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INFORMAÇÃO Nº 5673 - TRE-AL/PRE/PREG

Senhor Secretário,
 
Informo a V.Sª que o item 03 (COFRE) do Pregão

Eletrônico n.º 53/2021, foi fracassado, tendo em vista que as
empresas participantes não aceitaram o valor estimado por esta
Administração, conforme Ata (0969338), Termo de Adjudicação
(0969340) e Resultado por Fornecedor (0969341).

 
Respeitosamente.
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Pregão Eletrônico

70011 .532021 .32058 .4793 .183768114

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00053/2021 (SRP)

 
Às 14:00 horas do dia 21 de outubro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe
de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA 168/2021 de 07/04/2021, em atendimento às disposições contidas na
Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº
0006004-90.2016, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00053/2021. Modo de disputa: Aberto/Fechado.
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de pórticos detectores de metais, detectores de metais portáteis e cofre
de aço para acautelamento de armas.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital,
divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos
lances ofertados.

Item: 1
Descrição: Detector metais
Descrição Complementar: EQUIPAMENTOS DETECTORES DE METAIS – TIPO PÓRTICO, COM RODÍZIOS COM TRAVAS
(ADEGUADO A NORMA NIJ 0601-02).
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 15 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 19.788,2300 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA, pelo melhor lance de R$ 19.599,8000 e a quantidade de 15
Unidade .

Item: 2
Descrição: Detector metais
Descrição Complementar: DETECTORES DE METAIS - TIPO MANUAL (RAQUETE)
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 14 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.144,6700 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 750,0000 e a quantidade de 14
Unidade .

Item: 3
Descrição: Cofre
Descrição Complementar: Cofre em aço, com 10 gavetas internas independentes (com chaves), mecanismo de abertura
e fechamento digital e/ou chave tetra (serve, inclusive, para desbloqueio em caso de travamento de senha).
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 10 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 3.895,9800 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Histórico
Item: 1 - Detector metais

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
07.404.500/0001-38 DETRONIX

INDUSTRIA
ELETRONICA LTDA

Não Não 15 R$ 19.788,2300 R$ 296.823,4500 20/10/2021
17:09:02

Marca: DETRONIX 
Fabricante: DETRONIX 
Modelo / Versão: METTUS HS+ 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DETECTORES DE METAIS - TIPO PÓRTICO - OITO ZONAS DE DETECÇÃO
DE ACORDO COM ANEXO I-A DO EDITAL - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS ITENS. Incluindo a prestação dos serviços
de instalação, testes, treinamento dos servidores/operadores, assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva
durante o período da garantia. Em função da descrição no sistema, ter quantitativo máximo de caracteres, inserimos
especificação completa no arquivo da proposta inicial. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)
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94.260.742/0001-08 MAGNETEC
INDUSTRIA
ELETROELETRONICA
EIRELI

Sim Sim 15 R$ 26.300,0000 R$ 394.500,0000 21/10/2021
09:59:08

Marca: MAGNETEC 
Fabricante: MAGNETEC 
Modelo / Versão: MAG-600 HD-FS-Multi-Z 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME EDITAL 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 26.300,0000 94.260.742/0001-08 21/10/2021 14:00:00:787
R$ 19.788,2300 07.404.500/0001-38 21/10/2021 14:00:00:787
R$ 19.700,0000 94.260.742/0001-08 21/10/2021 14:19:47:860
R$ 19.650,0000 94.260.742/0001-08 21/10/2021 14:33:21:427
R$ 19.599,8000 07.404.500/0001-38 21/10/2021 14:33:37:047

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ Data/Hora Inicial
Desempate

Data/Hora Final
Desempate Situação do Lance Valor do

Lance
94.260.742/0001-

08 21/10/2021 14:37:41:423 21/10/2021 14:38:20:283 Fornecedor desistiu de enviar
lance -

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento
análise de propostas

21/10/2021
14:00:59 Análise de propostas do item finalizada.

Abertura 21/10/2021
14:15:01 Item aberto.

Encerramento etapa
aberta

21/10/2021
14:32:40 Encerrada etapa aberta do item.

Início 1a etapa
fechada

21/10/2021
14:32:40

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre
R$ 19.700,0000 e R$ 19.788,2300.

Encerramento etapa
fechada

21/10/2021
14:37:41 Encerrada etapa fechada do item.

Desempate - Início
do desempate

21/10/2021
14:37:41 Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.

Desempate -
Desistência

21/10/2021
14:38:20

O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 14:42:41 de 21/10/2021. O fornecedor
MAGNETEC INDUSTRIA ELETROELETRONICA EIRELI, CPF/CNPJ: 94.260.742/0001-08 desistiu de
enviar o lance.

Encerramento 21/10/2021
14:38:20 Item encerrado.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

21/10/2021
15:04:12

Convocado para envio de anexo o fornecedor DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA,
CNPJ/CPF: 07.404.500/0001-38.

Encerramento do
prazo - Convocação
anexo

21/10/2021
15:17:14

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA
LTDA, CNPJ/CPF: 07.404.500/0001-38.

Aceite de proposta 21/10/2021
17:47:24

Aceite individual da proposta. Fornecedor: DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA, CNPJ/CPF:
07.404.500/0001-38, pelo melhor lance de R$ 19.599,8000.

Habilitação de
fornecedor

04/11/2021
16:40:16

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA -
CNPJ/CPF: 07.404.500/0001-38

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 2 - Detector metais

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
11.192.771/0001-44 DETECSUL

INDUSTRIA
ELETRONICA LTDA

Sim Sim 14 R$ 1.144,0000 R$ 16.016,0000 07/10/2021
13:08:04

Marca: Detecsul 
Fabricante: Detecsul Industria Eletrônica LTDA 
Modelo / Versão: DTS-Racket I 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alarme contínuo de detecção na proximidade de metais; Estrutura em
ABS injetado com aditivo Anti-UV; Formato bastão na cor preta; Sistema de análise e comandos microprocessados.
Compartimento da bateria de fácil acesso; Ajuste digital de sensibilidade com 10 níveis. Tecla "Mode" ( seleciona
modo de operação): Aviso de detecção com Led / Buzzer /Vibra ou somente Led /Vibra; Chave liga/ Desliga tipo
gangorra. Alarme luminoso e sonoro de detecção. Desligamento automático. Led bicolor indicador de ligado e Low bat.
Baixo consumo: 2,7mA e 5,3mA em detecção. Autonomia de 70hs. Detecta metais magnéticos e não-magnéticos,
ferrosos e não-ferrosos. Painel em policarbonato de alta resistência; Dimensões aproximadas: Comprimento 400mm,
largura 85mm, espessura 25mm; opera com umidade relativa de 0 a 95% sem condensação e faixa mínima de
temperatura de operação -15°C a + 50°C; Peso aproximado: 300g. 01 Bateria 9V recarregável; Entrada para fone de
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ouvido. Cordão de punho para evitar quedas. Não oferece riscos à gestantes, portadores de marca-passo e demais
usuários. Manual em português. Acessórios: Carregador bivolt, capa coldre, fone de ouvido, mídia contendo instruções
em vídeo de operação do aparelho, com instruções em Português do Brasil. 
Porte da empresa: ME/EPP

37.894.624/0001-00 RADD COMERCIO DE
ELETRONICOS LTDA

Sim Sim 14 R$ 1.144,6700 R$ 16.025,3800 21/10/2021
11:23:10

Marca: DETRONIX 
Fabricante: DETRONIX 
Modelo / Versão: METTUSMNI 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DETECTORES DE METAIS - TIPO MANUAL (RAQUETE): 2.1-
CARACTERÍSTICAS ESTRUTURAIS E OPERACIONAIS: 2.1.1 - O detector manual tem estrutura em material lavável,
indeformável, dotados de bordas a prova de impactos proporcionando uma eficiente proteção mecânica e de umidade,
a exemplo do Acrilonitrila butadieno estireno – ABS, ou outro material termoplástico rígido e leve, com características
similares ao ABS. Poderão ser aceitos outros materiais que atendam às exigências acima, com características similares
ao ABS; 2.1.2 - O detector tem processo de fabricação certificado NBR ISO 9001; 2.1.3 - O detector tem uma ou mais
chave(s) para ligar/desligar e saída para fone de ouvido; 2.1.4 - O detector tem uma ou mais chave(s) para a escolha
e seleção do modo de alarme; 2.1.5 - Utiliza bateria de 9v, recarregável, tipo; 2.1.6 - O detector é fornecido com
bateria recarregável, carregador de bateria, e fonte de 90 ou 100 a 240 ou 250Vca automática para atender as redes
padrões de 110/127 e 220v sem a intervenção do operador; 2.1.7 - A duração típica da bateria é de no mínimo 30
horas em modo de operação normal (modo visual/sonoro), considerando operação em estado de alarme de no
máximo 10% do ciclo operacional; 2.1.8 - A empunhadura é ergonômica, de material à prova de umidade, resistente
ao suor e deverá integrar laço de pulso; 2.1.9 - O aparelho detector manual é resistente a impacto de altura mínima
de 75 (setenta e cinco) centímetros, sendo que seus componentes internos permanecem inalterados após a queda,
nem seja necessária recalibração do aparelho. O aparelho mantem suas características depois de no mínimo 3 (três)
provas de queda de 75 (setenta e cinco) centímetros em piso de concreto, em qualquer posição; 2.1.10 – Peso do
detector: 270 g (com bateria inclusa); 2.1.11 – Dimensões do detector: 2.1.11.1 - Largura: 900mm, Espessura:
24mm, Comprimento: 380mm; 2.1.11.2 - Comprimento da superfície de detecção: mínimo de 180mm e máximo de
320mm. 2.1.12 –Opera com umidade relativa de 0 a 95% sem condensação e faixa mínima de temperatura de
operação -15°C a + 50°C; 2.1.13 – O equipamento não oferece riscos a portadores de marca passos, gestantes e
sistemas de apoio vitais, comprovado através de laudo técnico ( em anexo junto com habilitação); 2.1.14 – Tem
eletrônica microprocessada, com auto calibração, evitando ajustes periódicos de sensibilidade; 2.1.15 - Detecta
metais magnéticos e não magnéticos, metais ferrosos e não-ferrosos; 2.1.16 – Possui capacidade de detecção
conforme NIJ 0602-02, do Departamento de Justiça dos Estados Unidos; 2.1.17 – Possui os seguintes tipos de
indicação de alarme: sonoro, visual e por vibração do punho; 2.1.18 O alarme é continuo durante o tempo que o
metal estiver na presença do sensor sem a necessidade de movimentação para provocar a detecção dos metais;
2.1.19 Tem 2 (dois) modos de operação dos alarmes. Por exemplo, visual/vibração e visual/sonoro; 2.1.20 Possui
ajuste digital de sensibilidade de 3 níveis (baixo, médio e alto), sendo a detecção do nível alto a no mínimo 1cm.
2.1.21 – Dois aparelhos devem operar apropriadamente a uma distância de 60 cm ou menos entre eles; 2.1.22 - O
detector não pode produzir uma indicação positiva de alarme quando operado a uma distância de maior que 35 cm de
uma grade metálica usada na construção de piso. A distância até a grade supracitada refere-se tanto àquela medida a
partir da ponta do detector como aquela medida a partir do lado do detector. As dimensões mínimas da grade
metálica: 15cm x 15cm de haste de metal ferroso com diâmetro de 6mm; 2.1.23 – O aparelho possui indicação por
LEDs coloridos, com as seguintes funções: 2.1.23.1 – LED vermelho representa indicação visual de alarme; 2.1.23.2 –
LED verde indica que o aparelho está ligado e pronto para operar; 2.1.23.3 - LED indicador de nível baixo da carga de
bateria. 2.1.24 - É fornecido com: 2.1.24.1 - Mídia contendo instruções em vídeo de operação do modelo de detector
fornecido, com instruções em Português do Brasil; 2.1.24.2 – bateria recarregável, bivolt ou 220v; 2.1.24.3 –
carregador de bateria; 2.1.24.4 – Capa de proteção; 2.1.24.5 – Fone de ouvido; 2.1.24.6 – Coldre para transporte, a
ser preso em cinto. 2.1.25 – Garantia mínima: 24 meses 
Porte da empresa: ME/EPP

94.260.742/0001-08 MAGNETEC
INDUSTRIA
ELETROELETRONICA
EIRELI

Sim Sim 14 R$ 1.800,0000 R$ 25.200,0000 21/10/2021
09:59:08

Marca: MAGNETEC 
Fabricante: MAGNETEC 
Modelo / Versão: MAG 3150 STX 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME EDITAL 
Porte da empresa: ME/EPP

12.134.879/0001-43 AIQ FERRAMENTAS E
INSTRUMENTOS
LTDA

Sim Sim 14 R$ 2.000,0000 R$ 28.000,0000 20/10/2021
13:24:24

Marca: INSTRUTHERM 
Fabricante: INSTRUTHERM 
Modelo / Versão: DM-600 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DETECTOR DE METAIS MOD. DM-600, COM INDICAÇÃO VISUAL E
SONORA Ajuste de sensibilidade Alerta sonoro, visual (Led) e vibratório Alça de segurança Coldre Alarmes
simultâneos: Vibração, Sonoro e luminoso Potência de operação: 270 mW Frequência de operação: 22kHz Corrente de
operação: 50mA Temperatura de Operação: -5 a 55°C Umidade de Operação: 10 a 90%U.R. Alimentação: Bateria 9V
recarregável ou alcalina Peso: Aprox. 400g Dimensões: (C x L x A)410 x 85 x 45 mm Coldre Alça de segurança Cartão
com instruções de download do manual de Instruções digital Bateria de 9V recarregável cód.: 04874 Carregador de
bateria cód.: 07184 Fone de ouvido cód.: 07416 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 2.000,0000 12.134.879/0001-43 21/10/2021 14:00:00:787
R$ 1.800,0000 94.260.742/0001-08 21/10/2021 14:00:00:787
R$ 1.144,6700 37.894.624/0001-00 21/10/2021 14:00:00:787
R$ 1.144,0000 11.192.771/0001-44 21/10/2021 14:00:00:787
R$ 1.100,0000 11.192.771/0001-44 21/10/2021 14:19:18:290
R$ 1.050,0000 94.260.742/0001-08 21/10/2021 14:20:01:343
R$ 1.000,0000 11.192.771/0001-44 21/10/2021 14:23:06:350
R$ 980,0000 94.260.742/0001-08 21/10/2021 14:24:49:303
R$ 960,0000 11.192.771/0001-44 21/10/2021 14:25:59:973
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R$ 959,9900 12.134.879/0001-43 21/10/2021 14:30:38:853
R$ 940,0000 11.192.771/0001-44 21/10/2021 14:30:55:040
R$ 939,9900 12.134.879/0001-43 21/10/2021 14:31:10:903
R$ 920,0000 11.192.771/0001-44 21/10/2021 14:31:20:423
R$ 950,0000 37.894.624/0001-00 21/10/2021 14:31:31:103
R$ 919,9900 12.134.879/0001-43 21/10/2021 14:32:03:113
R$ 910,0000 11.192.771/0001-44 21/10/2021 14:32:15:227
R$ 909,9900 12.134.879/0001-43 21/10/2021 14:32:57:283
R$ 900,0000 11.192.771/0001-44 21/10/2021 14:33:06:950
R$ 899,9900 12.134.879/0001-43 21/10/2021 14:34:02:377
R$ 890,0000 11.192.771/0001-44 21/10/2021 14:34:13:720
R$ 750,0000 37.894.624/0001-00 21/10/2021 14:35:21:020
R$ 426,0000 12.134.879/0001-43 21/10/2021 14:36:01:707
R$ 428,0000 11.192.771/0001-44 21/10/2021 14:36:50:087

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento
análise de
propostas

21/10/2021
14:03:22 Análise de propostas do item finalizada.

Abertura 21/10/2021
14:15:02 Item aberto.

Encerramento
etapa aberta

21/10/2021
14:35:00 Encerrada etapa aberta do item.

Início 1a etapa
fechada

21/10/2021
14:35:00

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R$
890,0000 e R$ 950,0000.

Encerramento 21/10/2021
14:40:01 Item encerrado.

Encerramento
etapa fechada

21/10/2021
14:40:01 Encerrada etapa fechada do item.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

21/10/2021
15:17:01

Convocado para envio de anexo o fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA,
CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43.

Encerramento do
prazo -
Convocação
anexo

21/10/2021
16:51:49

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS
LTDA, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

22/10/2021
08:37:08

Convocado para envio de anexo o fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA,
CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43.

Encerramento do
prazo -
Convocação
anexo

22/10/2021
08:38:34

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS
LTDA, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43.

Recusa de
proposta

22/10/2021
11:52:10

Recusa da proposta. Fornecedor: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ/CPF:
12.134.879/0001-43, pelo melhor lance de R$ 426,0000. Motivo: O produto ofertado não atende às
exigências do edital, conforme despacho da unidade requisitante.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

22/10/2021
11:57:03

Convocado para envio de anexo o fornecedor DETECSUL INDUSTRIA ELETRONICA LTDA, CNPJ/CPF:
11.192.771/0001-44.

Encerramento do
prazo -
Convocação
anexo

22/10/2021
13:01:21

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DETECSUL INDUSTRIA ELETRONICA
LTDA, CNPJ/CPF: 11.192.771/0001-44.

Recusa de
proposta

03/11/2021
16:15:49

Recusa da proposta. Fornecedor: DETECSUL INDUSTRIA ELETRONICA LTDA, CNPJ/CPF:
11.192.771/0001-44, pelo melhor lance de R$ 428,0000. Motivo: O produto ofertado não atende às
exigências do edital, conforme despacho da unidade requisitante.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

03/11/2021
16:22:01

Convocado para envio de anexo o fornecedor RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF:
37.894.624/0001-00.

Encerramento do
prazo -
Convocação
anexo

03/11/2021
16:35:28

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RADD COMERCIO DE ELETRONICOS
LTDA, CNPJ/CPF: 37.894.624/0001-00.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

03/11/2021
18:06:20

Convocado para envio de anexo o fornecedor RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF:
37.894.624/0001-00.
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Encerramento do
prazo -
Convocação
anexo

03/11/2021
18:10:32

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RADD COMERCIO DE ELETRONICOS
LTDA, CNPJ/CPF: 37.894.624/0001-00.

Aceite de
proposta

04/11/2021
15:09:11

Aceite individual da proposta. Fornecedor: RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF:
37.894.624/0001-00, pelo melhor lance de R$ 750,0000.

