./Refrig.: 3/3; Condensadora montada com serpentina de cobre
Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE -Selo PROCEL de energia categoria “A” ou "B"; Controle
remoto sem fio; Função Sleep; Cor: Branco ou cinza claro 
Porte da empresa: ME/EPP

11.744.288/0001-25 GFS COMERCIO
E SERVICOS
LTDA

Sim Sim 20 R$ 6.000,0000 R$ 120.000,0000 25/11/2021
16:03:26

Marca: ELGIN 
Fabricante: ELGIN 
Modelo / Versão: CASEETE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Split ON/OFF CASSETE (Teto) - Capacidade de refrigeração:
24.000BTUS. &#61623; Versão: Somente Frio; &#61623; Tensão/voltagem: 220v; &#61623; Filtro antipó,
eliminador de impurezas e purificador de ar; &#61623; Compressor: rotativo; &#61623; Velocidades:
Vent./Refrig.: 3/3; &#61623; Condensadora montada com serpentina de cobre &#61623; Etiqueta Nacional de
Conservação de Energia - ENCE -Selo PROCEL de energia categoria “A” ou "B"; &#61623; Controle remoto sem fio;
&#61623; Função Sleep; &#61623; Cor: Branco ou cinza claro 
Porte da empresa: ME/EPP

26.865.339/0001-44 VANESSA DE
FREITAS
CARVALHO
02276983124

Sim Sim 20 R$ 6.000,0000 R$ 120.000,0000 05/12/2021
10:46:15
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Marca: PHILCO 
Fabricante: PHILCO 
Modelo / Versão: PHILCO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ar Condicionado Split Cassete Philco 24000 Btus Frio 220V
PAC24000CFM5 / SEM INSTALAÇÃO 
Porte da empresa: ME/EPP

30.430.226/0005-17 FUTURA
CLIMATIZACAO
DISTRIBUIDORA
COMERCIO E
SERVICOS L

Sim Sim 20 R$ 7.000,0000 R$ 140.000,0000 06/12/2021
08:59:17

Marca: elgin cassete eco 
Fabricante: elgin cassete eco kefi24b2nc oufe24b2ca 
Modelo / Versão: elgin cassete eco kefi24b2nc oufe24b2ca 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Split ON/OFF CASSETE (Teto) - Capacidade de refrigeração:
24.000BTUS. · Versão: Somente Frio; · Tensão/voltagem: 220v; · Filtro antipó, eliminador de impurezas e
purificador de ar; · Compressor: rotativo; · Velocidades: Vent./Refrig.: 3/3; · Condensadora montada com
serpentina de cobre · Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE -Selo PROCEL de energia categoria “A”
ou "B"; · Controle remoto sem fio; · Função Sleep; · Cor: Branco ou cinza claro 
Porte da empresa: ME/EPP

05.040.156/0001-10 TACARUNA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

Sim Sim 20 R$ 7.200,0000 R$ 144.000,0000 03/12/2021
14:59:40

Marca: ELGIN 
Fabricante: ELGIN 
Modelo / Versão: CASSETE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 70011 
Porte da empresa: ME/EPP

70.066.840/0001-32 VALOR
SUPRIMENTOS -
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSUMO EIR

Sim Sim 20 R$ 10.000,0000 R$ 200.000,0000 01/12/2021
16:54:35

Marca: PHILCO 
Fabricante: PHILCO 
Modelo / Versão: PHILCO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Split ON/OFF CASSETE (Teto) - Capacidade de refrigeração:
24.000BTUS. Versão: Somente Frio; Tensão/voltagem: 220v; Filtro antipó, eliminador de impurezas e purificador de
ar; Compressor: rotativo; Velocidades: Vent./Refrig.: 3/3; Condensadora montada com serpentina de cobre
Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE -Selo PROCEL de energia categoria “A” ou "B"; Controle
remoto sem fio; Função Sleep; Cor: Branco ou cinza claro. VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 200.000,0000 70.066.840/0001-32 06/12/2021 14:00:01:777
R$ 144.000,0000 05.040.156/0001-10 06/12/2021 14:00:01:777
R$ 140.000,0000 30.430.226/0005-17 06/12/2021 14:00:01:777
R$ 120.000,0000 26.865.339/0001-44 06/12/2021 14:00:01:777
R$ 120.000,0000 11.744.288/0001-25 06/12/2021 14:00:01:777
R$ 114.320,0000 19.156.088/0001-63 06/12/2021 14:00:01:777
R$ 114.000,0000 19.156.088/0001-63 06/12/2021 14:17:12:150
R$ 114.330,0000 70.066.840/0001-32 06/12/2021 14:18:34:807
R$ 113.980,0000 30.430.226/0005-17 06/12/2021 14:21:49:010
R$ 113.900,0000 19.156.088/0001-63 06/12/2021 14:22:05:320
R$ 113.890,0000 30.430.226/0005-17 06/12/2021 14:23:15:543
R$ 113.800,0000 19.156.088/0001-63 06/12/2021 14:23:33:907
R$ 113.790,0000 30.430.226/0005-17 06/12/2021 14:24:00:837
R$ 113.500,0000 19.156.088/0001-63 06/12/2021 14:24:07:257
R$ 113.490,0000 30.430.226/0005-17 06/12/2021 14:24:30:390
R$ 113.300,0000 19.156.088/0001-63 06/12/2021 14:24:38:897
R$ 112.500,0000 19.156.088/0001-63 06/12/2021 14:29:49:423
R$ 114.300,0000 26.865.339/0001-44 06/12/2021 14:29:54:963
R$ 109.000,0000 30.430.226/0005-17 06/12/2021 14:30:15:610
R$ 114.300,0000 70.066.840/0001-32 06/12/2021 14:32:22:830

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento
análise de
propostas

06/12/2021
14:04:42 Análise de propostas do item finalizada.
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Abertura 06/12/2021
14:10:02

Item aberto.

Encerramento
etapa aberta

06/12/2021
14:28:35 Encerrada etapa aberta do item.

Início 1a
etapa fechada

06/12/2021
14:28:35

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R$
113.300,0000 e R$ 120.000,0000.

Sorteio
eletrônico

06/12/2021
14:33:36

Item teve empate real para o valor 114.300,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os
fornecedores com propostas empatadas.

Encerramento 06/12/2021
14:33:36 Item encerrado.

Encerramento
etapa fechada

06/12/2021
14:33:36 Encerrada etapa fechada do item.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

06/12/2021
14:48:28

Convocado para envio de anexo o fornecedor FUTURA CLIMATIZACAO DISTRIBUIDORA COMERCIO
E SERVICOS L, CNPJ/CPF: 30.430.226/0005-17.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

06/12/2021
14:58:33

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FUTURA CLIMATIZACAO
DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS L, CNPJ/CPF: 30.430.226/0005-17.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

06/12/2021
16:36:25

Convocado para envio de anexo o fornecedor FUTURA CLIMATIZACAO DISTRIBUIDORA COMERCIO
E SERVICOS L, CNPJ/CPF: 30.430.226/0005-17.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

06/12/2021
16:55:05

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FUTURA CLIMATIZACAO
DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS L, CNPJ/CPF: 30.430.226/0005-17.

Recusa de
proposta

06/12/2021
17:28:39

Recusa da proposta. Fornecedor: FUTURA CLIMATIZACAO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS
L, CNPJ/CPF: 30.430.226/0005-17, pelo melhor lance de R$ 109.000,0000. Motivo: O produto
ofertado não atende aos requisitos do edital, conforme parecer técnico efetuado pela unidade
requisitante.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

07/12/2021
09:48:37

Convocado para envio de anexo o fornecedor RR COMERCIO INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR
CONDICIONADO, CNPJ/CPF: 19.156.088/0001-63.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

07/12/2021
09:55:35

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RR COMERCIO INSTALACAO E
MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO, CNPJ/CPF: 19.156.088/0001-63.

Aceite de
proposta

07/12/2021
11:02:58

Aceite individual da proposta. Fornecedor: RR COMERCIO INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR
CONDICIONADO, CNPJ/CPF: 19.156.088/0001-63, pelo melhor lance de R$ 112.500,0000.

Habilitação de
fornecedor

07/12/2021
11:12:06

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RR COMERCIO INSTALACAO E MANUTENCAO DE
AR CONDICIONADO - CNPJ/CPF: 19.156.088/0001-63

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 06/12/2021
14:00:01

A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da
análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos
lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura

para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema 06/12/2021

14:10:02
Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada.

Mantenham-se conectados.
Sistema 06/12/2021

14:10:02
O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 06/12/2021
14:28:35

A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R$
113.300,0000 e R$ 120.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às

14:33:35 do dia 06/12/2021.
Sistema 06/12/2021

14:33:36
O fornecedor da proposta no valor de R$ 120.000,0000 não enviou lance único e fechado

para o item 1.
Sistema 06/12/2021

14:33:36
O item 1 está encerrado.

Sistema 06/12/2021
14:33:36

O item 1 teve empate real para o valor 114.300,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico
entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no

Julgamento de Propostas.
Sistema 06/12/2021

14:37:54
Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da

funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.
Pregoeiro 06/12/2021

14:44:01
Para FUTURA CLIMATIZACAO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS L - Sr(a)

Licitante, boa tarde. V.Sª foi a primeira colocada para o item, considerando a
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determinação da legislação e do pregão eletrônico, devemos questionar sobre a
possibilidade de negociação de valores menores. Aceita o valor de R$ 80.000,00?

30.430.226/0005-
17

06/12/2021
14:46:51

infelizmente não. Obrigado.

Pregoeiro 06/12/2021
14:48:19

Para FUTURA CLIMATIZACAO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS L - Agradeço. O
valor ofertado por V.Sª está dentro do estimado pela Administração. Convocaremos o
pedido de anexo. V.Sª deverá juntar na presente sessão sua proposta devidamente
ajustada ao valor do lance, contendo toda a DESCRIÇÃO COMPLETA DO ITEM, BEM

COMO ASSINADA
Sistema 06/12/2021

14:48:28
Senhor fornecedor FUTURA CLIMATIZACAO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS L,

CNPJ/CPF: 30.430.226/0005-17, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro 06/12/2021

14:48:47
Para FUTURA CLIMATIZACAO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS L - Anexo

convocado.
30.430.226/0005-

17
06/12/2021
14:50:20

Estamos enviando em menos de 20min.

Pregoeiro 06/12/2021
14:50:58

Para FUTURA CLIMATIZACAO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS L - Agradeço.

Sistema 06/12/2021
14:58:33

Senhor Pregoeiro, o fornecedor FUTURA CLIMATIZACAO DISTRIBUIDORA COMERCIO E
SERVICOS L, CNPJ/CPF: 30.430.226/0005-17, enviou o anexo para o ítem 1.