Habilitação de
fornecedor

04/11/2021
16:40:16

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA -
CNPJ/CPF: 37.894.624/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 3 - Cofre

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
39.236.457/0001-35 JR2 COMERCIO DE

VARIEDADES LTDA
Sim Sim 10 R$ 7.200,0000 R$ 72.000,0000 20/10/2021

11:21:38
Marca: Frimetal 
Fabricante: Frimetal 
Modelo / Versão: Esmeralda Display 10 Gav 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cofre em aço, com 10 gavetas internas independentes (com chaves),
mecanismo de abertura e fechamento digital e/ou chave tetra (serve, inclusive, para desbloqueio em caso de
travamento de senha). 
Porte da empresa: ME/EPP

25.249.082/0001-33 SOLUTION
COMERCIO &
SERVICOS EIRELI

Sim Sim 10 R$ 50.000,0000 R$ 500.000,0000 20/10/2021
16:54:56

Marca: pmcofres 
Fabricante: pmcofres 
Modelo / Versão: pmcofres 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cofre em aço, com 10 gavetas internas independentes (com chaves),
mecanismo de abertura e fechamento digital e/ou chave tetra (serve, inclusive, para desbloqueio em caso de
travamento de senha). 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 50.000,0000 25.249.082/0001-33 21/10/2021 14:00:00:787
R$ 7.200,0000 39.236.457/0001-35 21/10/2021 14:00:00:787
R$ 5.100,0000 39.236.457/0001-35 21/10/2021 14:39:23:727
R$ 20.000,0000 25.249.082/0001-33 21/10/2021 14:39:39:293

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento
análise de
propostas

21/10/2021
14:03:40 Análise de propostas do item finalizada.

Abertura 21/10/2021
14:15:03 Item aberto.

Encerramento
etapa aberta

21/10/2021
14:38:23 Encerrada etapa aberta do item.

Início 1a
etapa fechada

21/10/2021
14:38:23

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R$
7.200,0000 e R$ 50.000,0000.

Encerramento 21/10/2021
14:43:24 Item encerrado.

Encerramento
etapa fechada

21/10/2021
14:43:24 Encerrada etapa fechada do item.

Recusa de
proposta

21/10/2021
15:44:49

Recusa da proposta. Fornecedor: JR2 COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, CNPJ/CPF: 39.236.457/0001-
35, pelo melhor lance de R$ 5.100,0000. Motivo: licitante registra: "Boa Tarde Sr. Pregoeiro, Já
chegamos no nosso preço mínimo e não conseguimos reduzir mais." valor acima do estimado pela
administração, máximo aceitável R$3.895,98

Recusa de
proposta

21/10/2021
15:57:16

Recusa da proposta. Fornecedor: SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF:
25.249.082/0001-33, pelo melhor lance de R$ 20.000,0000. Motivo: LICITANTE REGISTRA NA SESSÃO
"prezados para o item nao temos como reduzir o valor para o estimado."

Cancelado no
julgamento

04/11/2021
16:39:56 Item cancelado no julgamento. Motivo: NÃO HOUVE NEGOCIAÇÃO DE VALORES

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
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Data Mensagem
Sistema 21/10/2021

14:00:00
A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise

de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances.
Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para

disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema 21/10/2021

14:15:01
Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada.

Mantenham-se conectados.
Sistema 21/10/2021

14:15:01
O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 21/10/2021
14:15:02

O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 21/10/2021
14:15:03

O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 21/10/2021
14:32:40

A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R$
19.700,0000 e R$ 19.788,2300 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:37:40 do

dia 21/10/2021.
Sistema 21/10/2021

14:35:00
A etapa fechada foi iniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou lance entre R$

890,0000 e R$ 950,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:40:00 do dia
21/10/2021.

Sistema 21/10/2021
14:37:41

O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.

Sistema 21/10/2021
14:37:41

Sr. Fornecedor MAGNETEC INDUSTRIA ELETROELETRONICA EIRELI, CPF/CNPJ
94.260.742/0001-08, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você

poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 14:42:41 do
dia 21/10/2021. Acesse a Sala de Disputa.

Sistema 21/10/2021
14:38:20

O item 1 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 14:42:41 de 21/10/2021. O fornecedor
MAGNETEC INDUSTRIA ELETROELETRONICA EIRELI, CPF/CNPJ 94.260.742/0001-08

desistiu de enviar o lance.
Sistema 21/10/2021

14:38:20
O item 1 está encerrado.

Sistema 21/10/2021
14:38:23

A etapa fechada foi iniciada para o item 3. Fornecedor que apresentou lance entre R$
7.200,0000 e R$ 50.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:43:23 do

dia 21/10/2021.
Sistema 21/10/2021

14:40:01
O item 2 está encerrado.

Sistema 21/10/2021
14:43:24

O item 3 está encerrado.

Sistema 21/10/2021
14:44:00

Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da
funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.

Pregoeiro 21/10/2021
14:44:49

Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Favor aguardem um instante.

Pregoeiro 21/10/2021
14:55:12

Para DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA - Sr.(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a
primeira classificada no item 01, aceita negociar valores? Aceita nossa contraproposta no

valor de R$15.000,00?
Pregoeiro 21/10/2021

14:56:10
Para DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA - Sr.(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a

primeira classificada no item 01, aceita negociar valores? Aceita nossa contraproposta no
valor de R$15.000,00?

07.404.500/0001-
38

21/10/2021
14:57:27

Boa tarde!

Pregoeiro 21/10/2021
14:57:33

Para DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA - Sr.(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a
primeira classificada no item 01, aceita negociar valores? Aceita nossa contraproposta no

valor de R$15.000,00?
Pregoeiro 21/10/2021

14:58:31
Para DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA - Sr.(a) Licitante, aguardo resposta.

07.404.500/0001-
38

21/10/2021
14:58:36

Saliento que o equipamento descrito no termo de referência e que estamos negociando,
possui diversos acessórios, certificações comprobatórias através de laboratórios capacitados
e acreditados pelo INMETRO, o que gera um custo maior. Ainda, o equipamento tem uma

capacidade de detecção superior a outros modelos deste fabricante.
07.404.500/0001-

38
21/10/2021
14:59:35

Este contrato prevê manutenção preventiva semestral e corretiva quantas vezes
necessárias. Estamos situados no Rio Grande do Sul, tendo um alto custo de frete e outros

encargos.
07.404.500/0001-

38
21/10/2021
15:00:12

Temos interesse de atender da melhor forma o TRE/AL, mas infelizmente não conseguimos
conceder maiores descontos.

07.404.500/0001-
38

21/10/2021
15:00:45

Nossa proposta ofertada na fase de lances é nossa melhor oferta.

Pregoeiro 21/10/2021
15:01:03

Para DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA - Sr.(a) Licitante, pelo exposto podemos
concluir que o valor ofertado por V.Sª no último lance é sua melhor proposta, estamos

corretos?
Pregoeiro 21/10/2021

15:01:42
Para DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA - Agradeço, o valor ofertado por V.Sª é

compatível com o estimado pela administração
07.404.500/0001-

38
21/10/2021
15:02:55

Sim Sr. Pregoeiro.

Pregoeiro 21/10/2021
15:03:58

Para DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA - Sr.(a) Licitante, convocaremos anexo,
favor encaminhar sua proposta devidamente ajustada ao último lance ofertado, contendo as
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descrições técnicas exigidas no Termo de Referência e outros documentos, caso não tenha
anexado incialmente na ação de cadastro de proposta. Após a anexação, encaminharemos à

Unidade Técnica para avalição de conformidade.
Sistema 21/10/2021

15:04:12
Senhor fornecedor DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA, CNPJ/CPF: 07.404.500/0001-

38, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro 21/10/2021

15:05:02
Para DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA - Sr.(a) Licitante, anexo convocado,

aguardamos no prazo de duas horas. Mais uma vez obrigado
Pregoeiro 21/10/2021

15:06:33
Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - Sr.(a) Licitante, boa tarde. V.Sª é a
primeira classificada no item 02, é sua melhor proposta para o item? Aceita negociar?

Aceita o valor de R$400,00?
12.134.879/0001-

43
21/10/2021
15:10:10

Boa Tarde Sr. Pregoeiro

12.134.879/0001-
43

21/10/2021
15:11:16

Já chegamos no nosso preço mínimo e não conseguimos reduzir mais. Ressalto que nosso
preço já esta dentro do estimado.

Pregoeiro 21/10/2021
15:16:48

Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - Agradeço, o valor ofertado por V.Sª é
compatível com o estimado pela Administração, convocaremos anexo, favor encaminhar sua

proposta devidamente ajustada ao último lance ofertado, contendo a descrição completa
conforme edital e anexo. Aguardamos no prazo de duas horas.

Sistema 21/10/2021
15:17:01

Senhor fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ/CPF:
12.134.879/0001-43, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.

Sistema 21/10/2021
15:17:14

Senhor Pregoeiro, o fornecedor DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA, CNPJ/CPF:
07.404.500/0001-38, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 21/10/2021
15:17:24

Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - Anexo convocado, agradeço e aguardo.

Pregoeiro 21/10/2021
15:18:15

Para DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA - Sr.(a) Licitante, acuso o recebimento do
arquivo, encaminharemos à Unidade Técnica, favor aguarde.

07.404.500/0001-
38

21/10/2021
15:25:30

Sr. pregoeiro, quanto a documentação técnica, foi anexada junto com documentação de
habilitação. La consta Folder com as características, laudo INPE e Certificado de qualidade

ISO 9001 vigente.
07.404.500/0001-

38
21/10/2021
15:26:30

Qualquer documentação complementar que não estava prevista no Edital, estamos a
disposição para enviar.

Pregoeiro 21/10/2021
15:34:45

Para DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA - Agradeço.

Pregoeiro 21/10/2021
15:37:54

Para JR2 COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - Sr.(a) Licitante, boa tarde. O valor ofertado
por V.Sª está ACIMA DO ESTIMADO PELA ADMINISTRAÇÃO TRE/AL, razão pela qual

questiono sobre a possibilidade de V.Sª aceitar negociar e aceitar o valor de R$3.895,00
para o item 03. É possível?

39.236.457/0001-
35

21/10/2021
15:40:09

Boa Tarde Sr. Pregoeiro, Já chegamos no nosso preço mínimo e não conseguimos reduzir
mais.

Pregoeiro 21/10/2021
15:40:25

Para JR2 COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - Sr.(a) Licitante, boa tarde. O valor ofertado
por V.Sª está ACIMA DO ESTIMADO PELA ADMINISTRAÇÃO TRE/AL, razão pela qual

questiono sobre a possibilidade de V.Sª aceitar negociar e aceitar o valor de R$3.895,00
para o item 03. É possível?

Pregoeiro 21/10/2021
15:41:58

Para JR2 COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - Sr. (a) Licitante, agradeço pela participação,
vamos recusar a sua proposta em razão da mesma estar acima do valor estimado pela

administração, informado no edital e vinculante ao julgamento do pregoeiro.
Pregoeiro 21/10/2021

15:45:23
Para SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI - Sr.(a) Licitante, boa tarde. O valor

ofertado por V.Sª está ACIMA DO ESTIMADO PELA ADMINISTRAÇÃO TRE/AL, razão pela
qual questiono sobre a possibilidade de V.Sª aceitar negociar e aceitar o valor de

R$3.895,00 para o item 03. É possível?
Pregoeiro 21/10/2021

15:54:10
Para SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI - Sr.(a) Licitante, boa tarde. O valor

ofertado por V.Sª está ACIMA DO ESTIMADO PELA ADMINISTRAÇÃO TRE/AL, razão pela
qual questiono sobre a possibilidade de V.Sª aceitar negociar e aceitar o valor de

R$3.895,00 para o item 03. É possível?
25.249.082/0001-

33
21/10/2021
15:55:00

bOA TARDE

25.249.082/0001-
33

21/10/2021
15:55:20

prezados para o item nao temos como reduzir o valor para o estimado.

Pregoeiro 21/10/2021
15:55:28

Para SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI - Sr.(a) Licitante, boa tarde.

Pregoeiro 21/10/2021
15:56:32

Para SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI - Agradeço pela participação, infelizmente
somos obrigados a recusar a sua proposta em razão do valor acima do estimado pela

Administração TRE/AL. Tenha uma boa tarde.
Pregoeiro 21/10/2021

16:28:34
Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - Sr.(a) Licitante, estamos aguardando a

anexação de sua proposta.
12.134.879/0001-

43
21/10/2021
16:39:11

Já iremos anexar em 10 min

Pregoeiro 21/10/2021
16:41:09

Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - Agradeço e aguardo.

Sistema 21/10/2021
16:51:49

Senhor Pregoeiro, o fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ/CPF:
12.134.879/0001-43, enviou o anexo para o ítem 2.

Pregoeiro 21/10/2021
16:53:34

Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - Sr.(a) Licitante, acuso o recebimento do
arquivo, favor aguarde.

Pregoeiro 21/10/2021
16:55:37

Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - Sr.(a) Licitante, encaminharemos a sua
proposta à Unidade Requisitante deste Regional para análise de conformidade técnica.
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Pregoeiro 21/10/2021
16:56:33

Srs.(as) Licitantes, peço que aguardem.

Pregoeiro 21/10/2021
17:45:56

Srs. (as) Licitante, estamos aguardando a análise do item 02.

Pregoeiro 21/10/2021
17:47:15

Para DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA - Sr.(a) Licitante, a Unidade Técnica aprovou
a proposta de V.Sª, procedermos a aceitação da mesma, e passarmos a analisar a

documentação de habilitação.
07.404.500/0001-

38
21/10/2021
17:48:59

Ok, Sr Pregoeiro. Obrigado. Em função do término de expediente as 18h, terá andamento
as mensagens do chat?

Pregoeiro 21/10/2021
17:54:35

Para DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA - Sr.(a) Licitante, na verdade o termino do
expediente deste Regional é às 19h. A Unidade deve registrar o parecer antes das 19h, item

02, acredito. Após suspenderemos a sessão para conclusão amanhã às 8h e 30´.
Pregoeiro 21/10/2021

17:56:51
Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - Sr.(a) Licitante, passarei a transcrever o

pronunciamento da Unidade Técnica.
Pregoeiro 21/10/2021

17:56:55
Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - Senhor Pregoeiro, Em resposta ao

Despacho PREG (0963635), esta Comissão, após analisar as especificações e documentos
técnicos inseridos na proposta Item 02 (0963631), identificamos, já no início das

avaliações, que a proposta NÃO ATENDE às exigências do Item 3 - 3.1 - Exigimos, para o
item 02, uma garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses, na porposta

Pregoeiro 21/10/2021
17:58:45

Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - ......Exigimos, para o item 02, uma
garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses, na proposta é ofertado 12 meses"

Pregoeiro 21/10/2021
17:59:09

Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - Sr.(a) Licitante, gostaria de se
pronunciar?

Pregoeiro 21/10/2021
18:05:40

Srs.(as) Licitantes, em razão da proximidade do término do expediente deste Regional,
vamos suspender a sessão. Retornaremos amanhã às 8h e 30 minutos.

Pregoeiro 22/10/2021
08:30:48

Srs(as) Licitantes, bom dia. Declaro reaberta a presente sessão eletrônica.

Pregoeiro 22/10/2021
08:31:47

Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - Sr.(a) Licitante, gostaria de se
pronunciar?

12.134.879/0001-
43

22/10/2021
08:33:28

Bom Dia Sr. Pregoeiro

Pregoeiro 22/10/2021
08:34:07

Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - Bom dia.

12.134.879/0001-
43

22/10/2021
08:34:31

Desculpa não ter respondido ontem. Pois nosso expediente é até as 17:30h. Já corrigimos
nossa proposta com a informação da garantia para 24 meses.

12.134.879/0001-
43

22/10/2021
08:35:02

Podemos estar anexando a proposta com a informação corrigida

Sistema 22/10/2021
08:37:08

Senhor fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ/CPF:
12.134.879/0001-43, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.

Pregoeiro 22/10/2021
08:37:14

Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - Anexo convocado.

Sistema 22/10/2021
08:38:34

Senhor Pregoeiro, o fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ/CPF:
12.134.879/0001-43, enviou o anexo para o ítem 2.

12.134.879/0001-
43

22/10/2021
08:39:17

Pronto. Já anexamos.

Pregoeiro 22/10/2021
08:47:11

Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - Informo que encaminhamos a proposta
para análise técnica pela unidade requisitante. Favor aguardar.

Pregoeiro 22/10/2021
10:45:54

Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - Sr(a) Licitante, informo que até o
presente momento a unidade requisitante não realizou a análise técnica da proposta de V.Sª

Pregoeiro 22/10/2021
10:46:04

Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - Favor aguardar.

12.134.879/0001-
43

22/10/2021
10:50:52

Ok, obrigado pela informação. Iremos continuar aguardando.

Pregoeiro 22/10/2021
11:38:43

Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - Sr(a) Licitante, transcrevo o inteiro teor
do despacho proferido pela unidade requisitante, quando da análise técnica da sua

proposta:
Pregoeiro 22/10/2021

11:39:05
Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - ..."Em resposta ao Despacho PREG

(0963926), esta Comissão, após analisar as especificações e documentos técnicos inseridos
na proposta Item 02 (0963924), identificamos que a proposta NÃO ATENDE, na íntegra, às
exigências do edital, são elas: Subitem 2.1.2 do Anexo I-A - Não consta que o processo de

fabricação seja certificado com NBR ISO 9001; ...
Pregoeiro 22/10/2021

11:39:20
Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - ...Subitem 2.1.6 do Anexo I-A - Não será
fornecido com o tipo de fonte exigida; Subitem 2.1.9 do Anexo I-A - Exigimos equipamento

resistente a impactos de uma altura mínima de 75 cm e que seus componentes internos
permanecam inalterados. Mas, no manual do equipamento, cita que o mesmo não pode

sofrer queda, porque tem componentes internos sensíveis, ...
Pregoeiro 22/10/2021

11:39:34
Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - ...sendo motivo de perda da garantia;

Subitem 2.1.11.1 do Anexo I-A - Medidas, do equipamento, diferentes das exigidas;
Subitem 2.1.12 do Anexo I-A - Umidade relativa (UR) de operação e faixa mínima de

temperatura de operação, diferentes das exigidas; ...
Pregoeiro 22/10/2021

11:40:01
Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - ...Subitem 2.1.16 do Anexo I-A - Não

cita se o equipamento possui capacidade de detecção conforme NIJ 0602-02, do
departamento de Justiça dos Estados Unidos; Subitem 2.1.24.4 do Anexo I-A - Não cita que

o equipamento vem com a capa de proteção; ...
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Pregoeiro 22/10/2021
11:40:20

Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - ...Subitem 6.4 do Termo de Referência -
NÃO consta, na proposta, que o custo de treinamento operacional, com carga horária

mínima de 4h, para 10 profissionais, está incluso no preço. ..."
Pregoeiro 22/10/2021

11:40:48
Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - Sr.(a) Licitante, gostaria de se

pronunciar?
12.134.879/0001-

43
22/10/2021
11:46:26

Sr. Pregoeiro. Realmente nosso equipamento não cita sobre a NIJ 0602-02

Pregoeiro 22/10/2021
11:49:40

Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - Conforme o parecer técnico da unidade
requisitante e a sua confirmação que o equipamento não possui capacidade de detecção
conforme NIJ 0602-02, do Departamento de Justiça dos Estados Unidos (item 2.1.16 do

Edital), iremos recusar a sua proposta. Agradeço a participação de V.Sª. Boa tarde.
12.134.879/0001-

43
22/10/2021
11:51:10

Ok, estamos ciente da recusa de nossa proposta.