30.430.226/0005-
17

06/12/2021
14:59:25

Proposta reformulada anexada.

Pregoeiro 06/12/2021
15:26:11

Para FUTURA CLIMATIZACAO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS L - Sr(a)
Licitante, informo a V.Sª que encaminhei a proposta para análise técnica pela unidade

demandante. Favor aguardar.
Pregoeiro 06/12/2021

16:10:29
Para FUTURA CLIMATIZACAO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS L - Sr(a)

Licitante, transcrevo o inteiro teor da informação prestada pela unidade requisitante
quando da análise técnica da proposta apresentada por V.Sª:

Pregoeiro 06/12/2021
16:11:05

Para FUTURA CLIMATIZACAO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS L - ..."a)
Proposta da empresa Futura Climatização Distribuidora Comércio e Serviços (0984071,
0984076 e 0984080), abrangendo o item 01, NÃO está em conformidade com o Termo

de Referência (0966548) e o Edital do Pregão nº 66/2021 (0975048), no tocante a
Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE -Selo PROCEL de energia categoria

“A” ou "B", ...
Pregoeiro 06/12/2021

16:11:22
Para FUTURA CLIMATIZACAO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS L - ... pois o

equipamento ofertado é CATEGORIA "C" - conforme o documento juntado pela empresa
0984076; ..."

Pregoeiro 06/12/2021
16:15:01

Para FUTURA CLIMATIZACAO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS L - Sr(a)
Licitante, boa tarde. V.Sª gostaria de efetuar algum esclarecimento acerca do parecer

técnico abaixo transcrito?
Pregoeiro 06/12/2021

16:22:05
Para FUTURA CLIMATIZACAO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS L - Sr(a)

Licitante, boa tarde. V.Sª gostaria de efetuar algum esclarecimento acerca do parecer
técnico abaixo transcrito?

30.430.226/0005-
17

06/12/2021
16:27:03

Boa tarde

Pregoeiro 06/12/2021
16:27:31

Para FUTURA CLIMATIZACAO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS L - Boa tarde.

30.430.226/0005-
17

06/12/2021
16:31:25

Pedimos desculpas , o prospecto a ser enviado era atualle eco que é do catálogo
atualizado, favor abrir anexo para enviarmos o prospecto

Pregoeiro 06/12/2021
16:34:11

Para FUTURA CLIMATIZACAO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS L - Ok.
Convocaremos anexo.

Sistema 06/12/2021
16:36:25

Senhor fornecedor FUTURA CLIMATIZACAO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS L,
CNPJ/CPF: 30.430.226/0005-17, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 06/12/2021
16:37:04

Para FUTURA CLIMATIZACAO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS L - Anexo
convocado.

Sistema 06/12/2021
16:55:05

Senhor Pregoeiro, o fornecedor FUTURA CLIMATIZACAO DISTRIBUIDORA COMERCIO E
SERVICOS L, CNPJ/CPF: 30.430.226/0005-17, enviou o anexo para o ítem 1.

30.430.226/0005-
17

06/12/2021
16:55:30

ANEXADOS(PROPOSTA E CARACTERISTICAS DO EQUIPAMENTO)

Pregoeiro 06/12/2021
17:23:18

Para FUTURA CLIMATIZACAO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS L - Sr(a) Licitante
a proposta cadastrada com todas as suas características deve guardar a exata

conformidade com o edital e seus anexos. A mesma só poderá ser alterada, após a
abertura do certame exclusivamente com relação ao preço. Erros substanciais são

inaceitáveis, seguido estritamente princípio da isonomia. Orientação essa que sempre
seguimos da nossa

Pregoeiro 06/12/2021
17:24:15

Para FUTURA CLIMATIZACAO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS L - Corte Maior
de Contas. Pelo exposto, não é possível V.Sª alterar o modelo inicialmente cadastrado

que foi recusado pela unidade técnica.
Pregoeiro 06/12/2021

17:26:43
Para FUTURA CLIMATIZACAO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS L - Caso V.Sª se

mantenha irresignado em momento oportuno lhe será concedido a apresentação de
motivos de recurso, desde já alerto para recursos meramente protelatórios que possam

causar prejuízos à administração. Desde já agradeço a participação de V.Sª.
Pregoeiro 06/12/2021

17:29:09
Para RR COMERCIO INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO - Sr(a)

Licitante, boa tarde. V.Sª foi a segunda colocada para o item, considerando a
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determinação da legislação e do pregão eletrônico, devemos questionar sobre a
possibilidade de negociação de valores menores. Aceita o valor de R$ 80.000,00?

Pregoeiro 06/12/2021
17:30:52

Para RR COMERCIO INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO - 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$ 80.000,00?

Pregoeiro 06/12/2021
17:34:31

Para RR COMERCIO INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO - Sr(a)
Licitante, estamos aguardando o pronunciamento de V.Sª

Pregoeiro 06/12/2021
17:41:09

Srs(as) Licitantes, boa tarde. Tendo em vista o encerramento do horário comercial que se
aproxima, iremos suspender a presente sessão eletrônica e retornaremos, amanhã, dia

07/12/2021, às 9:00 horas da manhã. Obrigado pela participação de todos.
Pregoeiro 07/12/2021

09:02:10
Srs(as) Licitantes, bom dia. Declaro reaberta a presente sessão eletrônica.

Pregoeiro 07/12/2021
09:02:43

Para RR COMERCIO INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO - Sr(a)
Licitante, bom dia. 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$ 80.000,00?

Pregoeiro 07/12/2021
09:07:00

Para RR COMERCIO INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO - Sr(a)
Licitante, bom dia. 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$ 80.000,00?

Pregoeiro 07/12/2021
09:10:02

Para RR COMERCIO INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO - Sr(a)
Licitante, estamos aguardando o pronunciamento de V.Sª

Pregoeiro 07/12/2021
09:12:34

Para RR COMERCIO INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO - Item 5.5 do
Edital: 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 07/12/2021

09:13:24
Para RR COMERCIO INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO - Sr(a)

Licitante, bom dia. 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$ 80.000,00?
Pregoeiro 07/12/2021

09:22:07
Para RR COMERCIO INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO - Item 5.5 do
Edital: 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 07/12/2021

09:22:22
Para RR COMERCIO INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO - Sr(a)

Licitante, bom dia. 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$ 80.000,00?
Pregoeiro 07/12/2021

09:33:34
Para RR COMERCIO INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO - Sr(a)

Licitante, determino o prazo de 30 (trinta) minutos para a resposta de V.Sª quanto aos
questionamentos deste pregoeiro. Após esse prazo, iremos recusar a sua proposta, já

que entenderemos o desinteresse dessa empresa em participar deste Pregão Eletrônico.
19.156.088/0001-

63
07/12/2021
09:44:27

bOM DIA

Pregoeiro 07/12/2021
09:45:25

Para RR COMERCIO INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO - Bom dia

19.156.088/0001-
63

07/12/2021
09:45:39

Não conseguimos abaixar nosso valor...

Pregoeiro 07/12/2021
09:48:19

Para RR COMERCIO INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO - Agradeço. O
valor ofertado por V.Sª está dentro do estimado pela Administração. Convocaremos o
pedido de anexo. V.Sª deverá juntar na presente sessão sua proposta devidamente
ajustada ao valor do lance, contendo toda a DESCRIÇÃO COMPLETA DO ITEM, BEM

COMO ASSINADA.
Sistema 07/12/2021

09:48:37
Senhor fornecedor RR COMERCIO INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO,

CNPJ/CPF: 19.156.088/0001-63, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro 07/12/2021

09:48:46
Para RR COMERCIO INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO - Anexo

convocado.
19.156.088/0001-

63
07/12/2021
09:49:59

OK

Pregoeiro 07/12/2021
09:50:45

Para RR COMERCIO INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO - V.Sª tem o
prazo de 02 (duas) horas para o envio da 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 - Item 7.24.2 do Edital.
Sistema 07/12/2021

09:55:35
Senhor Pregoeiro, o fornecedor RR COMERCIO INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR
CONDICIONADO, CNPJ/CPF: 19.156.088/0001-63, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 07/12/2021
10:02:22

Para RR COMERCIO INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO - Sr(a)
Licitante, informo a V.Sª que encaminhei a proposta para análise técnica pela unidade

demandante. Favor aguardar.
19.156.088/0001-

63
07/12/2021
10:03:47

ok
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19.156.088/0001-
63

07/12/2021
10:03:56

Obrigado!

Pregoeiro 07/12/2021
10:22:19

Para RR COMERCIO INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO - Favor
aguardar.

Pregoeiro 07/12/2021
10:31:28

Para RR COMERCIO INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO - Sr(a)
Licitante, transcrevo o inteiro teor da informação prestada pela unidade requisitante

quando da análise técnica da proposta apresentada por V.Sª:
Pregoeiro 07/12/2021

10:32:08
Para RR COMERCIO INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO - ..."a)
Proposta da empresa RR Comércio Instalação e Manutenção de Ar Condicionado

(0984672), abrangendo o item 01, está em conformidade com o Termo de Referência
(0966548) e o Edital do Pregão n° 66/2021 (0975048). No tocante a assistência técnica,

a marca PHILCO dispõe de autorizada na cidade de Maceió, a exemplo da juntada no
evento SEI n° 0984682. ..."

Pregoeiro 07/12/2021
10:33:04

Para RR COMERCIO INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO - De acordo
com o parecer técnico, abaixo transcrito, iremos aceitar a sua proposta. Passaremos para

a fase de verificação das documentações referentes ao processo de habilitação. Favor
aguardar.

19.156.088/0001-
63

07/12/2021
10:38:37

OK Obrigado!

Pregoeiro 07/12/2021
11:04:19

Informo que estamos verificando as documentações referentes ao processo de
habilitação. Favor aguardar.

Sistema 07/12/2021
11:12:43

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 07/12/2021
11:13:00

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 07/12/2021 às
11:43:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 06/12/2021
12:40:08

Alteração equipe 06/12/2021
12:54:14

Abertura da sessão
pública

06/12/2021
14:00:01 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de
propostas

06/12/2021
14:10:02 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas

06/12/2021
14:37:54 Início da etapa de julgamento de propostas

Suspensão
administrativa

06/12/2021
17:43:00 Previsão de reabertura: 07/12/2021 09:00:00; Encerramento do horário comercial.

Reativação 07/12/2021
09:00:05

Abertura do prazo 07/12/2021
11:12:43 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

07/12/2021
11:13:00

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 07/12/2021 às
11:43:00.

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 11:44 horas do dia 07 de dezembro de 2021,
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   

JOAO HERMINIO 
DE BARROS 
NETO:30920065

Assinado de forma 
digital por JOAO 
HERMINIO DE BARROS 
NETO:30920065 
Dados: 2021.12.07 
11:47:15 -03'00'

LUCIANA 
WANDER DE 
OLIVEIRA 
MELO:30920188

Assinado de forma 
digital por LUCIANA 
WANDER DE OLIVEIRA 
MELO:30920188 
Dados: 2021.12.07 
14:34:52 -03'00'
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 6226 - 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  0983680

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: 0984677

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: 0984786

15.1 - FGTS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG - ITEM 15

 

15.2 - INSS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.3 - RECEITA FEDERAL X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.4 - TRIBUTOS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS X  CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

15.5 - Estando algum documento relativo à
regularidade fiscal desatualizado, foi assegurado à
empresa o direito de apresentar a documentação
atualizada

 X  

16 – Constam nos autos Certidão negativa de
Débitos Trabalhistas? X  CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

17 – Consta consulta ao Cadin? X  0984812

18 – Consta nos atuos os seguintes documentos
/consulta quando for o caso?    

18.1 – Declaração de inexistência de fatos
supervenientes e impeditivo; X  0984802

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: 0984807

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS IMPEDITIVAS DE
LICITAR: 0984808

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS IMPEDITIVAS INDIRETAS DO
FORNECEDOR: 0984810

RELATÓRIO DE LINHA DE FORNECIMENTO: 0984805

REGISTRO COMERCIAL: 0984788

CERTIDÃO FALÊNCIA E CONCORDATA: 0984800

CERTIDÃO CNJ PESSOA FÍSICA: 0984795

CONSULTA CONSOLIDADA: 0984787

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL (CRC): 0984803

CERTIFICADO CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
(CNPJ): 0984797

CADASTRO CONTRIBUINTE ESTADUAL: 0984796

 

18.6- Certidão negativa de inidôneos do TCU (art.
46 da Lei nº 8.443/1992)   

CONSULTA CONSOLIDADA: 0984787

CERTIDÃO TCU PESSOA FÍSICA: 0984790

18.7-Há alguma outra exigência do edital (no
tocante à habilitação) não contemplada por este
Papel de Trabalho? (especificar no campo
observações)

X   

19 - Os documentos e anexos exigidos foram
apresentados nos prazos estabelecidos no edital   

O EDITAL NÃO ESTABELECE PRAZOS PARA APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTOS. O PREGOEIRO DETERMINA O
ENCAMINHAMENTO CONFORME ORIENTAÇÃO TCU.
ESTABELECE PRAZOS DENTRO DE CRITÉRIOS DE
RAZOABILIDADE. CONFORME A COMPLEXIDADE DO
CERTAME

VI - ATA    

20- A ata contém os seguintes elementos: licitantes
participantes, propostas apresentadas e
lances ofertados na ordem de classificação,
aceitabilidade da proposta de preço, habilitação e
recursos interpostos?

X  
NÃO OCORREU RECURSO

 

21- A ata encontra-se assinada pelo pregoeiro e
pela equipe de apoio? X  0984815

22- Declarado o vencedor, os licitantes
manifestaram imediata e motivadamente intenção
de recorrer, em campo próprio do sistema?

  NÃO OCORREU RECURSO

23- Os memoriais do recurso foram apresentados
no prazo de 3 (três) dias?   NÃO OCORREU RECURSO

24- No caso de interposição de recurso por
qualquer dos licitantes, os demais foram intimados,
na sessão pública, da possibilidade de apresentar
contra-razões no prazo de 03(três) dias, contados
do término do prazo do recorrente?

  NÃO OCORREU RECURSO

25- O pregoeiro reconsiderou a decisão
impugnada?   NÃO OCORREU RECURSO
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26-Caso o pregoeiro não tenha reconsiderado a
decisão impugnada, o processo foi instruído e
submetido à consideração do Presidente do
Tribunal, respeitando o prazo de 05 (cinco) dias
úteis?

  NÃO OCORREU RECURSO

27- Houve manifestação do Presidente (ratificando
a decisão tomada pelo Pregoeiro ou CPL ou
eformando-a), respeitado o prazo de 05(cinco) dias
úteis?

  NÃO OCORREU RECURSO

28- Se mantida a decisão do pregoeiro, o fato foi
comunicado aos licitantes?   NÃO OCORREU RECURSO

VIII – Procedimentos Finais    

29- Não havendo interposição de recursos, houve a
adjudicação, pelo pregoeiro, do objeto licitado ao
licitante vencedor?

X  0984813

30- Havendo interposição de recurso, houve a
adjudicação e homologação do objeto licitado ao
licitante vencedor pelo Desembargador Presidente?

  NÃO OCORREU RECURSO

31 - Consta nos autos demais relatórios extraídos
do comprasnet (proposta e resultado por
fornecedor) e relatório do pregoeiro?

x  

Proposta: 0984071

Resultado Fornecedor: 0984811

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 07/12/2021, às 16:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0984816 e o código CRC 8A1CAFC4.

0007391-67.2021.6.02.8000 0984816v7
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0007391-67.2021.6.02.8000
INTERESSADO : PREGOEIROS
ASSUNTO :  

 

Parecer nº 1466 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Conforme determinado pelo Art. 4º, inciso XV, da
Resolução TRE-AL nº 15.787/2017, procedemos à análise da
regularidade do Pregão Eletrônico nº 66/2021, objetivando a
aquisição de material permanente – condicionadores de ar, a
fim de atender a demanda das Unidades da Justiça Eleitoral
em Alagoas, conforme termo de referência (0961979),
aprovado pelo Senhor Secretário de Administração (0962025).

 
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 0984816.

LISTA DE VERIFICAÇÃO de atos administrativos atinentes
à análise jurídica prévia à homologação do procedimento
licitatório, na modalidade pregão eletrônico.

 

ItemQuestionário Sim Não N/AEvento

1
Os comprovantes das publicações do edital resumido constam do processo?

Ref. Decreto n.º 5.450/05, art. 30, XII, “a” e Lei n.º 8.666/93, art. 38, II
SIM

Comprasnet -
 0972949

DOU - 0975952

Portal - 0975955

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 -
 0972949

DOU - 0975952

Portal - 0975955

 

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:

18/11/2021
(Comprasnet)

19/11/2021 (DOU)

19/11/2021 (Portal)

Ata Pregão
66/2021 (0984815)
- 06/12/2021

4

A ata de realização do pregão eletrônico consta do processo e contém registro dos licitantes participantes, das propostas
apresentadas, dos lances ofertados na ordem de classificação, da aceitabilidade da proposta de preço, da habilitação e dos
recursos porventura interpostos, respectivas análises e decisões?

Ref. Decreto nº 5.450/05, art. 30, XI, alíneas “a” até “f”.

SIM Ata Pregão
66/2021 (0984815)

5
O ato de adjudicação e a publicação no DOU constam do processo?

Ref. Lei nº 8.666/93, art. 38, VII.
SIM

Termo de
Adjudicação -
 0984813

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 -
 0984811
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7
Os documentos necessários à habilitação (originais ou cópias autenticadas por cartórios competentes ou por servidores da
administração ou publicação em órgão da imprensa oficial) constam do processo?

Ref. Decreto n.º 5.450/05, art. 30, X e Lei n.º 8.666/93, art. 38, XII combinado com o art. 32.
SIM

Conforme contido
na Informação
6226 - 0984816

8 Os documentos apresentados pela licitante estavam válidos na data da sessão? SIM
Consulta pelo
Pregoeiro -
 0984816

9 A proposta da licitante declarada vencedora foi assinada por pessoa com poderes para representar a empresa? SIM 0984071

10 Foi aferida a conformidade técnica? SIM 0984806

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: 0984790

CADIN: 0984812

 

12 Consta dos autos Lista de Verificação elaborada pelo Pregoeiro? SIM Informação 6226 -
 0984816

 

Ao exposto, esta Assessoria Jurídica conclui pela
legalidade do presente procedimento licitatório, realizado na
modalidade pregão, na forma eletrônica, regido pela Lei nº
10.520/2002, pelo Decreto nº
10.024/2019, e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93, não
havendo óbice à homologação do PE nº 66/2021, que visa a
aquisição de material permanente – condicionadores de ar, a
fim de atender a demanda das Unidades da Justiça Eleitoral
em Alagoas, conforme relatório Resultado por
Fornecedor (0984811), tendo como licitante vencedor do item
1, a Empresa RR COMERCIO INSTALACAO E MANUTENCAO
DE AR CONDICIONADO, inscrita no CNPJ sob o nº
19.156.088/0001-63, pelo melhor lance no valor total de
R$112.500,00 (cento e doze mil e quinhentos reais).

 
À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 09/12/2021, 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
0985926 e o código CRC 02A19B3B.

0007391-67.2021.6.02.8000 0985926v14
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 09 de dezembro de 2021.
Senhor Presidente,
 
Cuida-se de procedimento no trato de análise da

regularidade do Pregão Eletrônico nº 66/2021, objetivando a
aquisição de material permanente – condicionadores de ar, a
fim de atender a demanda das Unidades da Justiça Eleitoral
em Alagoas, conforme termo de referência (0961979),
aprovado pelo Senhor Secretário de Administração (0962025).

Nesta senda, por conduto do Parecer AJ-DG nº
1466/2021 (0985926), 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 66/2021, conforme
relatório Resultado por Fornecedor (0984811), tendo como
licitante vencedora a Empresa RR COMERCIO INSTALACAO
E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO, inscrita no CNPJ
sob o nº 19.156.088/0001-63, pelo melhor lance no valor total
de R$112.500,00 (cento e doze mil e quinhentos reais).

 
Dessa forma, tendo em vista a regularidade de

todos os atos procedimentais realizados no presente certame
licitatório e o pronunciamento favorável da AJ-DG, faço estes
autos eletrônicos conclusos a Vossa Excelência, para os fins
do disposto no art. 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002 e no
Decreto nº 5.450/2005.

 
Respeitosamente,
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Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 09/12/2021, às 17:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0986068 e o código CRC 61BEB0A1.

0007391-67.2021.6.02.8000 0986068v1
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PROCESSO : 0007391-67.2021.6.02.8000
INTERESSADO : PREGOEIROS
ASSUNTO : Homologação. Pregão Eletrônico nº 66/2021. Aquisição de material permanente- condicionadores de ar.