Pregoeiro 22/10/2021
11:52:02

Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - Agradeço a participação de V.Sª.

Pregoeiro 22/10/2021
11:53:06

Para DETECSUL INDUSTRIA ELETRONICA LTDA - Sr.(a) Licitante, boa tarde. V.Sª é a
segunda classificada no item 02, é sua melhor proposta para o item? Aceita negociar?

Aceita o valor de R$400,00?
11.192.771/0001-

44
22/10/2021
11:53:59

Bom dia Prezado Pregoeiro

Pregoeiro 22/10/2021
11:54:30

Para DETECSUL INDUSTRIA ELETRONICA LTDA - Bom dia.

11.192.771/0001-
44

22/10/2021
11:55:14

Para atender na integra as exigências, não conseguimos mexer no valor.

Pregoeiro 22/10/2021
11:56:30

Para DETECSUL INDUSTRIA ELETRONICA LTDA - Agradeço, o valor ofertado por V.Sª é
compatível com o estimado pela Administração, convocaremos anexo, favor encaminhar sua

proposta devidamente ajustada ao último lance ofertado, contendo a descrição completa
conforme edital e anexo.

Sistema 22/10/2021
11:57:03

Senhor fornecedor DETECSUL INDUSTRIA ELETRONICA LTDA, CNPJ/CPF: 11.192.771/0001-
44, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.

Pregoeiro 22/10/2021
11:57:25

Para DETECSUL INDUSTRIA ELETRONICA LTDA - Anexo convocado

Pregoeiro 22/10/2021
12:07:26

Para DETECSUL INDUSTRIA ELETRONICA LTDA - Aguardaremos a proposta no prazo de 02
(duas) horas.

11.192.771/0001-
44

22/10/2021
12:43:19

Certo, estremos encaminhando em seguida.

11.192.771/0001-
44

22/10/2021
12:43:38

Estaremos*

Pregoeiro 22/10/2021
12:44:34

Para DETECSUL INDUSTRIA ELETRONICA LTDA - Agradeço.

Sistema 22/10/2021
13:01:22

Senhor Pregoeiro, o fornecedor DETECSUL INDUSTRIA ELETRONICA LTDA, CNPJ/CPF:
11.192.771/0001-44, enviou o anexo para o ítem 2.

Pregoeiro 22/10/2021
13:10:17

Para DETECSUL INDUSTRIA ELETRONICA LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. Encaminhei a
proposta de V.Sª para análise técnica pela unidade demandante.

Pregoeiro 22/10/2021
13:13:50

Srs(as) Licitantes, boa tarde. Suspenderemos a presente sessão eletrônica para que a
unidade requisitante proceda à análise técnica da proposta da empresa DETECSUL

INDUSTRIA ELETRONICA LTDA. Suspenderemos a sessão eletrônica e retornaremos no dia
03/11/2021, às 15:30 horas, tendo em vista o afastamento deste Pregoeiro, conforme

determinação desta Presidência
Pregoeiro 22/10/2021

13:14:05
Obrigado pela participação de todos.

Pregoeiro 03/11/2021
15:31:54

Srs(as) Licitantes, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão eletrônica.

Pregoeiro 03/11/2021
15:33:35

Para DETECSUL INDUSTRIA ELETRONICA LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. Transcrevo o
inteiro teor do despacho proferido pela unidade requisitante, quando da análise técnica da

proposta apresentada por V.Sª
Pregoeiro 03/11/2021

15:33:52
Para DETECSUL INDUSTRIA ELETRONICA LTDA - ..."Em resposta ao Despacho PREG

(0964423), esta Comissão, após analisar as especificações e documentos técnicos inseridos
na proposta Item 02 (0964421, 0964422 e 0964423 ), identificamos que a proposta NÃO

ATENDE, na íntegra, às exigências do edital, subitem 2.1.2 do Anexo I-A - Não consta que o
processo de fabricação seja certificado com NBR ISO 9001. ...

Pregoeiro 03/11/2021
15:34:25

Para DETECSUL INDUSTRIA ELETRONICA LTDA - ...Diante do acima exposto, sugerimos que
essa unidade solicite que o fornecedor comprove tal exigência e , deixe claro, em sua

proposta, que o equipamento será fornecido com CAPA DE PROTEÇÃO (SUBITEM 2.1.24.4)
e COLDRE PARA TRANSPORTE, A SER PRESO EM CINTO (SUBITEM 2.1.24.6), pois na

proposta fala que o detector será fornecido com "capa coldre", ...
Pregoeiro 03/11/2021

15:34:36
Para DETECSUL INDUSTRIA ELETRONICA LTDA - ...Caso o fornecedor atenda às exigência

acima citadas, a proposta será aceita por esta Comissão. ..."
11.192.771/0001-

44
03/11/2021
15:36:28

Boa tarde Prezado Pregoeiro

Pregoeiro 03/11/2021
15:36:32

Para DETECSUL INDUSTRIA ELETRONICA LTDA - V.Sª gostaria de efetuar algum
esclarecimento acerca da análise técnica?

Pregoeiro 03/11/2021
15:36:55

Para DETECSUL INDUSTRIA ELETRONICA LTDA - Boa tarde.

11.192.771/0001- 03/11/2021 quanto aos acessórios, o aparelho será fornecido com estes itens solicitados, capa para
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44 15:37:56 proteção e coldre para transporte
11.192.771/0001-

44
03/11/2021
15:39:12

e quanto ao processo ISO 9001, passou despercebido, visto que em raríssimos casos é
solicitado essa certificação.

Pregoeiro 03/11/2021
15:43:04

Para DETECSUL INDUSTRIA ELETRONICA LTDA - V.Sª tem como comprovar a exigência do
subitem 2.1.2 do Anexo I-A?

Pregoeiro 03/11/2021
15:50:04

Para DETECSUL INDUSTRIA ELETRONICA LTDA - Estamos aguardando o pronunciamento de
V.Sª

11.192.771/0001-
44

03/11/2021
15:51:04

Sr. Pregoeiro, nosso aparelho atende perfeitamente as especificações, mas não possuímos
essa certificação.

Pregoeiro 03/11/2021
16:10:04

Para DETECSUL INDUSTRIA ELETRONICA LTDA - Sr(a) Licitante, agradeço a sua informação.
De acordo com o parecer técnico efetuado pela unidade demandante, a proposta de V.Sª
não atende na íntegra, às exigências do edital (subitem 2.1.2 do Anexo I-A) e confirmado

por V.Sª que o produto ofertado não possui o CERTIFICADO COM NBR ISO 9001. Razão pela
qual, iremos recusar a sua proposta.

11.192.771/0001-
44

03/11/2021
16:11:07

Ok. De qualquer forma agradecemos!

Pregoeiro 03/11/2021
16:14:07

Para DETECSUL INDUSTRIA ELETRONICA LTDA - Agradeço a participação de V.Sª. Boa
tarde.

Pregoeiro 03/11/2021
16:16:53

Para RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - Sr.(a) Licitante, boa tarde. V.Sª é a terceira
classificada no item 02, é sua melhor proposta para o item? Aceita negociar? Aceita o valor

de R$400,00?
37.894.624/0001-

00
03/11/2021
16:17:43

Boa tarde Sr Pregoeiro!

37.894.624/0001-
00

03/11/2021
16:18:00

Esta representante legal que vos fala, é responsável por uma revenda, onde compramos
equipamentos direto de fábrica para revender e prestar todo suporte necessário para

satisfação de nossos clientes. Prezando muito pela qualidade do produto e atendimento de
ponta ao cliente.

Pregoeiro 03/11/2021
16:18:23

Para RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - Boa tarde.

37.894.624/0001-
00

03/11/2021
16:19:26

Infelizmente não conseguimos lhe conceder maiores descontos, durante a fase de lances
efetuamos nossa melhor oferta. Optamos por revender equipamentos desta marca, pela

qualidade dos produtos, além das certificações comprobatórias que possuem.
Pregoeiro 03/11/2021

16:19:56
Para RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - Aceita negociar?

37.894.624/0001-
00

03/11/2021
16:20:23

Durante a fase de lances, concedemos mais ou menos 35% de desconto, em relação ao
valor estimado. Então, desta forma, mantemos a proposta de R$ 750,00 para cada unidade

do Item 2.
37.894.624/0001-

00
03/11/2021
16:21:18

Gostaria de conceder mais desconto, mais infelizmente estamos no limite, compramos este
equipamento direto de fábrica para revender e atender da melhor forma nossos clientes.

Pregoeiro 03/11/2021
16:21:51

Para RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - Agradeço, o valor ofertado por V.Sª é
compatível com o estimado pela Administração, convocaremos anexo, favor encaminhar sua

proposta devidamente ajustada ao último lance ofertado, contendo a descrição completa
conforme edital e anexo.

Sistema 03/11/2021
16:22:01

Senhor fornecedor RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.894.624/0001-
00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.

Pregoeiro 03/11/2021
16:22:09

Para RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - Anexo convocado.

37.894.624/0001-
00

03/11/2021
16:22:14

V.Sª aceita este valor de R$ 750,00?

Pregoeiro 03/11/2021
16:23:26

Para RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - O valor ofertado encontra-se compatível
com o estimado pela administração.

37.894.624/0001-
00

03/11/2021
16:24:15

Estamos providenciando proposta final.

Pregoeiro 03/11/2021
16:24:17

Para RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - Aguardaremos a proposta no prazo de 02
(duas) horas.

Pregoeiro 03/11/2021
16:24:25

Para RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - Agradeço.

Sistema 03/11/2021
16:35:28

Senhor Pregoeiro, o fornecedor RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF:
37.894.624/0001-00, enviou o anexo para o ítem 2.

37.894.624/0001-
00

03/11/2021
16:37:56

Proposta Anexada, tendo necessidade de qualquer documentação complementar, estamos a
disposição.

37.894.624/0001-
00

03/11/2021
16:39:42

Quanto ao encerramento do certame Sr. Pregoeiro, nosso expediente é até as 18h. A
comunicação via chat, terá andamento após as 18h?

Pregoeiro 03/11/2021
16:40:16

Para RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - Sr(a) Licitante, informo que encaminhei a
proposta de V.Sª para análise técnica pela unidade demandante. Favor aguardar.

Pregoeiro 03/11/2021
17:35:20

Para RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - Sr(a) Licitante, até o presente momento a
unidade demandante não procedeu à análise técnica da proposta de V.Sª. Favor aguardar

até às 18 horas.
37.894.624/0001-

00
03/11/2021
17:38:41

Certo, Sr Pregoeiro, sem problemas. Caso necessário estender o horário estamos
acompanhando.

Pregoeiro 03/11/2021
17:58:16

Para RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - Sr(a) Licitante, transcrevo o inteiro teor do
despacho proferido pela unidade requisitante:

Pregoeiro 03/11/2021
17:58:35

Para RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ..."Em resposta ao Despacho PREG
(0967967), esta Comissão, após analisar técnica das especificações inseridas na proposta
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do Item 02 (0967965), identificou que o licitante oferece um produto da Marca/Modelo
(Detronix / Mettus MNI), que serviu de referência para o nosso Termo de Referência,

conforme subitem 3.5 do TR. Com folders do produto apensado ...
Pregoeiro 03/11/2021

17:59:02
Para RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ... no doc. 0917809). Assim, entendemos

que o produto ofertado ATENDE às exigências das especificações técnicas do edital.
Vericamos, também, que o fabricante do produto cotado (Detronix Indústria Eletrônica Ltda,

CNPJ 07.404.500/0001-38), é o mesmo fabricante da empresa que teve a sua proposta
aceita, por esta Comissão, para fornecer o Item 01. ...

Pregoeiro 03/11/2021
18:00:57

Para RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ... Portanto, já consta na página 20 do doc.
0963465, que o fabricante do produto ofertado tem seu processo de fabricação certificado

com NBR ISO 9001. ...
Pregoeiro 03/11/2021

18:02:25
Para RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ...Ocorre que, NÃO visualizamos, na

proposta ora analisada, que o custo do treinamento operacional, com carga horária mínima
de 4h para uma clientela de 10 profissionais, esteja incluído no preço cotado, conforme

exige o subitem 6.4 do Termo de Referência/Anexo I. ...
Pregoeiro 03/11/2021

18:02:36
Para RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ... Diante do acima exposto, sugerimos
que essa unidade solicite que o fornecedor deixe claro, em sua proposta, que no preço

ofertado está incluso o custo com o treinamento acima citado. Caso o fornecedor atenda a
esta exigência, a proposta será aceita por esta Comissão. ..."

37.894.624/0001-
00

03/11/2021
18:05:02

Sr. Pregoeiro, deixo claro que no valor ofertado, esta incluso este treinamento de acordo
com subitem 6.4. Caso julgue necessário, podemos atualizar nossa proposta.

Pregoeiro 03/11/2021
18:05:50

Para RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - Iremos convocar anexo.

Sistema 03/11/2021
18:06:20

Senhor fornecedor RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.894.624/0001-
00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.

Pregoeiro 03/11/2021
18:06:30

Para RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - Anexo convocado.

Sistema 03/11/2021
18:10:32

Senhor Pregoeiro, o fornecedor RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF:
37.894.624/0001-00, enviou o anexo para o ítem 2.

37.894.624/0001-
00

03/11/2021
18:10:53

Agora sim Sr. Pregoeiro.

Pregoeiro 03/11/2021
18:19:50

Para RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - Sr(a) Licitante, boa noite. Encaminhei à
unidade requisitante a sua proposta para análise. Tendo em vista o encerramento do horário

comercial. iremos suspender a presente sessão eletrônica e retornaremos amanhã, dia
04/11/2021, às 15:00 horas.

37.894.624/0001-
00

03/11/2021
18:22:09

Obrigado e até amanhã!

Pregoeiro 04/11/2021
15:01:10

Srs(as) Licitantes, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão eletrônica.

Pregoeiro 04/11/2021
15:06:49

Para RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - Sr(a) Licitante, transcrevo o despacho
proferido pela unidade demandante quando da análise técnica da proposta de V.Sª:

Pregoeiro 04/11/2021
15:07:08

Para RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ..."Em resposta ao Despacho PREG
(0968159) e em complemento ao nosso Despacho SEPAT (0968027), esta Comissão, após

analisar a proposta final do Item 02 (0968154), verificou que o licitante incluiu, na sua
proposta final, a informação de que o custo do treinamento operacional, com carga horária

mínima de 4h para uma clientela de 10 profissionais, ...
Pregoeiro 04/11/2021

15:07:33
Para RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ... está incluído no preço cotado. Diante do
acima exposto, confirmamos que a proposta final (0968154) ATENDE às exigências do Edital

e de seus anexos. ..."
Pregoeiro 04/11/2021

15:08:47
Para RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - Conforme o parecer técnico, iremos aceitar

a proposta de V.Sª.
Pregoeiro 04/11/2021

15:09:51
Srs(as) Licitantes, passaremos para a fase de verificação das documentações referentes ao

processo de habilitação. Favor aguardar.
Sistema 04/11/2021

16:39:56
Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os

itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.
Pregoeiro 04/11/2021

16:40:31
Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 04/11/2021 às 17:11:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 20/10/2021
18:06:57

Alteração equipe 20/10/2021
18:07:02

Abertura da sessão
pública

21/10/2021
14:00:00 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de propostas

21/10/2021
14:15:00 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas

21/10/2021
14:44:00 Início da etapa de julgamento de propostas

Suspensão
administrativa

21/10/2021
18:06:15 Previsão de reabertura: 22/10/2021 08:30:00; suspensão adm
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Alteração equipe 22/10/2021
07:57:33

Pregoeiro Anterior: 37408259449-WEBER BEZERRA CAVALCANTI . Pregoeiro Atual:
56502931472-JOAO HERMINIO DE BARROS NETO . Justificativa: Continuidade dos atos de
negociação.

Reativação 22/10/2021
08:00:31

Alteração equipe 22/10/2021
08:14:02

Pregoeiro Anterior: 56502931472-JOAO HERMINIO DE BARROS NETO . Pregoeiro Atual:
37408259449-WEBER BEZERRA CAVALCANTI . Justificativa: ALTERAÇÃO

Alteração equipe 22/10/2021
08:29:19

Pregoeiro Anterior: 37408259449-WEBER BEZERRA CAVALCANTI . Pregoeiro Atual:
56502931472-JOAO HERMINIO DE BARROS NETO . Justificativa: Continuidade dos atos de
negociação.

Suspensão
administrativa

03/11/2021
18:21:49

Previsão de reabertura: 04/11/2021 15:00:00; Análise técnica da proposta apresentada pela
empresa Radd Comércio de Eletrônicos Ltda.

Reativação 04/11/2021
15:00:34

Abertura do prazo 04/11/2021
16:39:56 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

04/11/2021
16:40:31 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 04/11/2021 às 17:11:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi
divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de
setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 17:12 horas do dia 04 de novembro de 2021, cuja ata
foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
JOAO HERMINIO DE BARROS NETO 
Pregoeiro Oficial

WEBER BEZERRA CAVALCANTI
Equipe de Apoio

Voltar   

JOAO HERMINIO 
DE BARROS 
NETO:30920065

Assinado de forma digital 
por JOAO HERMINIO DE 
BARROS NETO:30920065 
Dados: 2021.11.04 
17:14:44 -03'00'

WEBER BEZERRA 
CAVALCANTI:37
408259449

Assinado de forma digital 
por WEBER BEZERRA 
CAVALCANTI:37408259449 
Dados: 2021.11.04 17:33:01 
-03'00'
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Pregão Eletrônico

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00053/2021 (SRP) 
 

Às 17:45 horas do dia 04 de novembro de 2021, após analisado o resultado do Pregão nº 00053/2021, referente ao
Processo nº 0006004-90.2016, o pregoeiro, Sr(a) JOAO HERMINIO DE BARROS NETO, ADJUDICA aos licitantes
vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação. 

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento. 