 

Decisão nº 2964 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

Concluído o procedimento licitatório em epígrafe e tendo
em vista a manifestação da Assessoria Jurídica da Diretoria Geral,
por meio do Parecer nº 1466/2021 (0985926), atestando a legalidade
de todo o certame, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e
legais efeitos, o resultado do Pregão Eletrônico nº 66/2021, cujo
objeto é a aquisição de material permanente – condicionadores de ar,
conforme especificações e condições assentadas no edital (0975048),
de acordo com o termo de referência (0966548) e suas
especificações, aprovado pelo Senhor Secretário de Administração
(0966550), adjudicado à RR COMERCIO INSTALACAO E
MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO, inscrita no CNPJ sob o
nº 19.156.088/0001-63, pelo melhor lance no valor total de R$
112.500,00 (cento e doze mil e quinhentos reais), em
conformidade com o Resultado por Fornecedor (0984811), a Ata de
Realização do Pregão Eletrônico (0984815), mais o Termo
de Adjudicação (0984813).

Desse modo, com arrimo no art. 4º, inciso XXII, da Lei nº
10.520/2002 e Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, na Lei nº
8.666/93, AUTORIZO a contratação da empresa suso referida.

À Secretaria de Administração para as providências que
se fizerem necessárias à realização da contratação decorrente
da presente Decisão.

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidência

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
13/12/2021, às 17:01, 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
0986618 e o código CRC 07C44E0C.

0007391-67.2021.6.02.8000 0986618v2
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00066/2021

 
Às 11:34 horas do dia 14 de dezembro 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 0007391-67.2021,
Pregão nº 00066/2021. 
 

 
Resultado da Homologação

 
Item: 1
Descrição: Aparelho Ar Condicionado
Descrição Complementar: Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 24.000 BTU/H, Tipo: Split , Freqüência:
60 HZ, Tensão: 220 V,
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 20 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 114.330,8000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: RR COMERCIO INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO , pelo melhor lance de R$
112.500,0000 .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 07/12/2021
11:53:11 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: RR COMERCIO INSTALACAO E
MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO, CNPJ/CPF: 19.156.088/0001-63, Melhor

lance: R$ 112.500,0000

Homologado 14/12/2021
11:34:22

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, 14 de dezembro de 2021.
À SLC, para publicar o resultadio do certame.
À SEIC, para igual medida no portal da

transparência.
À COFIN, para emissão de nota de empenho.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 14/12/2021, 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
0988419 e o código CRC 5C490F85.
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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 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 14/12/2021, às 13:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0988533 e o código CRC 9BF4C8DD.

0007391-67.2021.6.02.8000 0988533v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de dezembro de 2021.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0988419).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 14/12/2021, às 17:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0989061 e o código CRC DEA58820.
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14/12/2021 18:39 Imprensa Nacional - recibo de recebimento de ofício

https://incom.in.gov.br/recibo.do?idof=6825714 1/1

 Imprimir Recibo Página Principal

Presidência da República
Imprensa Nacional

Envio Eletrônico de Matérias
Comprovante de Recebimento

A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de publicação de matérias
com as seguintes características:

   Data de envio: 14/12/2021 18:39:30
   Origem do Ofício: Setor de Licitações e Contratos
   Operador: Denise Maria de Araújo
   Ofício: 6825714
   Data prevista de publicação: 15/12/2021
   Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3
   Forma de pagamento: Isento

As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal indicados no Ofício
Eletrônico após validação e análise de adequação à legislação que disciplina a publicação de
matérias nos Jornais Oficiais. 

Matérias

Sequencial Arquivo(s) MD5 Tamanho
(cm) Valor

14100768 Aviso de Homologacao Pregao Eletronico n. 59-2021 -
TrAs empresas.rtf

214800bdcfb6002e
0b18bc4aa9019ebf 8,00 R$

264,32

14100769 Aviso de Homologacao Pregao Eletronico n. 62-2021 -
Duas empresas.rtf

44f2be7e6fdf62c8
268a7097e78f551f 7,00 R$

231,28

14100770 Aviso de Homologacao Pregao Eletronico n. 65-2021 -
Duas empresas.rtf

a5b114e0b75c46e4
f796149263960c63 7,00 R$

231,28

14100771
Aviso de Homologacao Pregao Eletronico n. 66-2021 - RR
COMERCIO INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR
CONDICIONADO.rtf

5edf4bec1f8a10f7
84415b7b3e2a3f5a 5,00 R$

165,20

14100772 Aviso de Homologacao Pregao Eletronico n. 68-2021 -
PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.rtf

c1f0963167570047
5654fb4619765b56 5,00 R$

165,20

14100773 Abertura proposta de preAos TP 03-2021.rtf f3e8dbb9344de325
69265d07d6dc0cff 3,00 R$ 99,12

TOTAL DO OFICIO 35,00 R$
1.156,40
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 462/2021 - RO 957.

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 15/12/2021, às 18:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0989861 e o código CRC BA0F9A41.
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302021121500207

207

Nº 235, quarta-feira, 15 de dezembro de 2021ISSN 1677-7069Seção 3

S EC R E T A R I A - G E R A L
AVISO DE LICITAÇÃO
CONVITE Nº 1/2021

Processo nº TRF2-EOF-2021/0167.
O Tribunal Regional Federal da 2ª Região torna público que realizará às 12:00

horas do dia 22 de dezembro de 2021, ou no primeiro dia útil subsequente, na hipótese
de não haver expediente no Tribunal nesta data, na Rua Acre, nº 80, 10º andar, sala 1.004
- Centro, Rio de Janeiro/RJ, através de sua Comissão Permanente de Licitação, instituída
pela Portaria nº TRF2-PSG-2021/001, de 07.01.2021, o recebimento dos envelopes "A" e
"B" contendo documentos de habilitação e propostas comerciais, referentes ao Convite em
epígrafe, do tipo MAIOR OFERTA, sob a forma de execução indireta. O certame será regido
pelas disposições da Lei nº 8.666/93, Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006, do Decreto
8.538/15 e pelas condições adiante estabelecidas neste Edital e seus anexos. 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, conforme especificações contidas neste edital e seus anexos.

O arquivo do Edital e seus anexos podem ser obtidos gratuitamente pela
internet, no endereço www.trf2.jus.br, opção "transparência / gestão das contratações e
aquisições / licitações, compras, contratos e atas de registro de preços / licitações em
andamento / Convite". Os arquivos também podem ser solicitados pelo e-mail
cpl@trf2.jus.br.

Rio de Janeiro-RJ, 13 de dezembro de 2021.
RUBENS FERRAZ DE ARAUJO

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 0317672-47.2021.4.03.8000; Espécie: Contrato nº 05.022.10.2021, firmado em
14/12/2021; Contratantes: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, CNPJ nº
59.949.362/0001-76 e JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO PAULO, CNPJ Nº
05.445.105/0001-78; Contratada: BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA., CNPJ nº
57.142.978/0001-05; Objeto: fornecimento de licenças de uso e licenças perpétuas de
softwares aplicativos, banco de dados e sistemas operacionais e créditos azure,
contemplando os serviços de suporte e atualização de softwares; Vigência: a partir da data
de sua assinatura, pelo período de 36 meses e 20 dias; Valor Total: R$ 5.104.481,00;
Procedimento Licitatório: Pregão Eletrônico nº 036/2021-RP; Fundamento Legal: Leis nºs
8.666/1993, 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006 e Decretos nºs 7.892/2013
10.024/2019, 8.538/2015 e 7.746/2012, Instrução Normativa SGD/ME nº 1, de 4 de abril de
2019, e no Termo de Adesão ao Acordo Corporativo nº 8/2020, entre o TRF3, SGD/ME e
a Microsoft, de 5/8/2021; Signatários: pelo TRF 3ª Região, Dr. Mairan Gonçalves Maia
Júnior, Desembargador Federal Presidente, pela Justiça Federal de Primeiro Grau em São
Paulo, Dr. Marcio Ferro Catapani, Juiz Federal Diretor do Foro, e, pela Fornecedora, Sr.
Walter Ferreira da Silva Junior, Procurador.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO nº 23/2021. CONTRATANTE: TRF 4ª Região. CONTRATADA: Aborgama do Brasil
Ltda. OBJETO: Coleta especial de resíduos de saúde. ORIGEM: Dispensa de Licitação, artigo
24, inciso II da Lei 8.666/1993. DOT. ORÇAMENTÁRIA: PT- 168396, ND - 3390.39, dotação
orçamentária prevista para 2022. PREÇO TOTAL: R$ 2.116,00. VIGÊNCIA: 02.01.2022 a
02.01.2023. PA: 0009589-30.2017.4.04.8000. ASSINATURA: Antônio César Marques de
Matos, Diretor Administrativo, em 13.12.2021.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2021

Processo SEI nº 0002181-35.2021.6.02.8000.
O Presidente do TRE/AL, DES. OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, homologou, em

14/12/2021, o resultado da Tomada de Preços nº 01/2021, adjudicando seu objeto,
contratação de empresa do ramo da construção civil com o objetivo de executar os
serviços de reforma do prédio do Cartório Eleitoral de Palmeira dos Índios - 10ª Zona
Eleitoral, com fornecimento de material e mão de obra, à empresa Gamma Soluções LTDA,
CNPJ 10.198.262/0001-66, pelo valor global de R$ 152.327,99, com base no art. 43, VI da
Lei 8.666/93.

Maceió-AL, 14 de dezembro de 2021.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2021

Processo Administrativo SEI nº 0004679-07.2021.6.02.8000;
O Presidente do TRE/AL, Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, homologou,

em 13/12/2021, o resultado do Pregão Eletrônico nº 68/2021, que tem por objeto a
aquisição de licenças VMware Horinz e contratações acessórias, a fim de atender a
demanda da Justiça Eleitoral em Alagoas, conforme especificações e condições assentadas
no edital, de acordo com o termo de referência e suas especificações, adjudicado à
empresa PLUGNET COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
02.213.325/0005-01, pelo valor total de R$ 138.404,00 (cento e trinta e oito mil,
quatrocentos e quatro reais); e autorizou a contratação da empresa com arrimo no art. 4º,
inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, na Lei
nº 8.666/93.

Maceió-AL, 14 de dezembro de 2021.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2021

Processo Administrativo SEI nº 0001098-812021.6.02.8000;
O Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente do TRE/AL, homologou, em

14/12/2021, o resultado do Pregão Eletrônico nº 62/2021, que tem por objeto o Registro de
Preços para eventual aquisição de Transceivers compatíveis com a solução firewall Sonicwall
NSA 6600, em uso no Prédio Sede do TRE/AL, de acordo com as especificações e condições
assentadas no edital, conforme Termo de Referência, convocando para a devida assinatura da
Ata de Registro de Preços às empresas: a) PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA, CNPJ nº
42.051.768/0001-34, Item 1, pelo valor total de R$ 3.984,00 (três mil, novecentos e quatro
reais); e b) WS INFORTEC COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 36.924.105/0001-84, Item
2, pelo valor total de R$ 6.784,00 (seis mil, setecentos e oitenta e quatro reais); tudo com
arrimo no art. 4º, inciso XXII da Lei n.º 10.520/2002 e no artigo 48, § 1º, do Decreto nº
10.024/2019.