 
Resultado da Adjudicação

Item: 1
Descrição: Detector metais
Descrição Complementar: EQUIPAMENTOS DETECTORES DE METAIS – TIPO PÓRTICO, COM RODÍZIOS COM
TRAVAS (ADEGUADO A NORMA NIJ 0601-02).
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 15 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 19.788,2300 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA , pelo melhor lance de R$ 19.599,8000 e a
quantidade de 15 Unidade .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 04/11/2021
17:45:56

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA,
CNPJ/CPF: 07.404.500/0001-38, Melhor lance: R$ 19.599,8000

Item: 2
Descrição: Detector metais
Descrição Complementar: DETECTORES DE METAIS - TIPO MANUAL (RAQUETE)
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 14 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.144,6700 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA , pelo melhor lance de R$ 750,0000 e a quantidade
de 14 Unidade .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 04/11/2021
17:45:59

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA,
CNPJ/CPF: 37.894.624/0001-00, Melhor lance: R$ 750,0000

Item: 3
Descrição: Cofre
Descrição Complementar: Cofre em aço, com 10 gavetas internas independentes (com chaves), mecanismo de
abertura e fechamento digital e/ou chave tetra (serve, inclusive, para desbloqueio em caso de travamento de senha).
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
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Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 10 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 3.895,9800 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item
Evento Data Observações

Cancelado no
julgamento

04/11/2021
16:39:56

Item cancelado no julgamento. Motivo: NÃO HOUVE NEGOCIAÇÃO DE
VALORES

Fim do documento
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PREGÃO ELETRÔNICO

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Pregão Eletrônico   Nº 00053/2021(SRP) 
 

RESULTADO POR FORNECEDOR

07.404.500/0001-38 - DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA
ItemDescrição Unidade de FornecimentoQuantidadeCritério de Valor (*) Valor Unitário Valor Global

1 Detector metais Unidade 15 R$ 19.788,2300R$ 19.599,8000 R$ 293.997,0000
Marca: DETRONIX
Fabricante: DETRONIX
Modelo / Versão: METTUS HS+
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DETECTORES DE METAIS - TIPO PÓRTICO - OITO ZONAS DE DETECÇÃO DE ACORDO
COM ANEXO I-A DO EDITAL - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS ITENS. Incluindo a prestação dos serviços de instalação, testes,
treinamento dos servidores/operadores, assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva durante o período da garantia. Em
função da descrição no sistema, ter quantitativo máximo de caracteres, inserimos especificação completa no arquivo da proposta
inicial.

Total do Fornecedor: R$ 293.997,0000
 

37.894.624/0001-00 - RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
ItemDescrição Unidade de FornecimentoQuantidadeCritério de Valor (*) Valor Unitário Valor Global

2 Detector metais Unidade 14 R$ 1.144,6700 R$ 750,0000 R$ 10.500,0000
Marca: DETRONIX
Fabricante: DETRONIX
Modelo / Versão: METTUSMNI
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DETECTORES DE METAIS - TIPO MANUAL (RAQUETE): 2.1- CARACTERÍSTICAS
ESTRUTURAIS E OPERACIONAIS: 2.1.1 - O detector manual tem estrutura em material lavável, indeformável, dotados de bordas a
prova de impactos proporcionando uma eficiente proteção mecânica e de umidade, a exemplo do Acrilonitrila butadieno estireno –
ABS, ou outro material termoplástico rígido e leve, com características similares ao ABS. Poderão ser aceitos outros materiais que
atendam às exigências acima, com características similares ao ABS; 2.1.2 - O detector tem processo de fabricação certificado NBR
ISO 9001; 2.1.3 - O detector tem uma ou mais chave(s) para ligar/desligar e saída para fone de ouvido; 2.1.4 - O detector tem uma
ou mais chave(s) para a escolha e seleção do modo de alarme; 2.1.5 - Utiliza bateria de 9v, recarregável, tipo; 2.1.6 - O detector é
fornecido com bateria recarregável, carregador de bateria, e fonte de 90 ou 100 a 240 ou 250Vca automática para atender as redes
padrões de 110/127 e 220v sem a intervenção do operador; 2.1.7 - A duração típica da bateria é de no mínimo 30 horas em modo de
operação normal (modo visual/sonoro), considerando operação em estado de alarme de no máximo 10% do ciclo operacional; 2.1.8 -
A empunhadura é ergonômica, de material à prova de umidade, resistente ao suor e deverá integrar laço de pulso; 2.1.9 - O aparelho
detector manual é resistente a impacto de altura mínima de 75 (setenta e cinco) centímetros, sendo que seus componentes internos
permanecem inalterados após a queda, nem seja necessária recalibração do aparelho. O aparelho mantem suas características depois
de no mínimo 3 (três) provas de queda de 75 (setenta e cinco) centímetros em piso de concreto, em qualquer posição; 2.1.10 – Peso
do detector: 270 g (com bateria inclusa); 2.1.11 – Dimensões do detector: 2.1.11.1 - Largura: 900mm, Espessura: 24mm,
Comprimento: 380mm; 2.1.11.2 - Comprimento da superfície de detecção: mínimo de 180mm e máximo de 320mm. 2.1.12 –Opera
com umidade relativa de 0 a 95% sem condensação e faixa mínima de temperatura de operação -15°C a + 50°C; 2.1.13 – O
equipamento não oferece riscos a portadores de marca passos, gestantes e sistemas de apoio vitais, comprovado através de laudo
técnico ( em anexo junto com habilitação); 2.1.14 – Tem eletrônica microprocessada, com auto calibração, evitando ajustes
periódicos de sensibilidade; 2.1.15 - Detecta metais magnéticos e não magnéticos, metais ferrosos e não-ferrosos; 2.1.16 – Possui
capacidade de detecção conforme NIJ 0602-02, do Departamento de Justiça dos Estados Unidos; 2.1.17 – Possui os seguintes tipos
de indicação de alarme: sonoro, visual e por vibração do punho; 2.1.18 O alarme é continuo durante o tempo que o metal estiver na
presença do sensor sem a necessidade de movimentação para provocar a detecção dos metais; 2.1.19 Tem 2 (dois) modos de
operação dos alarmes. Por exemplo, visual/vibração e visual/sonoro; 2.1.20 Possui ajuste digital de sensibilidade de 3 níveis (baixo,
médio e alto), sendo a detecção do nível alto a no mínimo 1cm. 2.1.21 – Dois aparelhos devem operar apropriadamente a uma
distância de 60 cm ou menos entre eles; 2.1.22 - O detector não pode produzir uma indicação positiva de alarme quando operado a
uma distância de maior que 35 cm de uma grade metálica usada na construção de piso. A distância até a grade supracitada refere-se
tanto àquela medida a partir da ponta do detector como aquela medida a partir do lado do detector. As dimensões mínimas da grade
metálica: 15cm x 15cm de haste de metal ferroso com diâmetro de 6mm; 2.1.23 – O aparelho possui indicação por LEDs coloridos,
com as seguintes funções: 2.1.23.1 – LED vermelho representa indicação visual de alarme; 2.1.23.2 – LED verde indica que o
aparelho está ligado e pronto para operar; 2.1.23.3 - LED indicador de nível baixo da carga de bateria. 2.1.24 - É fornecido com:
2.1.24.1 - Mídia contendo instruções em vídeo de operação do modelo de detector fornecido, com instruções em Português do Brasil;
2.1.24.2 – bateria recarregável, bivolt ou 220v; 2.1.24.3 – carregador de bateria; 2.1.24.4 – Capa de proteção; 2.1.24.5 – Fone de
ouvido; 2.1.24.6 – Coldre para transporte, a ser preso em cinto. 2.1.25 – Garantia mínima: 24 meses

Total do Fornecedor: R$ 10.500,0000
 
 

Valor Global da Ata: R$ 304.497,0000
(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

 

 
Voltar

Anexo RESULTADO POR FORNECEDOR (0969341)         SEI 0007816-94.2021.6.02.8000 / pg. 16



Anexo RESULTADO POR FORNECEDOR (0969341)         SEI 0007816-94.2021.6.02.8000 / pg. 17



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

 

DESPACHO

Maceió, 09 de novembro de 2021.
 
 
Tendo em vista os esclarecimentos trazidos aos

autos, pelo senhor pregoeiro, em razão do fracasso parcial do
Pregão Eletrônico nº 53/2021, com relação ao item 03 (cofre),
encaminho os presentes autos à unidade demandante para
revisar, caso entenda necessário, as especificação do referido
item.

 
Após, à Seção de Instrução de Contratações, para

reavaliar a pesquisa de preços apresentada para estimativa de
preços.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 09/11/2021, 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
0971371 e o código CRC 4DDEAE75.
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Fort Safe Comercio de Cofres e Moveis Ltda - ME 
08.208.924/0001-90

http://www.fortsafe.com.br/
(11) 2603-3300

Rua Barretos , 80, Sala 1
Mooca, São Paulo - SP

03.184-080
149374712118

Proposta Comercial Nº 2779

Para
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Aos cuidados de: Antonio Rita

06.015.041/0001-38
Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol
Maceió - 57.051-090, AL
Celular: (82) 99971-5767, E-mail: antoniorita@tre-al.jus.br

Vendedor(a): CRISTINA ALVES LOPES

Itens de produto ou serviço

Item Cód (SKU) / NCM Qtd Un Preço un Total

Armário Cofre para Arma - Magnum 40 - 10 Gavetas
Especificações
Cofre digital com GS03;
Forração interna;
Quatro prateleiras removíveis;
Travamento com três pinos (ferrolhos) horizontais;
Abastecimento de pilhas externamente;
Corpo do cofre chapa 2,5 mm;
Porta chapa 5 mm;
Parafusos para fixação;
Pintura a pó (epox);
Cor branca;
Fechadura multi-usuários: 1 Gerente e 5 usuários;
Senha de usuário de 3 (três) á 6 (seis) dígitos;
Cada usuário pode ser deletado separadamente;
Tempo de retardo: 59 minutos;
Penaliza após 5 tentativas de senhas incorretas;
Pode trabalhar em modo de abertura dual.
Medidas Externas
Altura: 100.00 cm
Largura: 45.00 cm
Profundidade: 40.00 cm
Peso: 55.00 Kg
Medidas Internas
Altura: 98.00 cm
Largura: 40.00 cm
Profundidade: 38.00 cm
Cubagem: 140 Litros.
Lei de Cofres para Armas

MG4001
8303.00.00

1,00 Un 6.817,60 6.817,60

Número de itens: 1
Soma das quantidades: 1,00 Total dos itens 6.817,60

Data Total dos itens Total da proposta

10/11/2021 6.817,60 6.817,60

Condições comerciais

Dias Valor Obs.

30 6.817,60 Nota de Empenho
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Condições gerais

Prazo de entrega 30 Dias

Validade da proposta 30 dias

Observações

Frete CIF (para entregas em piso térreo)

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

 

DESPACHO

Maceió, 10 de novembro de 2021.

Esta comissão mantém as exigências, para aquisição de cofre de aço (Item 3), contidas
nas Especificações Técnicas, Especificações Gerais -  subitem 3.1 do anexo I-A, do
Edital do PE nº 53/2021.

Revendo as propostas coletadas para fornecimento do item 3 (0918036 e 0918037),
quando do planejamento prévio da fase externa, identificamos que na proposta da
empresa FortSafe (0918037) a garantia ofertada é de 12 meses, enquanto que a
exigência do nosso TR é de uma garantia de 24 meses. Por este motivo, sugerimos que
esta proposta seja desconsiderada do cálculo da média utilizada à licitação. Entramos
em contato com este fornecedor e pedimos nova proposta, agora nas condições do
nosso TR, recebendo uma nova cotação conforme doc. 0972048.

Diante do acima exposto, estamos enviando o presente processo à SEIC, sugerindo
que faça nova estimativa de preços, para aquisição do item 3, levando em conta,
também, os valores ofertados pela empresa PM Cofre (0918036) R$ 4.999,00; o
novo valor ofertado pela empresa FortSafe (0972048) R$ 6.817,60 e o valor
ofertado pelo licitante e não aceito pelo pregoeiro (0969338) R$ 5.100,00. Outra
medida a ser tomada, s.m.j., é conferir se os preços registrados no Banco de Preços,
para fornecer cofres, são para fornecer produto contendo todas exigências do nosso
Termo de referência.   

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTÔNIO RITA DOS SANTOS NETO,
Técnico Judiciário, em 10/11/2021, às 18:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ERIVALDO JOSÉ DE SOUZA, Técnico
Judiciário, em 11/11/2021, às 12:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO,
Chefe de Seção Substituto, em 12/11/2021, às 08:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0972050 e o código CRC F6398C3C.
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PRODUTO

PREÇO UNITÁRIO

QUANTIDADE

SUBTOTAL

EXCLUIR

 (https://www.qualitycofres.com.br/cofre-esmeralda-40-com-10-gavetas)

COFRE ESMERALDA 40 COM 10 GAVETAS (https://www.qualitycofres.com.br/cofre-esmeralda-40-com-10-gavetas)
SKU: XQGWWYF5X
Estoque: Disponível

 (https://www.qualitycofres.com.br/carrinho/produto/28450570/atualizar/0) 1

 (https://www.qualitycofres.com.br/carrinho/produto/28450570/atualizar/2)

R$ 5.454,00

 (https://www.qualitycofres.com.br/carrinho/produto/28450570/remover)

Total: R$ 5.454,00
via Boleto Bancário por R$ 5.017,68 com 8% de desconto

ou em até 3x de R$ 1.818,00 sem juros

CARRINHO Clique em �nalizar compra para efetuar o seu pedido.

CONTINUAR COMPRANDO (HTTPS://WWW.QUALITYCOFRES.COM.BR/)

 FINALIZAR COMPRA

(https://www.qualitycofres.com.br/)

DIGITE O QUE VOCÊ PROCURA

 (https://www.lojaintegrada.com.br?utm_source=lojas&utm_medium=rodape&utm_campaign=qualitycofres.com.br)

Quality Comercio de Cofres e Equipamentos para Escritório Eirelli - CNPJ: 29.548.433/0001-68 © Todos os direitos reservados. 2021

(https://www.qualitycofres.com.br/carrinho/index) 1

(https://www.qualitycofres.com.br/conta/index)


(https://api whatsapp com/send?

Envie-nos uma mensagem
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https://www.cofresecia.com.br/cart.php 1/3

 (https://www.cofresecia.com.br/)

FALE CONOSCO:

(11) 2749-2095

(81) 3038-9108

  MENU

Carrinho de Compras

Produto Quantidade

(https://www.cofresecia.com.br/products.php?

product=Cofre-Digital-Sa�ra-103-com-10-Gavetas-

com-Corredicas)

R$5.350,00

Cofre Digital Sa�ra 103 com 10 Gavetas com Corredicas

(https://www.cofresecia.com.br/products.php?

product=Cofre-Digital-Sa�ra-103-com-10-Gavetas-com-

Corredicas)

12 dias úteis!

Total: R$5.350,00

Calcular Frete

* Estado

Escolha um estado

* CEP

Calcular Frete

Subtotal: R$5.350,00

Valor Total: R$5.350,00

Encontre o produto desejado... 

1 

Central de Atendimento  Boa tarde, Visitante 

COMPRAS

(1 item)

(https://www.cofresecia.com.br/cart.php)
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Continuar Comprando (https://www.cofresecia.com.br) Finalizar Pedido (https://www.cofresecia.com.br/checkout.php)

PÁGINAS

  Página Inicial

(https://www.cofresecia.com.br)

  Fale Conosco

(https://www.cofresecia.com.br/pages/Fale-Conosco.html)

  Vale Presentes

(https://www.cofresecia.com.br/giftcerti�cates.php)

  Catálogo de Produtos

(https://www.cofresecia.com.br/listadeprodutos.php)

MINHA CONTA

Minha Conta (https://www.cofresecia.com.br/account.php)

Meus Pedidos (https://www.cofresecia.com.br/account.php?action=order_status)

Meus Endereços (https://www.cofresecia.com.br/account.php?action=address_book)

Lista de Desejos (https://www.cofresecia.com.br/wishlist.php)

A EMPRESA

CENTRAL DE ATENDIMENTO

Receba nossas notícias

Formas de pagamento

Fênix Cofre$ & Cia - EFSantos

13.209.942/0001-26

cofres@cofreseguranca.com.br

(11) 2749-2095

(81) 3038-9108

(81) 99543-4403

Informe seu e-mail ASSINAR
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Formas de Envio

Certi�cados e segurança

REDES SOCIAIS

 (https://www.facebook.com/facebook)  (https://twitter.com/twitter)  (https://www.youtube.com)

 (https://www.instagram.com/instagram)

Meta
50.208.253 curtidas

Curtir Página

Todas as regras e promoções são válidas apenas para produtos vendidos e entregues pelo site. O preço válido será o da �nalização da compra.

 Todos os Direitos Reservados.
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Cupom de desconto:



COFRES ELETRÔNICOS (https://www.goldsafe.com.br/cofres-eletronicos)

COFRES BOCA DE LOBO (https://www.goldsafe.com.br/cofres-boca-de-lobo)

COFRES COM RETARDO DE ABERTURA (https://www.goldsafe.com.br/cofres-com-retardo-de-abertura)

COFRES ANTI-CHAMAS (https://www.goldsafe.com.br/cofres-anti-chamas)

COFRES CONCRETADOS (https://www.goldsafe.com.br/cofres-concretados)

COFRES MECÂNICOS (https://www.goldsafe.com.br/cofres-mecanicos)

COFRES PARA ARMAS (https://www.goldsafe.com.br/cofres-para-armas)

COFRES PARA HOTÉIS (https://www.goldsafe.com.br/cofres-para-hoteis)

COFRES BLACK (https://www.goldsafe.com.br/cofres-black)

COFRES PARA JOIAS (https://www.goldsafe.com.br/cofres-para-joias)

COFRES PARA MÍDIAS MAGNÉTICAS (https://www.goldsafe.com.br/cofres-para-midias-magneticas)

CARRINHO Clique em �nalizar compra para efetuar o seu pedido.

Produto Preço unitário Quantidade S

(https://www.goldsafe.com.br/cofre-

eletronico-com-5-prateleiras-

master-13)

Cofre Eletrônico C/ Prateleiras

Master 1.3

(https://www.goldsafe.com.br/cofre-

eletronico-com-5-prateleiras-

master-13)

SKU: 01010102010001

Estoque: 30 dias úteis


(https://www.goldsafe.com.br/carrinho/produto/19852681/atualizar/0)

1


(https://www.goldsafe.com.br/carrinho/produto/19852681/atualizar/2)

R$ 6.432,00 (https://www.goldsafe.com.br/

Usar cupom

Continuar comprando (https://www.goldsafe.com.br/)  Finalizar compra

(https://www.goldsafe.com.br/)

DIGITE O QUE VOCÊ PROCURA 

GOLD SAFE COMERCIO DE COFRES E FECHADURAS ELETRÔNICAS LTDA - CNPJ:  11 .825.909/0001-03 © TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. 2021

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

 

DESPACHO

Maceió, 11 de novembro de 2021.
 
 
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Os autos foram enviados pelo Senhor Secretário de

Administração, Despacho GSAD - 0971371, para reavaliação
de pesquisa de preço do item 03 do Pregão Eletrônico nº
53/2021, em razão de seu fracasso.

Para tanto, ampliamos a pesquisa outrora efetuada
por esta Seção, Despacho SEIC - 0927692, desprezando os
valores mais distantes do menor lance efetuado para tal item -
ATA (0969338), resultando na estimativa abaixo.