Maceió-AL, 14 de dezembro de 2021.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2021

Processo Administrativo SEI nº 0007391-67.2021.6.02.8000;
O Presidente do TRE/AL, Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, homologou,

em 13/12/2021, o resultado do Pregão Eletrônico nº 66/2021, que tem por objeto a
aquisição de material permanente - condicionadores de ar, conforme especificações e
condições assentadas no edital, de acordo com o termo de referência e suas
especificações, adjudicado à empresa RR COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR
CONDICIONADO, inscrita no CNPJ sob o nº 19.156.088/0001-63, pelo valor total de R$
112.500,00 (cento e doze mil e quinhentos reais); e autorizou a contratação da empresa
com arrimo no art. 4º, inciso XXII da Lei nº 10.520/2002 e Decreto nº 10.024/2019 e,
subsidiariamente, na Lei nº 8.666/93.

Maceió-AL, 14 de dezembro de 2021.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2021

Processo Administrativo SEI nº 0005517-47.2021.6.02.8000;
O Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente do TRE/AL, homologou,

em 13/12/2021, o resultado do Pregão Eletrônico nº 59/2021, que tem por objeto a
aquisição de material de consumo - HD´s internos e externos, conforme Termo de
Referência, autorizando a contratação das empresas: a) DARIO CESAR DA SILVA
39401563888, inscrita no CNPJ sob o nº 33.613.862/0001-49, item 1, pelo valor total de R$
7.482,00 (sete mil quatrocentos e oitenta e dois reais); b) JEAN ALEXANDRE WENDLER DE
MORAIS, inscrita no CNPJ sob o nº 27.130.609/0001-31, itens 2, 3 e 4, pelo valor total de
R$ 11.669,04 (onze mil seiscentos e sessenta e nove reais e quatro centavos) e; c) ANAX
BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 28.849.946/0001-46, pelo
valor total de R$ 6.454,88 (seis mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e oito
centavos). Valor total da ata do Pregão nº 59/2021: R$ 25.605,92 (vinte e cinco mil
seiscentos e cinco reais e noventa e dois centavos); tudo com arrimo no art. 4º, inciso XXII
da Lei nº 10.520/2002 e no artigo 48, § 1º do Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente,
na Lei nº 8.666/93.

Maceió-AL, 14 de dezembro de 2021.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 65/2021

Processo Administrativo SEI nº 0006659-86.2021.6.02.8000;
O Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente do TRE/AL, homologou,

em 13/12/2021, o resultado do Pregão Eletrônico nº 65/2021, que tem por objeto a
aquisição de material de manutenção para equipamentos de climatização do tipo split,
para ações de limpeza, tratamento e conservação de aparelhos condicionadores de ar,
conforme Termo de Referência SMR, adjudicado às empresas: a) ATENA REFRIGER AÇ ÃO
EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 22.618.770/0001-35, itens 1, 2 e 3, pelo valor total de R$
17.642,00 (dezessete mil seiscentos e quarenta e dois reais); b) LUMEN COMÉRCIO E
SERVIÇOS DE MOTORES ELÉTRICOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 34.777.255/0001-87,
itens 4, 5, 6, 7 e 8, pelo valor total de R$ 2.141,00 (dois mil cento e quarenta e um reais).
Valor total da ata do Pregão nº 65/2021: R$ 19.783,00 (dezenove mil, setecentos e oitenta
e três reais); tudo com arrimo no art. 4º, inciso XXII da Lei nº 10.520/2002 e Decreto nº
10.024/2019 e, subsidiariamente, na Lei nº 8.666/93.

Maceió-AL, 14 de dezembro de 2021.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

AV I S O
TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2021

Processo SEI nº 0001862-67.2021.6.02.8000;
A CPL informa aos interessados que a abertura dos envelopes contendo as

propostas de preços das empresas habilitadas na TP 03/2021 ocorrerá no dia 16/12/2021,
às 14:00h (horário local), na Sala de Pregão no 6º andar do edifício-sede do TRE/AL.

Maceió, 14 de dezembro de 2021.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
AVISO DE REVOGAÇÃO

PREGÃO Nº 69/2021

Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 0006398-
24.2021. Objeto: Pregão Eletrônico - Prestação continuada de serviço especializado de
suporte técnico de Tecnologia da Informação - TI, por meio de Unidades de Serviço Técnico
USTs, em primeiro e segundo níveis, aos usuários do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
- TRE/ AL.

OTAVIO LEAO PRAXEDES
Ordenador de Despesas - Presidente do Tre/al

(SIDEC - 14/12/2021) 070011-00001-2021NE999999

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo PAD: 12075/2021 - TRE-AM. Objeto: participação de dois servidores no evento de
capacitação denominado "PESQUISA DE PREÇOS: TEORIA E PRÁTICA", a ser realizado na
modalidade síncrona ao vivo, em EaD, tendo como investimento o valor de R$ 3.180,00 (três
mil, cento e oitenta reais) por 2 (duas) inscrições. Contratante: Tribunal Regional Eleitoral do
Amazonas. Contratada: INOVE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO E EVENTOS LTDA, CNPJ nº
23.880.650/00001-74. Fundamentação Legal: art. 26, caput da Lei nº 8.666/93. Data da
Autorização: 03/12/2021, pelo Diretor-Geral João Victor Pereira Martins da Silva. Data da
Ratificação: 09/12/2021, pelo Exmo. Sr. Presidente, Des. Wellington José de Araújo.

Manaus, 14 de dezembro de 2021.
JOÃO VICTOR PEREIRA MARTINS DA SILVA

Diretor-Geral
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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 dezembro de 2021.

À SEIC,

Após publicações, para eventual atualização no Portal da Transparência.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 15/12/2021, às 16:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0989919 e o código CRC 660B8DAF.

0007391-67.2021.6.02.8000 0989919v1
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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 dezembro de 2021.
À SAD,
Sr. Secretário,
Diante da informação constante no evento (0989861),

registro minha assinatura no empenho 2021NE462, remetendo para
igual procedimento pela Presidência deste Órgão e posterior juntada
aos autos.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 15/12/2021, às 19:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0990213 e o código CRC C25B04E8.

0007391-67.2021.6.02.8000 0990213v1
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  15/12/2021 19:39
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS REAL - (R$)

2021 NE 462

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 186331 0100000000 449052 70282 AL REFSEDE

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

15/12/2021 Ordinário 0007391-67.2021.6.02 - 112.500,00

19.156.088/0001-63 RR COMERCIO INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CON

2021NECT. AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR. DECISÃO 2964 (0986618) PREGÃO ELETRÔNICO Nº
66/2021 (0984815). CERTIDÃO RESULTADO POR FORNECEDOR (0984811).

-

-

Artigo

Código

Parágrafo

Modalidade de Licitação

IncísoAto Normativo

Amparo Legal

126 PREGAO

1 - - -

Alínea

LEI 10.520 / 2002

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Favorecido

Endereço

SHC/SW CLSW 102, BLOCO 55 SUBSL SETOR SUDOESTE

CEP

70670-512

Município

BRASILIA DF

UF Telefone

CNPJ

06.015.041/0001-38

CEP

57051-090

Endereço

AV.ARISTEU DE ANDRADE,377,FAROL  MACEIÓ-AL.

Município

MACEIO

UF

AL

Telefone

(082) 2122-7700

UG Emitente

1  de      2002
Versão Data/Hora

15/12/2021 19:38:54
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  15/12/2021 19:39
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 112.500,00

Total da Lista

Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

001 112.500,00Split ON/OFF CASSETE (Teto) - Capacidade de refrigeração: 24.000
BTUS. Versão:Somente Frio; Tensão/voltagem: 220v; Filtro antipó,
eliminador de impurezas e purificador de ar; Compressor: rotativo;
Velocidades:Vent./Refrig.: 3/3; Condensadora montada com serpentina
de cobre Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE -
SeloPROCEL de energia categoria ¿A¿ ou "B"; Controle remoto sem fio;
Função Sleep; Cor: Branco ou cinza claro. Marca: Philco. Modelo:
096652874+096652873.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

15/12/2021 Inclusão 20,00000 5.625,0000 112.500,00

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

***.180.784-**

15/12/2021 19:38:54

Gestor Financeiro

RUI CARLOS GALVAO

***.291.944-**

15/12/2021 19:34:51

Assinaturas

2  de      2002
Versão Data/Hora

15/12/2021 19:38:54
Operação
Alteração
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 15 de dezembro de 2021.
À SEAMOX, para remessa da nota de empenho e

demais providências cabíveis.
À SMR, para ciência e acompanhamento.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 15/12/2021, às 19:48, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0990219 e o código CRC 53B462B5.

0007391-67.2021.6.02.8000 0990219v1
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E-mail - 0990232

Data de Envio: 
  15/12/2021 20:27:27

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE ALMOXARIFADO <almoxarifado@tre-al.jus.br>

Para:
    rrrclimatizacao@gmail.com

Assunto: 
  URGENTE - ENVIO DE NOTA DE EMPENHO 462/2021 PROC SEI 0007391-67.2021.6.02.8000

Mensagem: 
  
Prezado fornecedor,

1. SEGUE, em anexo, nota de empenho emitida em favor dessa Empresa.

2. CONFIRMAR o recebimento DE IMEDIATO, respondendo a este e-mail.

3. INSERIR os dados bancários da empresa e o número do empenho, na nota fiscal, quando de sua
emissão.

4. NÃO ACEITAREMOS entrega de material diverso do que foi cotado e registrado na Nota de Empenho,
quanto às
características e, sobretudo, em conformidade com os catálogos, fotos, MARCA ou unidade de medida
(Kg, L, g, etc.)
apresentados. Dúvidas, entrar em contato conosco, por e-mail ou nos telefones abaixo, ANTES da
remessa do
material.

5. LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado do TRE/AL, situado à Av. Menino Marcelo (antiga Via Expressa), nº
7200-D,
Bairro: Serraria, CEP: 57046-000, Maceió/AL Ponto de Referência: Em frente à padaria VIA PÃO e vizinho à
VIA
FRIOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS. Horário de atendimento: De segunda à quinta-feira, das 8h às 18h
e, às
sextas-feiras, das 7h às 16h.

6. Conforme previsto em EDITAL, sua empresa deverá manter os contatos atualizados para comunicação
com este
TRE, sempre que necessário.

Atenciosamente.

LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO
CHEFE DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO

82 2122 7690
82 99335 0636
82 99843 7499

Anexos:
    Nota_0990218_NE_070011_2021NE000462_v002_19156088000163_20211215193902.pdf
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16/12/2021 15:41 Pregões 2021 — Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

https://adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/transparencia-e-prestacao-de-contas/contratacoes/licitacoes/pregoes/pregoes-2021 1/1

Número 66/2021

SEI 0007391-67.2021.6.02.8000

Data: 06/12/2021 às 14:00

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$ 114.330,80

 
Resultado: a empresa  RR COMERCIO INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR
CONDICIONADO, inscrita no CNPJ sob o nº 19.156.088/0001-63, venceu a
licitação pelo valor total de R$ 112.500,00 (cento e doze mil e quinhentos
reais).

Documentos:
Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI 

Publicação homologação no Portal da Transparência (0990964)         SEI 0007391-67.2021.6.02.8000 / pg. 366
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 16 de dezembro de 2021.
À SEIC,
Conforme despacho sob evento 0989919.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 16/12/2021, às 15:53, 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
0990971 e o código CRC 76A9AAC9.

0007391-67.2021.6.02.8000 0990971v1

Despacho SLC 0990971         SEI 0007391-67.2021.6.02.8000 / pg. 367



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Instrução Normativa nº 06/2015 - ANEXO

AUTORIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS - RPNP

Após análise do(s) saldo(s) do(s) empenho(s), atesto nos termos da legislação vigente
que deve(m) ser mantida(s) a(s) seguinte(s) situação(ões):

1. Gestor do Contrato

Exercício2021

Objeto
AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR. DECISÃO 2964 (0986618)
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2021 (0984815). CERTIDÃO RESULTADO POR
FORNECEDOR (0984811).

 

Número do
Empenho

Credor (CNPJ/CPF
e nome)

Saldo
Atual

Valor de Inscrição
em RPNP Total a

Inscrever
(a + b)

A
Liquidar

(a)

Em
Liquidação

(b)

2021NE000462

19.156.088/0001-
63

RR COMERCIO
INSTALACAO E
MANUTENCAO DE
AR CON

112.500,00 112.500,00  112.500,00

      
      
      
À SGO, nos termos do art. 2º da IN nº 06/2015, para análise do valor indicado frente
ao projetado.
Observação:

 

 

Maceió-AL, 17 de dezembro de 2021.
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Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 17/12/2021, às 13:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0992225 e o código CRC E4B8514D.

0007391-67.2021.6.02.8000 0992225v2
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De: RR Climatização <rrrclimatizacao@gmail.com>
Para: "Luciana Wander de Oliveira Mel" <lucianamelo@tre-al.jus.br>
Data: 16/12/2021 12:38 PM
Assunto: [almoxarifado] URGENTE - ENVIO DE NOTA DE EMPENHO 462/2021 PROC SEI 0007391-67.2021.6.02.8000

Boa tarde!

Recebido. Estou providenciando a entrega, assim que possível, te mantenho informada. Próxima sexta 24/12 o expediente será
até 16hs?

Atenciosamente

Luciana

Em qua., 15 de dez. de 2021 às 20:27, TRE-AL/SEÇÃO DE ALMOXARIFADO <almoxarifado@tre-al.jus.br> escreveu:
 
Prezado fornecedor,
 
1. SEGUE, em anexo, nota de empenho emitida em favor dessa Empresa.
 
2. CONFIRMAR o recebimento DE IMEDIATO, respondendo a este e-mail.
 
3. INSERIR os dados bancários da empresa e o número do empenho, na nota fiscal, quando de sua emissão.
 
4. NÃO ACEITAREMOS entrega de material diverso do que foi cotado e registrado na Nota de Empenho, quanto às
características e, sobretudo, em conformidade com os catálogos, fotos, MARCA ou unidade de medida (Kg, L, g, etc.)
apresentados. Dúvidas, entrar em contato conosco, por e-mail ou nos telefones abaixo, ANTES da remessa do
material.
 
5. LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado do TRE/AL, situado à Av. Menino Marcelo (antiga Via Expressa), nº 7200-D,
Bairro: Serraria, CEP: 57046-000, Maceió/AL Ponto de Referência: Em frente à padaria VIA PÃO e vizinho à VIA
FRIOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS. Horário de atendimento: De segunda à quinta-feira, das 8h às 18h e, às
sextas-feiras, das 7h às 16h.
 
6. Conforme previsto em EDITAL, sua empresa deverá manter os contatos atualizados para comunicação com este
TRE, sempre que necessário.
 
Atenciosamente.
 
LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO
CHEFE DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO
 
82 2122 7690
82 99335 0636
82 99843 7499
 

-- 

RR Climatização Ltda
Telefone/WhatsApp: (61) 3032-3829/ 9 9144-2824 / 9 9234-3019
e-mail: rrrclimatizacao@gmail.com
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RECEBEMOS DE RR CLIMATIZACAO EIRELI ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
ABAIXO. EMISSÃO: 17/12/2021 VALOR TOTAL: R$ 112.500,00 DESTINATÁRIO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - AV ARISTEU DE
ANDRADE, 377 FAROL Maceio-AL

NF-e
Nº. 000.002.794

Série 001
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RR CLIMATIZACAO EIRELI ME
CLSW 102 Bloco B loja, 55
Setor Sudoeste - 70670-512

Brasilia - DF Fone/Fax: 6130323964

DANFE
Documento Auxiliar da Nota

Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº. 000.002.794
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

5321 1219 1560 8800 0163 5500 1000 0027 9419 1673 9830
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 A ORDEM
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353210070570182  -  17/12/2021 13:02:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL

0767430600165
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ

19.156.088/0001-63
DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
CNPJ / CPF

06.015.041/0001-38
DATA DA EMISSÃO

17/12/2021
ENDEREÇO

AV ARISTEU DE ANDRADE, 377
BAIRRO / DISTRITO

FAROL
CEP

57051-090
DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/12/2021
MUNICÍPIO

Maceio
UF

AL
FONE / FAX

8221227786
INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:57:00
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

112.500,00
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

112.500,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA

CIF
CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

20
ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH CSOSN CFOP UN QUANT VALOR
UNIT

VALOR
TOTAL

B.CÁLC
ICMS

VALOR
ICMS

VALOR
IPI

ALÍQ.
ICMS ALÍQ. IPI

PAC24000CFM5 AR CONDICIONADO, MODELO K7 CONVENCIONAL,
24000 BTUS, MARCA PHILCO, 220V MONOFASICO, GAS
ECOLOGICO R410 A,

84151011 0102 6120 UN 20,00 5.625,00 112.500,00 0, 00 0, 00 0, 00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.PAGAMENTO: NE 462/2021 A SER PAGA NA CAIXA AGENCIA 1502
CONTA 2446-1 OPERACAO 003 PJ. MERCADORIA ADQUIRIDA COM O FORNECEDOR FRIOVIX COMERCIO DE
REFRIGERACAO LTDA, NOTA FISCAL DE VENDA 243881. SERA ENTREGUE PELA MESMA EMPRESA, NO ENDERECO:
Almoxarifado do TRE/AL, situado a Av. Menino Marcelo antiga Via Expressa, n 7200-D,Bairro: Serraria, CEP: 57046-000,
Maceio/AL Ponto de Referencia: Em frente a padaria VIA PAO e vizinho a VIA FRIOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS.
Horario de atendimento: De segunda a quinta-feira, das 8h as 18h e, as sextas-feiras, das 7h as 16h.
Valor Aprox dos Tributos: R$ 28.541,25

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 17/12/2021 as 13:05:54 NF-e emitida através do software GestãoClick - www.gestaoclick.com.br
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IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RR CLIMATIZAÇÃO EIRELI ME
CLSW 102 Bloco B loja, 55
Setor Sudoeste - 70670-512
Brasília - DF (61)3032-3964

Email: rrrclimatizacao@gmail.com

Representação Gráfica de CC-e
(Carta de Correção Eletrônica)

ID do Evento: 1101105321121915608800016355001000002794191673983001

Criado em : 17/12/2021   13:05:23

Prococolo: 353210070570913  -  Registrado na SEFAZ em: 17/12/2021   13:05:24

De acordo com as determinações legais vigentes, vimos por meio desta comunicar-lhe que a Nota Fiscal, abaixo referenciada, contêm
irregularidades que estão destacadas e suas respectivas correções, solicitamos que sejam aplicadas essas correções ao executar seus
lançamentos fiscais.

CNPJ do Destinatário: 06.015.041/0001-38
Nota Fiscal: 000.002.794  -   Série: 001

5321 1219 1560 8800 0163 5500 1000 0027 9419 1673 9830

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na
emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de
preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de
saida.

CORREÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

INCLUSAO DA GARANTIA DO EQUIPAMENTO: 1 ANO PARA REPOSICAO DE PECAS

Este documento é uma representação gráfica da CC-e e foi impresso apenas para sua informação e não possue validade fiscal.
A CC-e deve ser recebida e mantida em arquivo eletrônico XML e pode ser consultada através dos Portais das SEFAZ.

Impresso em  17/12/2021   13:06:19 DacceNFePHP ver. 0.1.1  Powered by NFePHP (GNU/GPLv3 GNU/LGPLv3) © www.nfephp.orgNota Fiscal COMPLEMENTO GARANTIA RR (0992400)         SEI 0007391-67.2021.6.02.8000 / pg. 372



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Instrução Normativa nº 06/2015 - ANEXO

AUTORIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS - RPNP

2. Seção de Programação Orçamentária - SGO / COFIN

Após análise do documento abaixo (Preencher o quadro abaixo com o link SEI): 
0992225

 

X À SCON, não havendo a necessidade de ajuste da NE.

 À SCON, após o reforço/cancelamento solicitado.

Observação:

 

 

Maceió-AL, 20 de dezembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 20/12/2021, às 08:58, 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
0992589 e o código CRC A300475A.

0007391-67.2021.6.02.8000 0992589v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Instrução Normativa nº 06/2015 - ANEXO

AUTORIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS - RPNP

4. Seção de Contabilidade - SCON / COFIN

Após análise do documento abaixo (Preencher o quadro abaixo com o link SEI): 
0992225

 
Opinamos pela:

X Adequação na inscrição em restos a pagar não processados a liquidar/em
liquidação nos termos informados pelo gestor.

 
Adequação na inscrição em restos a pagar não processados a liquidar/em
liquidação nos termos informados pelo gestor, ressalvando o descrito na
observação.

 Não inscrição em restos a pagar não processados a liquidar/em liquidação,
considerando o descrito na observação.

Observação:

 

À SAD, para apreciação e registros necessários à inscrição em restos a pagar não
processados a liquidar/em liquidação.

Maceió-AL, 20 de dezembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por HEIDER LISBOA DE SÁ JÚNIOR, Técnico
Judiciário, em 20/12/2021, às 09:38, 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
0992639 e o código CRC C03DC937.

0007391-67.2021.6.02.8000 0992639v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Instrução Normativa nº 06/2015 - ANEXO

AUTORIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS - RPNP

5. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS

Ref: RPNP -1 (doc. 0992225)
 

 
Autorizo e ratifico, com fulcro no Decreto nº 93.872/1986 e alterações
posteriores e na IN nº 06/2015, a inscrição em restos a pagar não
processados a liquidar/em liquidação conforme indicado.

X
Autorizo, com fulcro no Decreto nº 93.872/1986 e alterações posteriores e na
IN nº 06/2015, a inscrição em restos a pagar não processados a liquidar/em
liquidação do(s) empenho(s) indicado(s) pelo gestor do contrato.

 
Autorizo, com fulcro no Decreto nº 93.872/1986 e alterações posteriores e na
IN nº 06/2015, a inscrição em restos a pagar não processados a liquidar/em
liquidação do(s) empenho(s) indicado(s) pelo gestor do contrato, com
exceção do descrito na observação.

 
Não autorizo, com fulcro no Decreto nº 93.872/1986 e alterações
posteriores e na IN nº 06/2015, a inscrição em restos a pagar não
processados a liquidar/em liquidação do(s) empenho(s) indicado(s) pelo
gestor do contrato.

Observação:

 

Após o registro, no SIAFI, da indicação da despesa em restos a pagar não
processados, devolvo os autos à SMR, para devido acompanhamento.

Maceió-AL, 20 de dezembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 20/12/2021, às 18:13, 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
0992960 e o código CRC 26020588.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 21 de dezembro de 2021.
 
 
Senhor Chefe da SMR,
 
Recebemos na manhã de hoje o montante de 60

volumes respectivos à NF 2794 (0992391), estando
disponibilizados no galpão de veículos, por falta de espaço
neste almoxarifado, e aguardando a análise e providências
afetas ao pagamento, por parte dessa unidade - TRP e NLP.

Empós, à SEPAT para registro no ASI.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 21/12/2021, às 11:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0993200 e o código CRC 7E2E336B.

0007391-67.2021.6.02.8000 0993200v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

ATESTO

Ora, Atestamos a plena compatibilidade e adequação
funcional dos itens apresentados / equipamentos Condicionadores de
Ar fornecidos pela contratada RR COMÉRCIO INSTALAÇÃO E
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO / 19.156.088/0001-63,
acompanhados da Fatura 2794, de 17/12/2021 - evento 0992391;
estando os mesmos conforme o requerido - visto o descrito em Nota
de empenho - evento 0990218.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ VALTENO DOS SANTOS, Analista
Judiciário, em 23/12/2021, às 08:53, 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
0993944 e o código CRC DC7ABF91.

0007391-67.2021.6.02.8000 0993944v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

FISCALIZAÇÃO

CONTRATO Nº: Não aplicável para o caso / Sem instrumento contratual.

NOTA DE EMPENHO: 2021NE000462 / 0990218.

CONTRATADO: RR COMÉRCIO INSTALACÃO E MANUTENCÃO DE AR CONDICIONADOR
/ 19.156.088/0001-63

OBJETO DO CONTRATO: Fornecimento do item 01 do Pregão Eletrônico Nº
066/2021, como descrito em Termo de Referência ( 0966548 ) e do Edital do Pregão
Eletrônico nº 66/2021  (0975048).

 

Senhor Gestor,

Comunico-lhe que o recebimento provisório do objeto da Nota de empenho acima
especificada ocorreu em 22/12/2021, após vistoria dos técnicos em refrigeração da
SMR no galpão do Almoxarifado e, agora, ratificado por este subscritor, com base nas
entregas efetuadas adequadamente, em quantidade e funcionalidade dos materiais, tal
o descrito em Nota Fiscal nº 2794 (0992388), os quais foram devidamente entregues,
respeitando todas as cláusulas pactuadas na contratação - visto Atesto em evento -
0993944.

 

Saliento que o recebimento definitivo do objeto contratado ocorrerá em prazo não
superior a 90 (noventa) dias, desde que não haja pendências técnicas e/ou
administrativas.

 

NOTA FISCAL: 2794

EVENTO: / 0992388

ITEM: Item 01 do Pregão Eletrônico nº 66/2021.

DESCRIÇÃO: Entrega de material permanente / Condicionadores de Ar / 24000 BTU´s .

QUANTIDADE: 20 (Vinte) unidades, conforme as constantes na Nota Fiscal referida
(0992388).
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VALOR A PAGAR: R$ 112.500,00 (CENTO E DOZE MIL, E QUINHENTOS REAIS).

 

OBSERVAÇÃO: 

A entrega do material fora realizada dentro do prazo de 30 dias - como disposto em
Termo de Referência (0966548):

                 Confirmação de recebimento -  (0990232) - 15 de dezembro de 2021.

                 Entrega dos Materiais - 0993200 - 21/12/2021 - SEALMOX.

                                                       Análise das especificação pela SMR - 22 de
dezembro de 2021.

 

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 23/12/2021, às 11:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ VALTENO DOS SANTOS, Analista
Judiciário, em 23/12/2021, às 11:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0993958 e o código CRC D91F2757.

0007391-67.2021.6.02.8000 0993958v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

NOTA DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO - NLP

RECEBIMENTO DEFINITIVO - GESTÃO

 

Em cumprimento ao disposto na Instrução Normativa TRE/AL  nº 7, de 4 de julho de
2021.

 

1. Contrato nº  /  Não se aplica  / Sem instrumento contratual.                                       
                                                     

1.1 Vigência do Contrato: Entrega imediata.

 

2. Nota de Empenho (2021NE000462) / 0990218                                                           
                

2.1 Saldo da NE após Liquidação: R$ 00,00

 

3. Contratado (a)  /  RR COMÉRCIO INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR
CONDICIONADO                                                                                     

3.1 CPF/CNPJ / 19.156.088/0001-63

 

4. Valor Bruto a Pagar (R$): 112,500 (CENTO E DOZE MIL, E QUINHENTOS REAIS)

 

5. Os documento anexados ao processo específico apresentam-se dentro das
formalidades legais e estão compatíveis com a natureza da despesa realizada? / SIM

 

Nota Fiscal  / 2794 (0992391)

SICAF / (0994146)

SIMPLES / (0994151 )
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ASI -

 

6. Observações: A empresa apresentou o material objeto da presente aquisição dentro
do prazo acordado. De tal sorte, solicita-se o devido repasse da contrapartida
pecuniária a que faz jus a fornecedora, apesar de já se ter solicitado a inscrição em
Restos a Pagar do valor empenhado.

 

7. ATESTO CONJUGADO (Quando o servidor responsável pelo atesto do objeto
contratado for o próprio gestor ou para fins de recebimento definitivo).

 

Objeto do atesto: 2021NECT. AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR. DECISÃO
2964 (0986618) PREGÃO ELETRÔNICO Nº
66/2021 (0984815). CERTIDÃO RESULTADO POR FORNECEDOR.

 

Declaração: Declaramos, ora, que o material fornecido está  plenamente de acordo com
o requerido.

 

 

José Valteno dos Santos

Marcos André Melo Teixeira

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 23/12/2021, às 11:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ VALTENO DOS SANTOS, Analista
Judiciário, em 23/12/2021, às 11:39, 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
0994047 e o código CRC C1FF7A8D.

0007391-67.2021.6.02.8000 0994047v8
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Consulta Optantes

Data da consulta: 23/12/2021 07:48:10

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 19.156.088/0001-63

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: RR COMERCIO INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO EIRELI

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 24/10/2013

Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

 Mais informações

Voltar (/consultaoptantes) Gerar PDF



+

Busca

 Início  Voltar

Política de Privacidade e Condições de Uso

Simples Nacional http://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/aplicacoes.aspx?id=21

1 of 1 23/12/2021 10:54
Anexo - SIMPLES (0994151)         SEI 0007391-67.2021.6.02.8000 / pg. 387
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javascript:window.history.go(-1)
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 23 de dezembro de 2021.
À SEPAT.
 
A empresa contratada fez o fornecimento do

Material, como descrito na Nota de empenho em evento -
0990218; por tratar-se de material permanente, ora,
encaminhamos estes, com o fim de que seja feito o devido
registro nos sistemas próprios dessa Unidade; devendo,
adiante, seguirem para os demais atos de sua consecução e
pagamento.

 
Atenciosamente.
 
 
Marcos André Melo Teixeira
Seção de Manutenção e Reparos

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 23/12/2021, 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
0994179 e o código CRC AB24CF88.

0007391-67.2021.6.02.8000 0994179v1
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Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
Secretaria de Administração
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Seção de Patrimônio

27/12/2021 08:19:59

Entrada de Materiais - Analítico
Tipo de Entrada:

Unidade Gestora:

Fornecedor:

COMPRA

070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

19.156.088/0001-63 - RR CLIMATIZACAO EIRELI ME

Nº DocumentoTipo do Documento Data
15/12/20212021NE000462001 - EMPENHO

0007391-67002 - PROCESSO DE ENTRADA

17/12/20212794003 - NOTA FISCAL

14/10/20210007391-67012 - PROCESSO DE COMPRA

Nota de Recebimento: 2021000021

Data de Recebimento: 27/12/2021 Data Contábil: 27/12/2021

Item Patrimônio P. Antigo Descrição Valor de Aquisições (R$)