Cofre de aço, com 10 gavetas internas,
para acautelamento de armas

Quality Cofres 0972430 R$ 5.454,00
PM Cofres 0918036 R$ 4.999,00
Cofre &Cia 0972447 R$ 5.350,00

Cofres GoldSafe 0972466 R$ 6.432,00
Preço médio R$ 5.558,75
Quantidade 3

Valor médio total R$ 16.676,25
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 11/11/2021, às 16:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
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al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0972481 e o código CRC AB6E8CF9.

0007816-94.2021.6.02.8000 0972481v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de novembro de 2021.
 
 
À SAD, após cumprimento do Despacho

GSAD 0971371.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 18/11/2021, às 11:03, 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
0975130 e o código CRC 6311FB4B.

0007816-94.2021.6.02.8000 0975130v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de novembro de 2021.
À SLC, para ajustar a minuta do PE 53/2021 para a

aquisição específica do item fracassado, devendo considerar,
para efeito da indicação da estimativa de preço, o valor
atualizado pela SEIC (doc. 0972481).

Em paralelo, à COFIN, para ajuste na reserva de
crédito, considerando o valor já reservado no Processo
SEI 0006004-90.2016.6.02.8000.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 18/11/2021, às 14:34, 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
0975340 e o código CRC 48199123.

0007816-94.2021.6.02.8000 0975340v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de novembro de 2021.
À SGO,
 
Para ajustes na reserva de crédito, conforme

despacho GSAD (0975340).
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por HAROLDO ANTÔNIO CANUTO NETO,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 18/11/2021, às 19:27,
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
0975773 e o código CRC 9836FC0F.

0007816-94.2021.6.02.8000 0975773v1
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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 COFIN /SAD,
 
1. A SAD enviou este processo para ajuste da

reserva de crédito abaixo, com o intuito da continuidade de
instrução de compra de cofres:

 
__ SIAFI2021-DOCUMENTO-CONSULTA-CONND (CONSULTA NOTA DE DOTACAO)______________
  13/09/21  15:27      NOTA DE DOTACAO                 USUARIO : ESMERALDO      
  DATA EMISSAO    : 13Set21                            NUMERO  : 2021ND000560   
  UG EMITENTE     : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS             
  GESTAO EMITENTE : 00001  - TESOURO NACIONAL                                   
  FAVORECIDO      :                                                             
  TAXA CAMBIAL    :                                                             
  OBSERVACAO                                                                    
  RESERVA DE CRÉDITO PARA COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA (PÓRTICO, COFRE,  
  RAQUETE)PARA O TRE-AL.                                                        
  PROC 0006004-90.2016.6.02.8000                                                
                                                                                
  EV.   ESF PTRES   FONTE      ND   SB  UGR       PI                   V A L O R
  200081 1 167674 0100000000 449052    070280 INV PERMAN               77.920,00
                                                                                

2. Contudo, smj, tal valor também está reservado
para o fornecimento dos itens adjudicados decorrentes do
Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 53/2021 (decisão
doc. 0970667, proc 0006004-90.2016.6.02.8000) , cujo
montante registrado é de R$ 304.497,00, já bastante
superior à reserva total indicada acima. Assim, necessitamos
saber qual o valor será efetivamento demandado através
daquele Registro a fim de verificarmos a possibilidade da
reserva pretendida aqui e emitirmos o pré-empenho.

 
Respeitosamente.
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Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS, Chefe
de Seção Substituto, em 19/11/2021, às 08:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES,
Técnico Judiciário, em 19/11/2021, às 08:32, 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
0975817 e o código CRC 9DB44D74.

0007816-94.2021.6.02.8000 0975817v1
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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 SAD,
 
Para conhecimento do despacho SGO (0975817) e

providências correlatas.
 
Cordialmente,

Documento assinado eletronicamente por HAROLDO ANTÔNIO CANUTO NETO,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, 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
0975904 e o código CRC E719B0A1.

0007816-94.2021.6.02.8000 0975904v1
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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 COFIN
 
Senhor Coordenador,
 
Em resposta ao Despacho SGO 0975817, observo

que, neste processo, que trata de item fracassado do PE
53/2021, o valor a ser reservado é o indicado pela SEIC, no
Despacho 0972481, desta feita a ser adquirido em regime de
aquisição ordinária, não em registro de preços.

Quanto ao pré-empenho relativo ao processo
originário (SEI 0006004-90.2016.6.02.8000), os ajustes
orçamentários dar-se-ão observando os valores e a aquisição
mínima definida para os itens efetivamente adjudicados. 

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 19/11/2021, às 16:08, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0976432 e o código CRC 453266E0.

0007816-94.2021.6.02.8000 0976432v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de novembro de 2021.
À SGO,
Encaminho manifestação da GSAD (0976432), em

atendimento ao despacho SGO (0975817), para ciência e
continuidade do feito.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 22/11/2021, às 14:52,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0976493 e o código CRC C4A59D16.

0007816-94.2021.6.02.8000 0976493v1
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  22/11/2021 18:28
        ***.465.684-**

Pré-empenho

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS REAL - (R$)

2021 PE 26

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

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167674 0100000000 449052 70280 INV PERMAN

Data de Emissão Processo Taxa de Câmbio Valor

22/11/2021 0007816-94.2021.6.02 - 16.676,25

Código Nome

070011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Favorecido

Endereço

AV.ARISTEU DE ANDRADE,377,FAROL  MACEIÓ-AL.

CEP

57051-090

Município

MACEIO AL

UF Telefone

(082) 2122-7700

Descrição

RESERVA DE CRÉDITO PARA COMPRA DE COFRES (MATERIAL DE SEGURANÇA).
PROC 0007816-94.2021.6.02.8000

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data Operação Valor

22/11/2021 Inclusão 16.676,25

Operações

1  de      1000
Versão Data/Hora

22/11/2021 18:19:39
Operação
Inclusão
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE   26; RO 843  ; ND 726/2021;  

Observação:

- Conforme despacho GSAD doc. 0976432 .
- Levando em conta a compra no proc 0006004-90.2016.6.02.8000

e a atual reserva, foi necessário complementar a reserva com R$2.055,65 que
havia na UGR COFIN.

- MEMÓRIA DE CÁLCULO:
 
 

itens valor unitario quantidadetotal
portico R$ 19.599,803,00 R$ 58.799,40
raquete R$ 750,00 6,00 R$ 4.500,00
cofre R$ 5.558,75 3,00 R$ 16.676,25
TOTAL   R$ 79.975,65
RESERVA   R$ 77.920,00
DIFERENÇA  -R$ 2.055,65

 

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS, Chefe
de Seção Substituto, em 22/11/2021, às 18:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0977003 e o código CRC 93773109.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de novembro de 2021.
Retornem os autos à SLC, nos termos do Despacho

GSAD 0975340.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/11/2021, às 19:45, 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
0977116 e o código CRC DCC8BCB9.

0007816-94.2021.6.02.8000 0977116v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 05 de dezembro de 2021.
À COMAP/SLC, reiterando o Despacho

GSAD 0977116.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 05/12/2021, às 22:22, 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
0983732 e o código CRC 75F73D91.

0007816-94.2021.6.02.8000 0983732v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 06 de dezembro de 2021.
 
 
Acuso ciência do Despacho GSAD 0983732, ao

tempo em que encaminho os presentes autos à SLC, para seu
atendimento.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 06/12/2021, às 18:54, 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
0984476 e o código CRC 76EA33D7.

0007816-94.2021.6.02.8000 0984476v1
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                                  PODER JUDICIÁRIO
            TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PREGÃOPREGÃO  ELETRÔNICOELETRÔNICO  Nº XXNº XX/2021/2021

MINUTAMINUTA

PROCESSO Nº 0007816-94.2021.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO
Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Data: XX de XXXX de 2021
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF
Horário de Abertura: XX horas

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação
na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, objetivando a aquisição de
material  permanente  –  cofre  de  aço,  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 – cofre de
aço para acautelamento de armas, conforme especificações e condições assentadas nos
ANEXOS I e I-A deste edital.

2 – DOS PRAZOS DE ENTREGA E DA GARANTIA 

2.1. Os materiais deverão ser entregues no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias
corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho.

2.2. O período de garantia, mínimo, deve ser de 24 (vinte e quatro) meses, a contar
da data de recebimento, caracterizada pela data de emissão e assinatura do Termo de
Recebimento Definitivo, conforme previsto no Termo de Referência, no qual a Contratada
deve assegurar assistência técnica, durante o período de garantia, sem ônus para o TRE-
AL.

3 - DA PARTICIPAÇÃO
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                                  PODER JUDICIÁRIO
            TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

3.1. Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e Empresas de
Pequeno  Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação
parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital
e seus anexos.

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

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de peque-
no 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:

3.3.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos,
na forma da legislação vigente;

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

3.3.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

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

3.3.5.  que estejam sob falência, concurso de credores,  concordata ou em pro-
cesso de dissolução ou liquidação;

3.3.6. 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 declarações:

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº
123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
em seus arts. 42 a 49;

a.1) Como esta licitação prevê a participação exclusiva de microempresas
e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o
prosseguimento no certame.
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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 par-
ticipação 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 responsabilidade do licitan-
te 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 pro-
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vedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos de-
correntes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

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 in-
correção 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, concomitantemen-
te com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do obje-
to ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão públi -
ca, 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 cons-
tem 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 documenta-
ção 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 ses-
são pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, di-
ante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua descone-
xão.

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a propos-
ta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as pro-
postas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de ne-
gociação e julgamento da proposta.

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classifi -
cado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público
após o encerramento do envio de lances.

6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
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6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema ele-
trônico, dos seguintes campos:

a) Valor total do 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 Contratada.

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previ-
denciários, 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 al-
teração, 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 regên-
cia 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 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 ele-
trônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aque-
las que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, conte-
nham 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.
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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 exclusivamen-
te por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e
do valor consignado no registro.

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

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

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado
e registrado pelo sistema.

7.8. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a
vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos,
sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

7.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto
e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance fi-
nal 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, fin-
do 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 superi-
ores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será si-
giloso 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 li-
citantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um
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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, admitir o reiní-
cio da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado aten-
der 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 tem-
po 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 Pre-
gão, 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 su-
perior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas
vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio ele-
trônico utilizado para divulgação.

7.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital
e seus anexos.

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

7.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classi-
ficação, 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 preferên-
cia, 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;
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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 encami-
nhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor
preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferen-
tes 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 julga-
mento 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 pro-
posta, 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 supe-
rior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar
preço manifestamente inexequível.

8.3.1.  O preço máximo fixado para o item licitado é de  R$  16.676,25 (dezesseis mil,
seiscentos e setenta e seis reais e vinte e cinco centavos), que, de modo algum, vincula
a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores.

8.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, 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 referirem a
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materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele re-
nuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

8.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exe-
quibilidade 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 dili-
gências, 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 ante-
cedência, 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 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 examinará a propos-
ta 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 ha-
bilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

9 – DA HABILITAÇÃO.

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante deten-
tor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descum-
primento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que
impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos se-
guintes cadastros:

9.1.1. SICAF;

Minuta de edital (0987598)         SEI 0007816-94.2021.6.02.8000 / pg. 51



10

                                          
                                  PODER JUDICIÁRIO
            TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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 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 inabilitado, por
falta de condição de participação.

9.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrên-
cia do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, se-
guindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.5. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verifi-
cada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação ju-
rídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação
técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

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.
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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 me-
diante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em rela-
ção 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 so-
mente 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 ter-
mos 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 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;
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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;

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-

Minuta de edital (0987598)         SEI 0007816-94.2021.6.02.8000 / pg. 54



13

                                          
                                  PODER JUDICIÁRIO
            TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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 tan-
ge 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 apre-
sentação 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.

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 lici-
tante será declarado vencedor.
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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 deve-
rá:

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 ven-
cedor, para fins de pagamento;

c) conter a descrição do item ofertado;

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

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em considera-
ção no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se
for o caso.

10.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, mo-
delo, 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, 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 julga-
mento 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 in-
tenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pre-
tende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.
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11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a exis-
tência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fun-
damentadamente.

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 prazo
de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os de-
mais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarra-
zões 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 aprovei-
tamento.

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 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 acompanhar a
sessão reaberta.

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail,
ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.
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12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os
dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus 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 autorida-
de 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 pú-
blica, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

14.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo  e-mail slc@tre-
al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço discriminado no
item 25.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos.

14.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital
e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 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 aber-
tura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br.

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis,
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos res-
ponsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

14.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos pre-
vistos no certame.

14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional
e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

14.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e
vincularão os participantes e a administração.

15 – DA CONTRATAÇÃO
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15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante
Nota de Empenho, na qual constarão todas as especificações do objeto, valor, prazos de
entrega em conformidade com este edital.

15.2. Antes  da  Emissão  da Nota de Empenho será exigida a comprovação das
condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo
licitante durante a vigência do contrato.

15.3. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 15.2 ou
recusar-se a receber a Nota de Empenho, será convocada outra licitante para celebrar o
contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da
aplicação das sanções cabíveis.

16 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

16.1. Os materiais  deverão ser entregues,  no prazo estabelecido no Item 2 deste
Edital, no horário normal de expediente, de segunda a sexta-feira, no local a ser informado
na ordem de fornecimento, num dos seguintes endereços:

a) na Seção de Almoxarifado do Tribunal  Regional  Eleitoral  de Alagoas,
localizada na Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Bairro: Serraria, Maceió/AL,
CEP 57046–000. A entrega deverá ser agendada através do telefone (82)
3328-1947;

b) no edifício do Fórum Eleitoral de Maceió, localizado na Av. Fernandes
Lima, 3487, Farol, CEP: 57057- 000, Maceió-AL;

c) em outro local a ser definido pela Secretaria de Administração, dentro do
município de Maceió-AL.

16.2. Os materiais serão recebidos:

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

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

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

16.4. O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do
objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento.

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.
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16.7. O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 30 (trinta) dias corridos,
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas
na Seção 17.

17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

I  não entregar a documentação exigida no edital;

II - apresentar documentação falsa;

III - causar o atraso na execução do objeto;

IV - não mantiver a proposta;

V - falhar na execução do contrato;

VI - fraudar a execução do contrato;

VII - comportar-se de modo inidôneo;

VIII - declarar informações falsas; e

IX - cometer fraude fiscal.

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

17.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar com
a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado juntamente com as
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados.

17.4. A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita a aplicação
de multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos casos a seguir:

a) Advertência: poderão ser aplicadas sempre que a Administração entender que a(s)
justificativa(s)  de defesa atenua a responsabilidade da licitante e, desde que não
tenha havido prejuízo ao erário;
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b)  Multa  Moratória  de  0,05%  (cinco  centésimos  por  cento)  por  dia  de  atraso,
calculada sobre o valor do contrato, na hipótese de atraso injustificado na entrega
dos equipamentos, até o máximo de trinta dias;

c) Multa Moratória de 0,03% (três centésimos por cento) por dia de atraso, calculada
sobre o valor do Contrato, na hipótese de atraso injustificado nos demais prazos, até
o máximo de trinta dias.

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

17.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente
com as demais.

17.4.3. Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor
da(s)  multa(s)  será  calculado  tomando por  base,  apenas,  o  valor  do serviço  em
atraso.

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

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

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

17.5.         O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado  dos  pagamentos  eventualmente  devidos  pelo  TRE/AL  ou  cobrado
judicialmente.

17.6.         Na  aplicação  das  penalidades  previstas  nesta  seção  a  autoridade
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da
prevalência  e  indisponibilidade  do interesse  público,  em decorrência  de  circunstâncias
fundamentadas em fatos comprovados.

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

17.8.         Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da
Lei nº 8.666/1993.
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17.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro  de  05  (cinco)  dias  úteis  a  contar  da  data  da  intimação  para  o  pagamento,  a
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de
0,5% (meio por cento) ao mês.

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

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

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

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

17.13. Fica  estabelecido  que  os  casos  omissos  serão  resolvidos  entre  as  partes
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas
reguladoras da matéria, em especial as Leis n os 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes,
quando  for  o  caso,  supletivamente,  os  princípios  da  Teoria  Geral  dos  Contratos  e  as
disposições do Direito Privado.

17.14. Os  atos  administrativos  de  aplicação  das  sanções,  com  exceção  de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário
Oficial da União.

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.

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
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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 GARANTIA 

19.1. O período de garantia, mínimo, deve ser de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da
data  de  recebimento,  caracterizada  pela  data  de  emissão  e  assinatura  do  Termo  de
Recebimento  Definitivo,  conforme  previsto  neste  Termo  de  Referência,  no  qual  a
Contratada deve assegurar assistência técnica, durante o período de garantia, sem ônus
para o TRE-AL;

19.2. A Contratada responsabilizar-se-á pelo funcionamento dos equipamentos, mantendo-
o operacional ininterruptamente durante o período de garantia;

19.3. A Contratada será responsável, durante o período de garantia, pela atualização de
software,  nos  prazos  e  especificações  estabelecidos  pelo  fabricante,  e  corretiva  do
hardware, sem custo adicional para o TREAL, incluindo todos os serviços, mão de obra,
despesas com deslocamento, hospedagens, peças e materiais substituídos;

19.4. Ocorrendo atualização de software, deve ser disponibilizada uma cópia do mesmo
para o TRE-AL;

19.5. Todas as peças e materiais de reposição, durante o período de garantia, devem ser
novos, não sendo aceitos itens usados ou recondicionados, inclusive os acessórios;

19.6. O  período  transcorrido  a  partir  da  constatação,  pelo  TRE,  de  defeito  nos
equipamentos,  dispositivos  e  acessórios  até  a  sua  efetiva  correção,  será  somado  ao
período de garantia;

19.7. Durante o período de garantia,  a Contratada será a responsável pela solução de
quaisquer problemas provenientes de erros e/ou omissões, mesmo aqueles decorrentes de
falhas  na  concepção  do  projeto,  matéria  prima,  fabricação,  inspeção,  ensaios,
embalagens, transportes, manuseios e montagem. Excluir-se-ão, entretanto, os danos ou
defeitos  decorrentes  de  uso  inapropriado  do  equipamento  ou  influências  externas  de
terceiros, não imputáveis à Contratada;

19.8. A  Contratada  deve  emitir  um Termo  de  Garantia  de  fornecimento  de  Peças  de
Reposição por um período de 5 (cinco) anos a contar do término do período de garantia.
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20 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

20.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2021, relativos
ao  PTRES nº  167674 (Julgamento  de  Causas  e  Gestão  Administrativas)  -  Natureza  da
Despesa nº 44.90.52. (Equipamentos e Material Permanente).

21 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

21.1. Considerando  os  riscos  potenciais  ao  meio  ambiente  e  a  saúde  pública
ocasionados  pelos  equipamentos,  caberá  à  Contratada  observar  as  políticas
socioambientais,  principalmente  o  correto  descarte  e  o  gerenciamento  adequado  de
resíduos, no que tange à coleta, reutilização, reciclagem, tratamento ou disposição final,
assumindo o compromisso de cumprir toda a legislação vigente.

21.2. Não obstante,  sem prejuízo do indicativo no Anexo I  deste Edital  (Termo de
Referência), a contratada, deverá, ainda:

a) Dar destinação adequada aos resíduos gerados durante suas atividades;

b) Respeitar a legislação e as Normas Técnicas brasileiras – NBR publicadas pela
ABNT sobre resíduos, bem como as normas do INMETRO, a Lei n° 12.305/2010 –
Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Decreto n° 7.404/2010;

c) Descartar,  em conformidade com diretrizes  do Contratante  e  da legislação
ambiental  e  sanitária  vigentes,  todas  as  embalagens,  restos  de  materiais  e
produtos, sobras e entulhos, incluindo componentes substituídos, cabos, restos de
óleos e graxas.

22 – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

22.1.  A gestão do contrato, bem como sua fiscalização e atesto das notas fiscais serão
exercidos pelos servidores designados por cada órgão.

22.2.  O  gestor  designado,  quando do  atesto,  poderá  ser  auxiliado  por  outra  unidade
competente, se necessário.

22.3. No caso do TRE/AL, as decisões e providências que ultrapassarem a competência do
Gestor designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração, tudo em tempo
hábil à adoção das demais medidas necessárias.

23 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

23.1. São obrigações do Contratante:

a)  Prestar as informações e esclarecimentos atinentes ao objeto deste Edital,
que venham a ser solicitada pela empresa Contratada;
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b) Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do Gestor
contratual;

c) Designar membros à Comissão Técnica de Recebimento e Gestor Contratual,
para acompanhamento de todas as etapas do certame e Contrato;

d) Rejeitar no todo ou em parte, os equipamentos entregues em desacordo
com as  obrigações  assumidas  pela  empresa  e solicitar  expressamente  sua
substituição;

e) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.

24- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

24.1. São obrigações da contratada:

a) Providenciar para que os equipamentos sejam de linha de produção ativa,
não se aceitando a participação, na licitação, de propostas que ofertem pro-
tótipos, equipamentos reformados, equipamentos descontinuados, equipamen-
tos usados ou equipamentos em desenvolvimento, por fim, não serão aceitos
equipamentos em final de ciclo de vida (end-of-life). A comprovação desta exi-
gência poderá ser feita em fábrica, a critério do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, por meio de diligência;

b) Providenciar para que os equipamentos atendam a todas as normas vigen-
tes, incluindo os dispositivos e acessórios integrantes, expedidas pela Associa-
ção Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e outros órgãos certificadores, quan-
do da aplicação do seguimento;

c) Entregar equipamentos completos e prontos para entrar em operação ime-
diata, acrescido de todos os dispositivos e acessórios, com acesso total a todas
as funções operacionais;

d) Providenciar para que as etiquetas de identificação da marca do equipa-
mento se limitem somente à apresentação discreta de identificação do fabri-
cante e/ou modelo do equipamento;

e) Providenciar para que os manuais de instruções, manuais de operações,
manuais de manutenções e outros materiais impressos tenham conteúdo na
Língua Portuguesa do Brasil;

f) Prever em seu orçamento, todas as despesas diretas e indiretas, assim como
possíveis despesas eventuais que possam surgir, para completo fornecimento
dos itens do escopo.

g) Responder por todos os ônus referentes à aquisição, tais como: fretes, im-
postos, seguros, taxas, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comer-
ciais, decorrentes da execução do contrato;

h) Responder por si e por seus sucessores integralmente, em qualquer caso,
por todos os danos e prejuízos de qualquer natureza causados ao TRE-AL ou a
terceiros;
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i) Indenizar os danos e prejuízos referidos no item anterior na conformidade do
estabelecido no contrato;

j) Responder exclusivamente e integralmente perante o TRE-AL pela execução
do objeto na forma proposta no Contrato;

k) Acatar as determinações do TRE-AL, no sentido de garantir a perfeita manu-
tenção dos equipamentos em caso de vícios e/ou defeitos;

l) Substituir as suas expensas e responsabilidade o objeto que não estiver de
acordo com as especificações e, demais situações peculiares ao objeto como:
prazo para realização dos serviços de assistência técnica dentro do prazo de
garantia e a forma de sua realização;

m) Manter durante toda a vigência do Contrato, as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação, conforme preceitua o art. 55, inciso XIII, da
lei 8666/1993.

n) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da
União, INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em
condição regular;

o) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do
objeto deste contrato;

p) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Pro-
teção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com
o regime de Direito Público.

 25 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

25.2.         Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública
observarão o horário de Brasília – DF.

25.3. 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, atri-
buindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

25.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contrata-
ção.

25.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor
da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interes-
se da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

25.6. 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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25.7. 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.

25.8.         O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afas-
tamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os
princípios da isonomia e do interesse público.

25.9.      Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou de-
mais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

25.10. 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.

25.11.  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.

25.12. 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.

25.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações
e Contratos, no endereço especificado no item 25.11, no caso de ser retirado em Maceió,
ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.

25.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO I-A – Especificações do item;
ANEXO II - Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato.

24.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do Estado de
Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que
não puderem ser solucionadas administrativamente.

Maceió/AL, XX de XXXX de 2021.

Ingrid Pereira de Lima Araujo
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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          ANEXO I

          TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO:

Aquisição de cofres de aço, com 10 gavetas internas, para acautelamento de
armas, conforme especificações descritas no ANEXO I-A deste Edital.

2. JUSTIFICATIVA:

2.1 A aquisição deste objeto, em conformidade com o Planejamento Estratégico do
TRE-AL, visa zelar pela segurança das pessoas e do patrimônio do órgão, reforçando as
medidas de segurança e preservação do patrimônio público;

2.2. Visando implementar as normas de segurança para entrada no edifício sede do
TRE-AL e do FEM, recomendadas pelo Conselho Nacional de Justiça, principalmente pelo
disposto na Resolução nº 291 (23/08/2019) daquele Conselho e da Instrução Normativa
TRE-AL  nº  5  (160/06/2021),  esta  Comissão  de  Planejamento,  designada  através  da
Portaria Presidência nº 53/2020, propõe, conforme estudos preliminares, devidamente
aprovados, a aquisição de cofre de aço para acautelamento de armas.

2.3. O Cofre de aço tem a finalidade de acondicionamento das armas devidamente
acauteladas.

2.4. A existência desse equipamento é considerada pelo CNJ como um indicador
estratégico que mede o índice de unidades consideradas seguras.

2.5. A  implantação  dos  equipamentos  não  exclui  a  necessidade  da  vigilância
efetuada  pela  unidade  responsável  pela  segurança  institucional  e  vigilantes
terceirizados,  mas  garante  uma  maior  eficiência  das  ações  de  repressão,  além de
antecipar as ações de prevenção. Os equipamentos serão implantados observando as
características peculiares das edificações;

2.6. Ressalta-se  que  os  equipamentos  a  serem  adquiridos  não  requerem  a
observância  dos  requisitos  exigidos  para  a  aquisição  de  bens  de  tecnologia  da
informação.  Isto  se  dá  porque  os  equipamentos  relacionados  não  possuem
características de bens e serviços de Tecnologia da Informação, dado o caráter de seu
funcionamento, totalmente independente e com sistema próprio e limitado.

3. QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÕES

3.1. A descrição detalhada do item, com suas especificações técnicas, está elencada no
Anexo I-A deste Edital;

3.2. As quantidades a serem adquiridas são:

ITEM DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO QUANT. TRE-AL

1 Cofre de aço, com 10 gavetas internas,
para acautelamento de armas, incluindo

03
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opcional: a chave tetra.

Marca/Modelo referência

a. PM Cofres / EXECUTIVO 40

b. Fosrtsafe / MAGNUM 4001

4. CONDIÇÕES PARA AQUISIÇÃO

4.1. Os  equipamentos  devem,  obrigatoriamente,  atender  a  todos  os  requisitos  e
determinações estabelecidas neste Termo de Referência e no Anexo I-A deste Edital;

4.2. Os equipamentos devem ser de linha de produção ativa, não se aceitando a
participação,  na  licitação,  de  propostas  que  ofertem  protótipos,  equipamentos
reformados, equipamentos descontinuados, equipamentos usados ou equipamentos em
desenvolvimento, por fim, não serão aceitos equipamentos em final de ciclo de vida
(end-of-life). A comprovação desta exigência poderá ser feita em fábrica, a critério do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por meio de diligência;

4.3. Os  equipamentos  devem atender  a  todas  as  normas  vigentes,  incluindo  os
dispositivos e acessórios integrantes, expedidas pela Associação Brasileira de Normas
Técnicas – ABNT e outros órgãos certificadores, quando da aplicação do seguimento;

4.4. Os equipamentos devem ser entregues completos e prontos para entrar em
operação imediata, acrescido de todos os dispositivos e acessórios, com acesso total a
todas as funções operacionais.

4.5. As  etiquetas  de  identificação  da  marca  do  equipamento  devem  se  limitar
somente  à  apresentação  discreta  de  identificação  do  fabricante  e/ou  modelo  do
equipamento;

4.6. Os manuais de instruções, manuais de operações, manuais de manutenções e
outros materiais impressos deverão ter conteúdo na Língua Portuguesa do Brasil;

4.7. A(s)  licitantes(s)  deverá(ão)  prever  em  seu  orçamento,  todas  as  despesas
diretas e indiretas, assim como possíveis despesas eventuais que possam surgir, para
completo fornecimento dos itens do escopo.

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO/BEM COMUM

5.1. Cumpre ressaltar que, todos os bens acima elencados, possuem características
de bens comuns, cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente
definidos neste Termo de Referência, cujas especificações são usuais de mercado, nos
termos  da  Lei  10.520/2002.  Conforme  estudos  preliminares,  foram  identificados
diversos fornecedores para todos os equipamentos.

6. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS
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6.1 - A modalidade desta licitação deverá ser Pregão na forma Eletrônica, tendo como
critério para definir a empresa vencedora o menor preço, de acordo com as condições
deste Termo de Referência e do edital;

6. 2 - Apresentar proposta de preços e documentações de forma clara e detalhada,
contendo discriminação do produto, a quantidade solicitada, o valor unitário e valor to-
tal, prazo de vencimento da proposta e prazo para entrega dos materiais, número da
conta corrente, agência, nome do Banco do fornecedor, bem como declaração de que
todas as despesas serão por conta da empresa fornecedora.

6. 3 - Indicar que o preço unitário do item ofertado no certame será fixo e irreajustá-
vel;

6. 4 - Indicar o valor unitário e valor total do item cotado e o valor total da proposta
por extenso, já incluídas, discriminadamente, todas e quaisquer despesas tais como
frete, taxas e impostos, dentre outras, observadas as isenções previstas na legislação
vigente, com cotações em moeda corrente nacional. 

6. 5 -  Apresentar indicação detalhada das especificações do item cotado indicando
marca, modelo, tipo, fabricante, país de procedência e outras características que per-
mitam identificá-los, anexando-se, inclusive, prospectos em Português do Brasil, sem
referência às expressões “similar” ou “compatível”, de acordo com os requisitos indi-
cados no Anexo I-A - Especificações Técnicas do Edital;

6. 6 - Indicar o prazo máximo no qual a empresa ficará obrigada a entregar o(s) equi-
pamento(s)  cotado(s)  na proposta,  prontos para uso,  não podendo ser superior  ao
constante no item 08 deste Termo de Referência;

6.7 - Indicar o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a noventa
dias contados da data de sua apresentação.

7. DO LOCAL, PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA/RECEBIMENTO

7.1. Apresentar na proposta a garantia dos equipamentos, nos termos do item 8,
contra qualquer defeito de fabricação, sob pena de constatada alguma imperfeição, ter
os bens devolvidos e a empresa fornecedora submetida às penalidades da Lei;

7.2. Cada tipo de equipamento deverá ser entregue, devidamente acompanhados
das Notas Fiscais/Faturas correspondentes;

7.3. O prazo de entrega será de até 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados a
partir da data de recebimento da Nota de empenho;

7.4. O TRE-AL designará uma Comissão Técnica de Recebimento composta de pelo
menos 3 (três) membros para receber os equipamentos e emissão do respectivo Termo
de  Recebimento  Provisório  e  Definitivo.  O  TRE-AL  poderá  convocar  servidor  ou
profissional  (s)  de  outro  órgão  da  Administração  Pública  Direta  ou  Indireta,  com
conhecimento comprovado na matéria, para auxiliar nos trabalhos de avaliação;

7.5. Os equipamentos serão recebidos e/ou instalados da seguinte forma:

7.5.1.  01 (um) cofre de aço no edifício sede do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas,  localizado na Rua Aristeu de Andrade,  377,  Farol,  CEP:  57051-090,
Maceió-AL, pela realização do procedimento de verificação do equipamento em
seu local de instalação, para assegurar que o equipamento fornecido é idêntico
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ao  equipamento  cotado,  com todas  as  suas  funcionalidades,  e  emissão  do
Termo de Recebimento Definitivo;

7.5.2. 01 (um) cofre de aço no edifício do Fórum Eleitoral de Maceió, localizado
na Av. Fernandes Lima, 3487, Farol, CEP: 57057- 000, Maceió-AL, pela realização
do procedimento de verificação do equipamento em seu local de instalação,
para assegurar que o equipamento fornecido é idêntico ao equipamento cotado,
com  todas  as  suas  funcionalidades,  e  emissão  do  Termo  de  Recebimento
Definitivo;

7.5.3. As demais unidades do TRE-AL, serão instaladas em local a ser definido
pela Secretaria de Administração, dentro do Município de Maceió-AL;

7.6. O recebimento  provisório  dos  equipamentos  realizar-se-á  após  a  entrega  de
todos equipamentos que compõem o item, e a realização de testes de aceitação que
comprovem o atendimento às especificações técnicas estabelecidas;

7.7. Para  realização  dos  testes  de  aceitação,  todos  os  dispositivos  de  testes  e
instrumentos  necessários  na  execução,  devem  ser  disponibilizados  pela  licitante  e
ficarão em poder da Comissão Técnica até o término dos testes;

7.8. Existindo  divergências,  será  emitido  o  Termo  de  Recusa  e  notificada  a
Contratada,  devendo  a  mesma  às  suas  expensas,  providenciar  sua
substituição/correção no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos;

7.9. Inexistindo divergências o equipamento será aprovado e aceito;

7.10. A empresa vencedora deverá fornecer toda a documentação técnica exigida
neste Termo de Referência, primordialmente os manuais de operações e de manutenção
de cada equipamento, seus dispositivos e acessórios;

7.11. Os manuais e mídias fornecidos para verificação ficarão de posse da Comissão
Técnica que poderá realizar anotações, apontamentos e observações nestes, passando
em seguida à Seção Patrimônio;

7.12. Os testes de aceitação do(s) equipamento(s), objeto deste Termo de Referência,
serão realizado (s) nas dependências do TRE-AL.

7.13. A Comissão Técnica do TRE-AL fará os testes em até 05 (cinco) dias corridos,
para  cada  equipamento,  já  devidamente  instalado,  consistindo  na  verificação  das
características  técnicas e exigências  previstas  neste Termo de Referência e em seu
Anexo 01;

7.14. Os  testes  de  aceitação  consistirão  em  verificar  se  o(s)  equipamento(s)
atendem, primordialmente,  aos  requisitos  constantes  do ANEXO 01 deste  Termo de
Referência.  A  comissão  técnica  de  recebimento  fará  uso  de  testes,  com  vistas  a
demonstrar  a  eficiência  do(s)  equipamento(s),  objeto  deste  certame,  para que seja
verificado  o  atendimento  das  principais  características  funcionais  necessárias  à
segurança pública e das unidades do TRE-AL. Serão realizados por meio de aferição
pontual de cada item ou característica solicitada, conforme descrito neste Termo de
Referência.

7.15. O  recebimento  definitivo  se  dará  quando  os  equipamentos  estiverem
devidamente  instalados,  em  plena  capacidade  de  funcionamento  e  concluído  o
treinamento  necessário  aos  servidores/operadores  do  Contratante,  para
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operacionalização,  pela  Comissão Técnica de Recebimento,  no prazo máximo de 10
(dez) dias úteis após a conclusão dos treinamentos, se exigido;

7.16. Considerar-se-á  a  “data  de  conclusão  do  fornecimento”,  para  contagem do
prazo de garantia contratual  dos equipamentos fornecidos, a data de emissão, pelo
TRE-AL, do Termo de Recebimento Definitivo do(s) equipamento(s);

7.17. A CONTRATADA providenciará os trâmites necessários, a seu cargo, para que
sejam  respeitadas  todas  as  imposições  da  legislação  sobre  transporte,  seguro  e
desembaraço aduaneiro  para  o  percurso dos  equipamentos  até  o  local  da entrega,
incluindo os requisitos da Legislação Fiscal/Tributária.

7.18. Todas  as  partes  integrantes  deste  fornecimento  devem possuir  embalagens
adequadas à proteção efetiva do conteúdo contra choques e intempéries ou quaisquer
danos envolvendo o embarque, transporte e o desembarque dos equipamentos até o
local de entrega e instalação;

7.19. Não  serão  admitidos  equipamentos,  dispositivos  e  acessórios  com sinais  de
avarias, mesmo que provocados por transporte e movimentação inadequada;

7.20. São de responsabilidade da Contratada a embalagem, o transporte e o seguro
de  todos  os  equipamentos  e  materiais  integrantes  do  objeto  do  fornecimento.  As
despesas  decorrentes  serão  consideradas  incluídas  nos  preços  dos  itens  do
fornecimento.  