Conta: 123110301 - AP. UTENSILIOS DOMESTICOS

1 00030270 CONDICIONADOR DE AR SPLIT CASSETE (TETO) - MARCA: PHILCO - MODELO: 24000
BTUS

5.625,00

2 00030271 CONDICIONADOR DE AR SPLIT CASSETE (TETO) - MARCA: PHILCO - MODELO: 24000
BTUS

5.625,00

3 00030272 CONDICIONADOR DE AR SPLIT CASSETE (TETO) - MARCA: PHILCO - MODELO: 24000
BTUS

5.625,00

4 00030273 CONDICIONADOR DE AR SPLIT CASSETE (TETO) - MARCA: PHILCO - MODELO: 24000
BTUS

5.625,00

5 00030274 CONDICIONADOR DE AR SPLIT CASSETE (TETO) - MARCA: PHILCO - MODELO: 24000
BTUS

5.625,00

6 00030275 CONDICIONADOR DE AR SPLIT CASSETE (TETO) - MARCA: PHILCO - MODELO: 24000
BTUS

5.625,00

7 00030276 CONDICIONADOR DE AR SPLIT CASSETE (TETO) - MARCA: PHILCO - MODELO: 24000
BTUS

5.625,00

8 00030277 CONDICIONADOR DE AR SPLIT CASSETE (TETO) - MARCA: PHILCO - MODELO: 24000
BTUS

5.625,00

9 00030278 CONDICIONADOR DE AR SPLIT CASSETE (TETO) - MARCA: PHILCO - MODELO: 24000
BTUS

5.625,00

10 00030279 CONDICIONADOR DE AR SPLIT CASSETE (TETO) - MARCA: PHILCO - MODELO: 24000
BTUS

5.625,00

11 00030280 CONDICIONADOR DE AR SPLIT CASSETE (TETO) - MARCA: PHILCO - MODELO: 24000
BTUS

5.625,00

12 00030281 CONDICIONADOR DE AR SPLIT CASSETE (TETO) - MARCA: PHILCO - MODELO: 24000
BTUS

5.625,00

13 00030282 CONDICIONADOR DE AR SPLIT CASSETE (TETO) - MARCA: PHILCO - MODELO: 24000
BTUS

5.625,00

14 00030283 CONDICIONADOR DE AR SPLIT CASSETE (TETO) - MARCA: PHILCO - MODELO: 24000
BTUS

5.625,00

15 00030284 CONDICIONADOR DE AR SPLIT CASSETE (TETO) - MARCA: PHILCO - MODELO: 24000
BTUS

5.625,00

16 00030285 CONDICIONADOR DE AR SPLIT CASSETE (TETO) - MARCA: PHILCO - MODELO: 24000
BTUS

5.625,00

17 00030286 CONDICIONADOR DE AR SPLIT CASSETE (TETO) - MARCA: PHILCO - MODELO: 24000
BTUS

5.625,00

18 00030287 CONDICIONADOR DE AR SPLIT CASSETE (TETO) - MARCA: PHILCO - MODELO: 24000
BTUS

5.625,00

19 00030288 CONDICIONADOR DE AR SPLIT CASSETE (TETO) - MARCA: PHILCO - MODELO: 24000
BTUS

5.625,00

20 00030289 CONDICIONADOR DE AR SPLIT CASSETE (TETO) - MARCA: PHILCO - MODELO: 24000
BTUS

5.625,00

Total da Conta: 112.500,00
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Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
Secretaria de Administração
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Seção de Patrimônio

27/12/2021 08:19:59

Item Patrimônio P. Antigo Descrição Valor de Aquisições (R$)

Conta: 123110301 - AP. UTENSILIOS DOMESTICOS

Total da Nota de Recebimento: 112.500,00

Total de Bens: 20

Cadastrado por: 0920157 - NEILTON SOUZA SILVA JUNIOR Cadastrado em: 27/12/2021 - 08:19:53

011-TSE_RelatorioAnaliticoEntrada.jasper Página 2 de 2

ASI - Nota de recebimento 2021000021 (0994627)         SEI 0007391-67.2021.6.02.8000 / pg. 390



Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
Secretaria de Administração
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Seção de Patrimônio

Tipo de Entrada:

27/12/2021 08:19:59

COMPRA

Resumo por Código Contábil

U.G.: 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - TRE-AL

Fornecedor: 19.156.088/0001-63 - RR CLIMATIZACAO EIRELI ME

Nota de Recebimento: 2021000021

Data de Recebimento: 27/12/2021

Data Contábil: 27/12/2021

Conta Descrição Valor
123110301 AP. UTENSILIOS DOMESTICOS 112.500,00

Total Geral: 112.500,00
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 27 de dezembro de 2021.
À SPPAC para continuidade conforme NLP

(0994047) e Nota de Recebimento (0994627).
Atenciosamente

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 27/12/2021, às 08:54, 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
0994656 e o código CRC 8BC3A583.

0007391-67.2021.6.02.8000 0994656v1
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SIAFI - NOTA DE SISTEMA
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Documento assinado eletronicamente por INGMAR CHAGAS FEBRONIO ALVES,
Analista Judiciário, em 27/12/2021, às 11:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0994690 e o código CRC A49E6814.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 27 de dezembro de 2021.

À SCON, após as devidas conferências e registros, conforme 2021NS004944
(0994690) e papel de trabalho abaixo, para a devida conformidade.

Após a SGF, para as demais providências de sua competência.

Atenciosamente,

 

CHECK LIST
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS – Consumo e Permanente, inclusive combustíveis

Contratado: RR COMÉRCIO INSTALACAO E
MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO  CNPJ:19.156.088/0001-63

Procedimento Administrativo:0007391-
67.2021.6.02.8000   

Objeto: AQUISIÇÃO DE CONDICIONARES DE AR

Documento(s) Fiscal(is): Nota Fiscal  2794
(0992391)

Data da emissão: 08/12/2021

Data da atestação: 17/12/2021

Valor: R$ 112.500,00 (CENTO E DOZE MIL, E
QUINHENTOS REAIS)

Dados bancários:CEF (104) - Ag.: 1502 - C/C.: 2446-1

Competência: 12/2021

Vencimento: 04/01/2022

 

FISCALIZAÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA e dados de registros
orçamentários e contábeis

 Sim Não  
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1 Existe nota de empenho para cobertura da
despesa:   x  

Se sim, qual?
(2021NE000462) / 0990218 

Subitem:12

2 Houve instrumento de contrato registrado a
ser indicado na liquidação?    x

Se sim indicar a conta:
812310401 ou 812310201,
c/c CNPJ/CPF ou IC:________

3 Em qual conta deve ser classificada a
despesa? - - 123110801 – Material

Permanente

4 Foi juntada a guia de recebimento de
materiais registrados no ASILINK   Nota de Recebimento

(0994627)

5
O título da conta registrada no ASI
corresponde a do subitem da nota de
empenho?

  x  Título:Aparelhos e untensílios
domésticos.

6
Foi juntada a nota fiscal, DLP, RPA, ou
documento equivalente regular e válido pela
gestão/unidade gestora?

   x  NF 2794 (0992391)

7 Os materiais foram atestados pela
gestão/fiscalização?   x  TRP SMR:0993958

8 Há indicação de glosa cautelar pelo
gestor/fiscal?    x Se sim, de quanto?

II – Regularidade Fiscal e Trabalhista Sim Não  

1

Foi juntada e comprovada a regularidade
fiscal e trabalhista da contratada pela
utilização do SICAF ou retiradas nos sites
dos órgãos fiscalizadores pela
gestão/unidade gestora?

  x  SICAF (0994146)

III
Valores, consumo por litro e
descontos em combustíveis, se for o
caso

    Não se aplica

Os valores destacados por evento de
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1 abastecimento são compatíveis com as
tabelas da ANP e com o contrato?

   

2
Os consumos de combustíveis apurados
em relatórios próprios apresentados pelo
fornecedor são compatíveis com os do
veículo abastecido?

   

3 Há alternância de abastecimento entre os
postos de combustíveis cadastrados?    

4
Os descontos destacados pelo fornecedor
são iguais aos decorrentes da
licitação/contrato?

   

IV
    Diligências ou Orientações junto
à Gestão/Unidade Gestora, quando for
o caso

   

1 Há diligências prévias ao pagamento que
devem ser resolvidas junto à gestão?   x  

2
Se sim, descrever aqui:

 
   

3

Se houver orientações, descrever aqui:

 

 

  x  

     

.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO MARCELINO ALVES, Chefe de
Seção, em 27/12/2021, às 11:58, 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
0994693 e o código CRC A23DA8B6.

0007391-67.2021.6.02.8000 0994693v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 27 de dezembro de 2021.
 
 
À SEIC, para confirmação da atualização do Portal

da Transparência, encaminhada pela Seção de Licitações e
Contratos, por meio dos Despachos SLC 0989919 e  0990971.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 27/12/2021, às 13:14, 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
0994982 e o código CRC D6070E08.

0007391-67.2021.6.02.8000 0994982v1
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

2021NS004944 (0994690).

Observação:

À SGF,
Após conformidade da NS supramencionada, remeto os

autos para continuidade do feito, inclusive às verificações normativas
e contratuais porventura existentes no que se refere ao pagamento.

Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MARCELO DA SILVA VIANA, Técnico
Judiciário, em 28/12/2021, às 07:58, 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
0995096 e o código CRC 2E410488.
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NOTA DE VERIFICAÇÃO PARA PAGAMENTO

 

Procedimento de análise para pagamento da Seção de Gestão Financeira -
SGF/COFIN/SAD:

 

1. A documentação apresentado está regular?

SIM

2. O objeto e o valor do documento fiscal ou equivalente estão de acordo com o
contrato e/ou nota de empenho?

SIM

3. Os documentos que comprovam a regularidade do fornecedor ou prestador de
serviços junto à Fazenda Nacional, ao FGTS e TST estão atualizados?

SIM

4. Observações:

 

 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIA ELIAS DE SOUZA REBELO,
Técnico Judiciário, em 28/12/2021, às 09:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0995250 e o código CRC D1AF1980.

0007391-67.2021.6.02.8000 0995250v3
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SIAFI - DOCUMENTOS FINANCEIROS

  __ SIAFI2021-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA
DOCUMENTO)___________________
  28/12/21  09:31     NS                               USUARIO : MARCIA ELIAS   
  DATA EMISSAO      : 28Dez21   VALORIZACAO : 28Dez21  NUMERO  :
2021NS004978   
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS   
  FAVORECIDO        : 19156088/0001-63 - RR COMERCIO INSTALACAO E
MANUTENCAO DE
  TITULO DE CREDITO : 2021NP001117            DATA VENCIMENTO  : 04Jan22        
  OBSERVACAO                                                                    
  DOCUMENTO EMITIDO PELO SIAFI-WEB, FRUTO DA EMISSÃO DE ORDEM DE
PAGAMENTO. OP 1714.    
                                                                                
  L  EVENTO          INSCRICAO             CLAS.CONT CLAS.ORC          V A L O R
  01 591900 0100000000400D                                                      
                                                                      112.500,00
                                                                          
  LANCADO POR : 13489652827 -  MARCIA ELIAS      UG : 070011   28Dez21   09:31
 

Documento assinado eletronicamente por HAROLDO ANTÔNIO CANUTO NETO, Chefe
de Seção, em 28/12/2021, às 10:55, 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
0995252 e o código CRC 7948507E.

0007391-67.2021.6.02.8000 0995252v2
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CERTIDÃO

 

Certifico, para os devidos fins, que foram publicadas as
atualizações, no Portal da Transparência, das informações contidas
na aba "Solicitações de Contratação".

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Analista Judiciário, em 30/12/2021, às 13:46, 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
0996438 e o código CRC 739C4577.

0007391-67.2021.6.02.8000 0996438v2
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