8. GARANTIA 

8.1. O período de garantia, mínimo, deve ser de 24 (vinte e quatro) meses, a contar
da data de recebimento, caracterizada pela data de emissão e assinatura do Termo de
Recebimento  Definitivo,  conforme  previsto  neste  Termo  de  Referência,  no  qual  a
Contratada deve assegurar  assistência  técnica,  durante  o período de garantia,  sem
ônus para o TRE-AL;

8.2. A  Contratada  responsabilizar-se-á  pelo  funcionamento  dos  equipamentos,
mantendo-o operacional ininterruptamente durante o período de garantia;

8.3. A Contratada será responsável, durante o período de garantia, pela atualização
de software, nos prazos e especificações estabelecidos pelo fabricante, e corretiva do
hardware, sem custo adicional para o TRE-AL, incluindo todos os serviços, mão de obra,
despesas com deslocamento, hospedagens, peças e materiais substituídos;

8.4. Ocorrendo  atualização  de  software,  deve  ser  disponibilizada  uma  cópia  do
mesmo para o TRE-AL;

8.5. Todas as peças e materiais de reposição, durante o período de garantia, devem
ser novos, não sendo aceitos itens usados ou recondicionados, inclusive os acessórios;

8.6. O  período  transcorrido  a  partir  da  constatação,  pelo  TRE,  de  defeito  nos
equipamentos, dispositivos e acessórios até a sua efetiva correção, será somado ao
período de garantia;

8.7. Durante o período de garantia, a Contratada será a responsável pela solução de
quaisquer problemas provenientes de erros e/ou omissões, mesmo aqueles decorrentes
de  falhas  na  concepção  do  projeto,  matéria  prima,  fabricação,  inspeção,  ensaios,
embalagens, transportes, manuseios e montagem. Excluir-se-ão, entretanto, os danos
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ou defeitos decorrentes de uso inapropriado do equipamento ou influências externas de
terceiros, não imputáveis à Contratada;

8.8. A Contratada deve emitir um Termo de Garantia de fornecimento de Peças de
Reposição por um período de 5 (cinco) anos a contar do término do período de garantia;

9. DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA

9.1. A Contratada deve dispor de canal de comunicação direto ou eletrônico que
permita a geração de número de protocolo ou outra forma de registro individual para as
aberturas dos chamados de assistência técnica. Os custos com a garantia e assistência
técnica deverão estar embutidos no valor da aquisição;

9.2. Durante o período de garantia, a assistência técnica dos equipamentos, terá
atendimento “on-site”,  após  o  chamado de aberturas  de assistência  técnica em no
máximo 05 (cinco) dias corridos para atendimento;

9.3. O prazo de recuperação será contado a partir da abertura formal do chamado
de assistência técnica, com solução definitiva por prazo não superior a 07 (sete) dias
úteis;

9.4. Não sendo possível a recuperação do equipamento no prazo de 07 (sete) dias
úteis, durante o período de garantia, deve ser providenciada a substituição do mesmo
por um equipamento equivalente ou superior, em caráter provisório, no prazo de 15
(quinze) das úteis. Após a constatação de impossibilidade do reparo em até 30 (trinta)
dias corridos, a substituição passará a ser definitiva, desde que o equipamento seja
novo;

9.5. Caso ocorram 3 (três) chamadas, devidamente formalizadas, para problemas de
mesma natureza e para um mesmo equipamento, a Contratada deve substituir todas as
partes integrantes que apresentaram defeitos, falhas ou aquela unidade (equipamento)
defeituosa,  às  suas  expensas,  no  prazo  máximo  de  60  (sessenta)  dias  após  ser
notificado. Equipamentos e acessórios devem ser substituídos integralmente.

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

10.1 Responder  por  todos  os  ônus  referentes  à  aquisição,  tais  como:  fretes,
impostos, seguros, taxas, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais,
decorrentes da execução do contrato;

10.2. Responder por si e por seus sucessores integralmente, em qualquer caso, por
todos os danos e prejuízos de qualquer natureza causados ao TRE-AL ou a terceiros;

10.3. Indenizar os danos e prejuízos referidos no item anterior na conformidade do
estabelecido na contratação;

10.4. Responder exclusivamente e integralmente perante o TRE-AL pela execução do
objeto na forma proposta na contratação;

10.5. Acatar  as  determinações  do  TRE-AL,  no  sentido  de  garantir  a  perfeita
manutenção dos equipamentos em caso de vícios e/ou defeitos;

10.6. Substituir  as  suas expensas e responsabilidade o objeto  que não estiver  de
acordo com as especificações e, demais situações peculiares ao objeto como: prazo
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para realização dos serviços de assistência técnica dentro do prazo de garantia e a
forma de sua realização;

11. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

11.1. Prestar as informações e esclarecimentos atinentes ao objeto deste Termo de
Referência, que venha a ser solicitada pela empresa Contratada;

11.2. Designar membros à Comissão Técnica de Recebimento, para acompanhamento
de todas as etapas do certame;

11.4. Rejeitar no todo ou em parte, os equipamentos entregues em desacordo com as
obrigações assumidas pela empresa e solicitar expressamente sua substituição;

11.5. O pagamento será efetuado por ordem bancária,  até  o 10º  dia útil,  após o
atesto firmado pelo Gestor do Contrato, considerando-se como data de pagamento o
dia da emissão da ordem bancária, por meio de crédito em nome da CONTRATADA, no
banco indicado, conforme a seguir especificado:

11.5.1  O atesto  ocorrerá  em até  05 (cinco)  dias  úteis  contados  a  partir  da
emissão do Termo de Recebimento Definitivo dos equipamentos, elaborado pela
Comissão Técnica de Recebimento.

12. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto, podem ser aplicadas à empresa as
seguintes sanções:

12.1.1.  Advertência:  poderão  ser  aplicadas  sempre  que  a  Administração
entender  que  a(s)  justificativa(s)  de  defesa  atenua  a  responsabilidade  da
licitante e, desde que não tenha havido prejuízo ao erário;

12.1.2.  Multa  Moratória  de  0,05% (cinco  centésimos  por  cento)  por  dia  de
atraso, calculada sobre o valor do contrato, na hipótese de atraso injustificado
na entrega dos equipamentos, até o máximo de trinta dias;

12.1.3. Multa Moratória de 0,03% (três centésimos por cento) por dia de atraso,
calculada sobre o valor  do Contrato,  na hipótese de atraso injustificado nos
demais prazos, até o máximo de trinta dias;

12.1.4.  Suspensão  temporária  de  participar  de  licitação  e  impedimento  de
contratar com a Administração, pelo prazo de, até dois anos;

12.1.5. Declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a
Administração  Pública,  enquanto  perdurarem  os  motivos  determinantes  da
punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade;

12.1.6.  Independente  da  sanção  aplicada,  a  inexecução  total  ou  parcial  do
contrato poderá ensejar, ainda, a rescisão contratual, nos termos previstos na
Lei  nº.  8.666/93,  bem como a incidência das consequências  legais  cabíveis,
inclusive  indenização  por  perdas  e  danos  eventualmente  causados  ao
Contratante.
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12.1.7.  A  reabilitação  será  concedida  sempre  que  a  licitante  ressarcir  a
Administração  os  prejuízos  resultantes,  e  depois  de  decorrido  o  prazo  da
suspensão temporária, se aplicada.

12.1.8.  Independente  da  sanção  aplicada,  a  inexecução  total  ou  parcial  do
fornecimento poderá ensejar, ainda, na rescisão do Ajuste, nos termos previstos
na  Lei  n  8.666/1993,  assim  como  a  incidência  das  consequências  legais
cabíveis.

13. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

13.1. Considerando  os  riscos  potenciais  ao  meio  ambiente  e  a  saúde  pública
ocasionados  pelos  equipamentos,  caberá  à  Contratada  observar  as  políticas
socioambientais,  principalmente o correto descarte  e o gerenciamento adequado de
resíduos,  no que  tange à  coleta,  reutilização,  reciclagem,  tratamento  ou  disposição
final, assumindo o compromisso de cumprir toda a legislação vigente;

13.2. Não obstante, sem prejuízo do indicativo no presente Termo de Referência, a
contratada, deverá, ainda, a destinação adequada aos resíduos gerados durante suas
atividades;

13.3. Respeitar a legislação e as Normas Técnicas brasileiras – NBR publicadas pela
ABNT sobre resíduos, bem como as normas do INMETRO, a Lei n° 12.305/2010 – Política
Nacional de Resíduos Sólidos e o Decreto n° 7.404/2010;

13.4. Descartar,  em  conformidade  com diretrizes  do  Contratante  e  da  legislação
ambiental e sanitária vigentes, todas as embalagens, restos de materiais e produtos,
sobras e entulhos, incluindo componentes substituídos, cabos, restos de óleos e graxas.

14. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

14.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2021, relativos
ao PTRES nº 167674 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas) - Natureza da
Despesa nº 44.90.52. (Equipamentos e Material Permanente).
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ANEXO I-A

ESPECIFICAÇÕES DO ITEM

1. DESCRIÇÃO

1.1 Cofre em aço, com 10 gavetas internas independentes (com chaves), mecanis-
mo de abertura e fechamento digital e/ou chave tetra (serve, inclusive, para desblo-
queio em caso de travamento de senha).

2. ESPECIFICAÇÕES GERAIS

2.1. Cofre digital com forração interna em carpete preto ou azul ou vermelho ou cinza;

2.2. Gabinete: Confeccionado em chapa de aço de espessura mínima de 2,5 mm;

2.3. Porta: Confeccionada em chapa de aço de espessura mínima de 3,2 mm;

2.4. Contendo, internamente, 10 gavetas forradas, removíveis, independentes e com 2
chaves tipo cilindro por gaveta. Obs: poderá ter 01 (um) vão além das 10 gavetas);

2.5. Pintura total em epóxi-pó branco ou cinza;

2.6. Assistência Técnica Permanente e própria;

2.7. Garantia mínima de 2 anos;

2.8. Sistema de travamento com, no mínimo, 3 (três) pinos (ferrolhos) horizontais;

2.9. Display externo, discreto, com teclado emborrachado, funcionando com, no máxi-
mo, 4 pilhas tamanho AA ou AAA (localizadas na parte externa do cofre);

2.10. Senha programável de 3 a 6 dígitos;

2.11. Função BEEP ON ou BEEP OFF: Liga ou desliga o som do beep ao digitar qualquer
tecla no painel do cofre;

2.12. Abertura e fechamento automático e/ou com a chave tetra;

2.13. Capacidade de armazenar, no mínimo, 4 senhas (programáveis pelos usuários);

2.14. Sistema eletrônico deverá se desligar, quando inativo, gerando economia de pi-
lhas;

2.15. Bloqueio de, 30 a 60 minutos, após 3 a 5 tentativas com senhas incorretas;

2.16. Senha para abertura de emergência, através do suporte técnico; 

2.17. Peso: de 55 a 101Kg;

2.18. Medidas Externas do cofre:

2.18.1. Altura: de 1000 a 1500 mm;

2.18.2. Largura: de 450 a 500 mm;

2.18.3. Profundidade: de 400 a 500 mm.

2.19. Medidas das Gavetas Internas:
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2.19.1. Altura: de 60 a 80 mm;

2.19.2. Largura: de 290 a 400 mm;

2.19.3. Profundidade: de 300 a 400 mm.

2.20. Cubagem: de 100 a 140 litros.

2.21. Itens inclusos:

2.21.1. 2 chaves tetra por cofre;

2.21.2. 2 chaves, tipo cilindro, por gaveta;

2.21.3. Kit de fixação (2 a 4 parafusos sextavados e buchas 10);

2.21.4. Manual de instrução em português.
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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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INFORMAÇÃO Nº 6339 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

À SAD

 

Senhor Secretário,

 

Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando à aquisição de material
permanente – cofre de aço para acautelamento de armas, em uso por este Tribunal.

 

Saliento que a minuta foi elaborada para conferir às Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, exclusividade na participação do certame, em virtude do valor estimado
da aquisição.

 

Outrossim, torne-se sabido que o prazo de garantia, segundo o Termo de Referência,
deveria ser de 12 meses, enquanto que, segundo o Anexo I, esse prazo deveria ser de
2 anos. Em razão da divergência, conforme informação contida no Despacho SEPAT
0972050, o prazo constante no TR foi retificado de forma a deixá-lo de acordo com o
anexo.

 

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

Solicito que sejam ratificados ou definidos novos prazos, se for o caso para os
seguintes itens:

1) Prazo de validade da proposta de 60 dias (item 6.5 do edital);

2) Prazo para envio de proposta ajustada de 2h (item 7.24.2 e 10.1);

3) Prazo para envio de documentação complementar de 2h (item 8.6, 8.7 e 9.6).

Em virtude da instrução levada a feito no presente procedimento, não inclui intervalo
mínimo para os lances, mesmo sendo facultativo para o modo aberto e fechado,
entretanto, caso se entenda de forma contrária, solicito a indicação do intervalo.

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

 

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

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

Documento assinado eletronicamente por ISABELLY SILVA ALVES, Estagiário(a), em
13/12/2021, às 14:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 13/12/2021, às 15:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 13/12/2021, às 15:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 13/12/2021, 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
0987599 e o código CRC B040ECA2.

0007816-94.2021.6.02.8000 0987599v2
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DESPACHO

Maceió, 26 de dezembro de 2021.
Dada a impossibilidade de se dar sequência ao

certame no corrente exercício, encaminho os autos à COFIN,
para cancelamento do pré-empenho doc. 0977002 e
informação acerca das possíveis programações que poderão
ser objeto de remanejamento no próximo exercício para
contemplar a aquisição, que se tem por necessária, em
cumprimento às recomendações do CNJ em matéria de
segurança institucional.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 26/12/2021, às 16:11, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0994607 e o código CRC 0EE94D32.

0007816-94.2021.6.02.8000 0994607v1
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DESPACHO

Maceió, 27 de dezembro de 2021.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0994607).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 27/12/2021, às 08:45, 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
0994648 e o código CRC ADD98668.

0007816-94.2021.6.02.8000 0994648v1
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DESPACHO

Maceió, 27 de dezembro de 2021.
À COFIN
 
Senhor Coordenador,
 
Informamos que todas as reservas de crédito já

foram anuladas e seus respectivos saldos encontram-se no
crédito disponível.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 27/12/2021, às 09:12, 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
0994666 e o código CRC 6DD98C2B.

0007816-94.2021.6.02.8000 0994666v1
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DESPACHO

Maceió, 27 de dezembro de 2021.
À GSAD,
Para ciência do despacho SGO 0994666.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 27/12/2021, às 10:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0994722 e o código CRC F233E08B.

0007816-94.2021.6.02.8000 0994722v1
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DESPACHO

Maceió, 27 de dezembro de 2021.
Acuso ciência do Despacho SGO 0994666 e devolvo

os autos à COFIN, em face do Despacho GSAD 0994607,
segunda parte.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 27/12/2021, às 10:58, 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
0994787 e o código CRC C36CC944.

0007816-94.2021.6.02.8000 0994787v1

Despacho GSAD 0994787         SEI 0007816-94.2021.6.02.8000 / pg. 85



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 SGO,
Para, em momento oportuno, efetuar as

providências do despacho GSAD (0994787).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 27/12/2021, às 11:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0994856 e o código CRC E9E1AEEF.

0007816-94.2021.6.02.8000 0994856v1
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DESPACHO

Maceió, 10 de fevereiro de 2022.
À COFIN.
 
Senhor Coordenador,
 
O presente procedimento encontra-se sobrestado

nesta unidade para, em razão da impossibilidade de conclusão
da aquisição do objeto no exercício de 2021, providenciar
neste exercício, nos termos do Despacho 0994607,
"informação acerca das possíveis programações que poderão
ser objeto de remanejamento no próximo exercício para
contemplar a aquisição, que se tem por necessária, em
cumprimento às recomendações do CNJ em matéria de
segurança institucional."

 
Atendendo a solicitação, informamos abaixo os

recursos consignados na LOA 2022, GND 449052, para as
unidades vinculadas à SAD:

SAPEV - Veículos diversos                                   -
R$ 465.000,00

SEPAT  - Móveis e outros materiais permanentes -
R$ 187.680,00.

 
Por fim, tendo em vista a imperiosa necessidade

demonstrada pelo senhor Secretário de Administração no
citado despacho, sugerimos a continuidade do procedimento,
com a utilização dos recursos acima demonstrados, fazendo-
se, caso necessário, a recomposição do mesmo por meio de
solicitação de crédito adicional, no momento oportuno,
utilizando-se como fonte compensatória as eventuais sobras
de recursos em outras iniciativas a cargo deste TRE.
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Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS, Chefe
de Seção Substituto, em 10/02/2022, 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
1011784 e o código CRC 20DAF9E7.

0007816-94.2021.6.02.8000 1011784v1
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DESPACHO

Maceió, 10 de fevereiro de 2022.
À SGO,
Sr. Chefe,
Diante do pequeno montante envolvido na

pretensão dessa contratação anuo com a sugestão dessa
Seção (1011784).

Alerto que diante do grande percentual de
inscrição de RP´s no exercício de 2021, algo em torno de
18,2% do orçamento anual, é imperioso mantermos cautela
quanto a utilização dos recursos de Investimento, visto que
tais valores possivelmente servirão de lastro financeiro caso
não haja disponibilização adicional do limite de pagamento
pela SOF/TSE.

Encaminho à GSAD para manifestação e
deliberação quanto à despesa agregada, entre as 02
apontadas,  que remanejaremos para a presente contratação.

Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 10/02/2022, às 18:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1011801 e o código CRC 7CBD8B88.

0007816-94.2021.6.02.8000 1011801v1
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DESPACHO

Maceió, 10 de fevereiro de 2022.
Em atenção ao Despacho COFIN 1011801, indica-

se, dada a maior aproximação das despesas em comento, os
créditos consignados à SEPAT, para aquisição de mobiliário.

Retornem os autos à COFIN, para promover a
reserva de crédito.

Em paralelo, à COMAP, para ciência.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 10/02/2022, às 20:59, 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
1011986 e o código CRC E724C3E8.

0007816-94.2021.6.02.8000 1011986v1
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DESPACHO

Maceió, 11 de fevereiro de 2022.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (1011986).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 11/02/2022, às 08:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1012053 e o código CRC DE02F61E.

0007816-94.2021.6.02.8000 1012053v1
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SIAFI - PRÉ-EMPENHO
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Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 11/02/2022, às 10:23, 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
1012170 e o código CRC 1120BE93.

0007816-94.2021.6.02.8000 1012170v2
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 63/2022 - RO 219

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS, Chefe
de Seção Substituto, em 11/02/2022, às 10:23, 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
1012171 e o código CRC F5A1D7C7.
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DESPACHO

Maceió, 11 de fevereiro de 2022.
R.H.
À COMAP.
Antes de irem os autos à AJ-DG para análise da

minuta do edital, solicito que a COMAP se manifeste sobre a
atual estimativa da despesa, considerando que houve
déficit (na estimativa anterior), ocasionando o fracasso do
certame.

Após, encaminhá-los à Assessoria Jurídica para
análise do instrumento convocatório e continuidade do feito.

Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 11/02/2022, às 12:47, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1012355 e o código CRC DBDDD687.

0007816-94.2021.6.02.8000 1012355v1
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DESPACHO

Maceió, 25 de fevereiro de 2022.
 
 
À SEIC, para manifestação acerca da necessidade

de atualização da pesquisa de preços realizada pela unidade,
por meio do Despacho SEIC 0972481.

 
Caso contrário, que os autos sigam à AJ-DG, para

análise da minuta de edital contida no evento 0987598.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 25/02/2022, às 14:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1020165 e o código CRC C22553EF.

0007816-94.2021.6.02.8000 1020165v1
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DESPACHO

Maceió, 01 de março de 2022.
 
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Os autos foram enviador pelo Senhor Secretário de

administração para manifestação acerca da atual estimativa da
despesa, considerando que houve déficit (na estimativa
anterior), ocasionando o fracasso do certame - Despacho
GSAD (1012355).

Nesse sentido, registramos que, por meio do
Despacho SEIC (0972481), já fora  estimado novo valor da
contratação, a partir de ampliação de pesquisa de mercado,
desprezando-se os valores mais distantes do menor lance
efetuado para tal item - ATA (0969338), resultando na
estimativa abaixo.

Cofre de aço, com 10 gavetas internas,
para acautelamento de armas

Quality Cofres 0972430 R$ 5.454,00
PM Cofres 0918036 R$ 4.999,00
Cofre &Cia 0972447 R$ 5.350,00

Cofres GoldSafe 0972466 R$ 6.432,00
Preço médio R$ 5.558,75
Quantidade 3

Valor médio total R$ 16.676,25
No entanto, considerando que já transcorreram

cerca de 03 (três) meses de tal estimativa, atualizamos e
ampliamos as cotações anteriores, desconsiderando a ofertada
pela PM Cofres, devido à sua data de apresentação,
resultando em um novo valor total estimado em R$ 19.580,71
(dezenove mil quinhentos e oitenta reais e setenta e um
centavos).
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Cofre de aço, com 10 gavetas internas,
para acautelamento de armas

Cofres SP 1020265 R$ 6.209,00
Mega Office 1020266 R$ 8.265,61
Cofres & Cia 1020267 R$ 6.179,00

Quality 1020268 R$ 5.454,00
Valor médio unitário R$ 6.526,90

Quantidade R$ 3,00
Valor médio total R$ 19.580,71

 
 

À deliberação superior.
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 01/03/2022, às 19:13, 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
1020264 e o código CRC 388EB144.

0007816-94.2021.6.02.8000 1020264v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 03 de março de 2022.
À SLC,
Para ajustar a minuta do edital aos novos valores

estimados.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador, em 03/03/2022, às 14:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1020630 e o código CRC 566BE850.
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PREGÃOPREGÃO  ELETRÔNICOELETRÔNICO  Nº XXNº XX/2021/2021

MINUTAMINUTA

PROCESSO Nº 0007816-94.2021.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO
Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Data: XX de XXXX de 2021
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF
Horário de Abertura: XX horas

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação
na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, objetivando a aquisição de
material  permanente  –  cofre  de  aço,  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 – cofre de
aço para acautelamento de armas, conforme especificações e condições assentadas nos
ANEXOS I e I-A deste edital.

2 – DOS PRAZOS DE ENTREGA E DA GARANTIA 

2.1. Os materiais deverão ser entregues no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias
corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho.

2.2. O período de garantia, mínimo, deve ser de 24 (vinte e quatro) meses, a contar
da data de recebimento, caracterizada pela data de emissão e assinatura do Termo de
Recebimento Definitivo, conforme previsto no Termo de Referência, no qual a Contratada
deve assegurar assistência técnica, durante o período de garantia, sem ônus para o TRE-
AL.

3 - DA PARTICIPAÇÃO
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3.1. Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e Empresas de
Pequeno  Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação
parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital
e seus anexos.

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

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de peque-
no 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:

3.3.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos,
na forma da legislação vigente;

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

3.3.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

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

3.3.5.  que estejam sob falência, concurso de credores,  concordata ou em pro-
cesso de dissolução ou liquidação;

3.3.6. 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 declarações:

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº
123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
em seus arts. 42 a 49;

a.1) Como esta licitação prevê a participação exclusiva de microempresas
e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o
prosseguimento no certame.
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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 par-
ticipação 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 responsabilidade do licitan-
te 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 pro-
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vedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos de-
correntes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

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 in-
correção 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, concomitantemen-
te com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do obje-
to ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão públi -
ca, 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 cons-
tem 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 documenta-
ção 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 ses-
são pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, di-
ante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua descone-
xão.

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a propos-
ta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as pro-
postas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de ne-
gociação e julgamento da proposta.

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classifi -
cado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público
após o encerramento do envio de lances.

6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
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6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema ele-
trônico, dos seguintes campos:

a) Valor total do 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 Contratada.

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previ-
denciários, 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 al-
teração, 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 regên-
cia 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 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 ele-
trônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aque-
las que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, conte-
nham 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.
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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 exclusivamen-
te por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e
do valor consignado no registro.

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

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

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado
e registrado pelo sistema.

7.8. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a
vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos,
sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

7.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto
e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance fi-
nal 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, fin-
do 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 superi-
ores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será si-
giloso 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 li-
citantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um
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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, admitir o reiní-
cio da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado aten-
der 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 tem-
po 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 Pre-
gão, 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 su-
perior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas
vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio ele-
trônico utilizado para divulgação.

7.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital
e seus anexos.

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

7.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classi-
ficação, 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 preferên-
cia, 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;
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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 encami-
nhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor
preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferen-
tes 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 julga-
mento 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 pro-
posta, 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 supe-
rior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar
preço manifestamente inexequível.

8.3.1.  O preço máximo fixado para o item licitado é de R$ 19.580,71 (dezenove mil e
quinhentos e oitenta reais e setenta e um centavos), que, de modo algum, vincula a
decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores.

8.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, 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 referirem a
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materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele re-
nuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

8.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exe-
quibilidade 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 dili-
gências, 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 ante-
cedência, 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 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 examinará a propos-
ta 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 ha-
bilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

9 – DA HABILITAÇÃO.

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante deten-
tor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descum-
primento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que
impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos se-
guintes cadastros:

9.1.1. SICAF;
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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 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 inabilitado, por
falta de condição de participação.

9.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrên-
cia do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, se-
guindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.5. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verifi-
cada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação ju-
rídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação
técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

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.
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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 me-
diante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em rela-
ção 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 so-
mente 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 ter-
mos 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 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;
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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;

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-
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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 tan-
ge 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 apre-
sentação 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.

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 lici-
tante será declarado vencedor.
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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 deve-
rá:

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 ven-
cedor, para fins de pagamento;

c) conter a descrição do item ofertado;

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

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em considera-
ção no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se
for o caso.

10.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, mo-
delo, 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, 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 julga-
mento 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 in-
tenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pre-
tende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.
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11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a exis-
tência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fun-
damentadamente.

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 prazo
de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os de-
mais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarra-
zões 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 aprovei-
tamento.

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 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 acompanhar a
sessão reaberta.

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail,
ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.
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12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os
dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus 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 autorida-
de 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 pú-
blica, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

14.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo  e-mail slc@tre-
al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço discriminado no
item 25.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos.

14.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital
e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 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 aber-
tura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br.

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis,
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos res-
ponsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

14.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos pre-
vistos no certame.

14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional
e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

14.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e
vincularão os participantes e a administração.

15 – DA CONTRATAÇÃO
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15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante
Nota de Empenho, na qual constarão todas as especificações do objeto, valor, prazos de
entrega em conformidade com este edital.

15.2. Antes  da  Emissão  da Nota de Empenho será exigida a comprovação das
condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo
licitante durante a vigência do contrato.

15.3. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 15.2 ou
recusar-se a receber a Nota de Empenho, será convocada outra licitante para celebrar o
contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da
aplicação das sanções cabíveis.

16 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

16.1. Os materiais  deverão ser entregues,  no prazo estabelecido no Item 2 deste
Edital, no horário normal de expediente, de segunda a sexta-feira, no local a ser informado
na ordem de fornecimento, num dos seguintes endereços:

a) na Seção de Almoxarifado do Tribunal  Regional  Eleitoral  de Alagoas,
localizada na Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Bairro: Serraria, Maceió/AL,
CEP 57046–000. A entrega deverá ser agendada através do telefone (82)
3328-1947;

b) no edifício do Fórum Eleitoral de Maceió, localizado na Av. Fernandes
Lima, 3487, Farol, CEP: 57057- 000, Maceió-AL;

c) em outro local a ser definido pela Secretaria de Administração, dentro do
município de Maceió-AL.

16.2. Os materiais serão recebidos:

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

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

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

16.4. O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do
objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento.

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.
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16.7. O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 30 (trinta) dias corridos,
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas
na Seção 17.

17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

I  não entregar a documentação exigida no edital;

II - apresentar documentação falsa;

III - causar o atraso na execução do objeto;

IV - não mantiver a proposta;

V - falhar na execução do contrato;

VI - fraudar a execução do contrato;

VII - comportar-se de modo inidôneo;

VIII - declarar informações falsas; e

IX - cometer fraude fiscal.

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

17.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar com
a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado juntamente com as
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados.

17.4. A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita a aplicação
de multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos casos a seguir:

a) Advertência: poderão ser aplicadas sempre que a Administração entender que a(s)
justificativa(s)  de defesa atenua a responsabilidade da licitante e, desde que não
tenha havido prejuízo ao erário;
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b)  Multa  Moratória  de  0,05%  (cinco  centésimos  por  cento)  por  dia  de  atraso,
calculada sobre o valor do contrato, na hipótese de atraso injustificado na entrega
dos equipamentos, até o máximo de trinta dias;

c) Multa Moratória de 0,03% (três centésimos por cento) por dia de atraso, calculada
sobre o valor do Contrato, na hipótese de atraso injustificado nos demais prazos, até
o máximo de trinta dias.

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

17.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente
com as demais.

17.4.3. Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor
da(s)  multa(s)  será  calculado  tomando por  base,  apenas,  o  valor  do serviço  em
atraso.

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

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

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

17.5.         O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado  dos  pagamentos  eventualmente  devidos  pelo  TRE/AL  ou  cobrado
judicialmente.

17.6.         Na  aplicação  das  penalidades  previstas  nesta  seção  a  autoridade
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da
prevalência  e  indisponibilidade  do interesse  público,  em decorrência  de  circunstâncias
fundamentadas em fatos comprovados.

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

17.8.         Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da
Lei nº 8.666/1993.
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17.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro  de  05  (cinco)  dias  úteis  a  contar  da  data  da  intimação  para  o  pagamento,  a
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de
0,5% (meio por cento) ao mês.

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

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

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

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

17.13. Fica  estabelecido  que  os  casos  omissos  serão  resolvidos  entre  as  partes
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas
reguladoras da matéria, em especial as Leis n os 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes,
quando  for  o  caso,  supletivamente,  os  princípios  da  Teoria  Geral  dos  Contratos  e  as
disposições do Direito Privado.

17.14. Os  atos  administrativos  de  aplicação  das  sanções,  com  exceção  de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário
Oficial da União.

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.

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
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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 GARANTIA 

19.1. O período de garantia, mínimo, deve ser de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da
data  de  recebimento,  caracterizada  pela  data  de  emissão  e  assinatura  do  Termo  de
Recebimento  Definitivo,  conforme  previsto  neste  Termo  de  Referência,  no  qual  a
Contratada deve assegurar assistência técnica, durante o período de garantia, sem ônus
para o TRE-AL;

19.2. A Contratada responsabilizar-se-á pelo funcionamento dos equipamentos, mantendo-
o operacional ininterruptamente durante o período de garantia;

19.3. A Contratada será responsável, durante o período de garantia, pela atualização de
software,  nos  prazos  e  especificações  estabelecidos  pelo  fabricante,  e  corretiva  do
hardware, sem custo adicional para o TREAL, incluindo todos os serviços, mão de obra,
despesas com deslocamento, hospedagens, peças e materiais substituídos;

19.4. Ocorrendo atualização de software, deve ser disponibilizada uma cópia do mesmo
para o TRE-AL;

19.5. Todas as peças e materiais de reposição, durante o período de garantia, devem ser
novos, não sendo aceitos itens usados ou recondicionados, inclusive os acessórios;

19.6. O  período  transcorrido  a  partir  da  constatação,  pelo  TRE,  de  defeito  nos
equipamentos,  dispositivos  e  acessórios  até  a  sua  efetiva  correção,  será  somado  ao
período de garantia;

19.7. Durante o período de garantia,  a Contratada será a responsável pela solução de
quaisquer problemas provenientes de erros e/ou omissões, mesmo aqueles decorrentes de
falhas  na  concepção  do  projeto,  matéria  prima,  fabricação,  inspeção,  ensaios,
embalagens, transportes, manuseios e montagem. Excluir-se-ão, entretanto, os danos ou
defeitos  decorrentes  de  uso  inapropriado  do  equipamento  ou  influências  externas  de
terceiros, não imputáveis à Contratada;

19.8. A  Contratada  deve  emitir  um Termo  de  Garantia  de  fornecimento  de  Peças  de
Reposição por um período de 5 (cinco) anos a contar do término do período de garantia.
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20 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

20.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2021, relativos
ao  PTRES nº  167674 (Julgamento  de  Causas  e  Gestão  Administrativas)  -  Natureza  da
Despesa nº 44.90.52. (Equipamentos e Material Permanente).

21 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

21.1. Considerando  os  riscos  potenciais ao  meio  ambiente  e  a  saúde  pública
ocasionados  pelos  equipamentos,  caberá  à  Contratada  observar  as  políticas
socioambientais,  principalmente  o  correto  descarte  e  o  gerenciamento  adequado  de
resíduos, no que tange à coleta, reutilização, reciclagem, tratamento ou disposição final,
assumindo o compromisso de cumprir toda a legislação vigente.

21.2. Não obstante,  sem prejuízo do indicativo no Anexo I  deste Edital  (Termo de
Referência), a contratada, deverá, ainda:

a) Dar destinação adequada aos resíduos gerados durante suas atividades;

b) Respeitar a legislação e as Normas Técnicas brasileiras – NBR publicadas pela
ABNT sobre resíduos, bem como as normas do INMETRO, a Lei n° 12.305/2010 –
Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Decreto n° 7.404/2010;

c) Descartar,  em conformidade com diretrizes  do Contratante  e  da legislação
ambiental  e  sanitária  vigentes,  todas  as  embalagens,  restos  de  materiais  e
produtos, sobras e entulhos, incluindo componentes substituídos, cabos, restos de
óleos e graxas.

22 – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

22.1.  A gestão do contrato, bem como sua fiscalização e atesto das notas fiscais serão
exercidos pelos servidores designados por cada órgão.

22.2.  O  gestor  designado,  quando do  atesto,  poderá  ser  auxiliado  por  outra  unidade
competente, se necessário.

22.3. No caso do TRE/AL, as decisões e providências que ultrapassarem a competência do
Gestor designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração, tudo em tempo
hábil à adoção das demais medidas necessárias.

23 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

23.1. São obrigações do Contratante:

a)  Prestar as informações e esclarecimentos atinentes ao objeto deste Edital,
que venham a ser solicitada pela empresa Contratada;
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b) Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do Gestor
contratual;

c) Designar membros à Comissão Técnica de Recebimento e Gestor Contratual,
para acompanhamento de todas as etapas do certame e Contrato;

d) Rejeitar no todo ou em parte, os equipamentos entregues em desacordo
com as  obrigações  assumidas  pela  empresa  e solicitar  expressamente  sua
substituição;

e) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.

24- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

24.1. São obrigações da contratada:

a) Providenciar para que os equipamentos sejam de linha de produção ativa,
não se aceitando a participação, na licitação, de propostas que ofertem pro-
tótipos, equipamentos reformados, equipamentos descontinuados, equipamen-
tos usados ou equipamentos em desenvolvimento, por fim, não serão aceitos
equipamentos em final de ciclo de vida (end-of-life). A comprovação desta exi-
gência poderá ser feita em fábrica, a critério do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, por meio de diligência;

b) Providenciar para que os equipamentos atendam a todas as normas vigen-
tes, incluindo os dispositivos e acessórios integrantes, expedidas pela Associa-
ção Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e outros órgãos certificadores, quan-
do da aplicação do seguimento;

c) Entregar equipamentos completos e prontos para entrar em operação ime-
diata, acrescido de todos os dispositivos e acessórios, com acesso total a todas
as funções operacionais;

d) Providenciar para que as etiquetas de identificação da marca do equipa-
mento se limitem somente à apresentação discreta de identificação do fabri-
cante e/ou modelo do equipamento;

e) Providenciar para que os manuais de instruções, manuais de operações,
manuais de manutenções e outros materiais impressos tenham conteúdo na
Língua Portuguesa do Brasil;

f) Prever em seu orçamento, todas as despesas diretas e indiretas, assim como
possíveis despesas eventuais que possam surgir, para completo fornecimento
dos itens do escopo.

g) Responder por todos os ônus referentes à aquisição, tais como: fretes, im-
postos, seguros, taxas, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comer-
ciais, decorrentes da execução do contrato;

h) Responder por si e por seus sucessores integralmente, em qualquer caso,
por todos os danos e prejuízos de qualquer natureza causados ao TRE-AL ou a
terceiros;
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i) Indenizar os danos e prejuízos referidos no item anterior na conformidade do
estabelecido no contrato;

j) Responder exclusivamente e integralmente perante o TRE-AL pela execução
do objeto na forma proposta no Contrato;

k) Acatar as determinações do TRE-AL, no sentido de garantir a perfeita manu-
tenção dos equipamentos em caso de vícios e/ou defeitos;

l) Substituir as suas expensas e responsabilidade o objeto que não estiver de
acordo com as especificações e, demais situações peculiares ao objeto como:
prazo para realização dos serviços de assistência técnica dentro do prazo de
garantia e a forma de sua realização;

m) Manter durante toda a vigência do Contrato, as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação, conforme preceitua o art. 55, inciso XIII, da
lei 8666/1993.

n) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da
União, INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em
condição regular;

o) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do
objeto deste contrato;

p) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Pro-
teção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com
o regime de Direito Público.

 25 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

25.2.         Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública
observarão o horário de Brasília – DF.

25.3. 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, atri-
buindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

25.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contrata-
ção.

25.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor
da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interes-
se da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

25.6. 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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25.7. 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.

25.8.         O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afas-
tamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os
princípios da isonomia e do interesse público.

25.9.      Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou de-
mais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

25.10. 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.

25.11.  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.

25.12. 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.

25.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações
e Contratos, no endereço especificado no item 25.11, no caso de ser retirado em Maceió,
ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.

25.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO I-A – Especificações do item;
ANEXO II - Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato.

24.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do Estado de
Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que
não puderem ser solucionadas administrativamente.

Maceió/AL, XX de XXXX de 2021.

Ingrid Pereira de Lima Araujo
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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          ANEXO I

          TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO:

Aquisição de cofres de aço, com 10 gavetas internas, para acautelamento de
armas, conforme especificações descritas no ANEXO I-A deste Edital.

2. JUSTIFICATIVA:

2.1 A aquisição deste objeto, em conformidade com o Planejamento Estratégico do
TRE-AL, visa zelar pela segurança das pessoas e do patrimônio do órgão, reforçando as
medidas de segurança e preservação do patrimônio público;

2.2. Visando implementar as normas de segurança para entrada no edifício sede do
TRE-AL e do FEM, recomendadas pelo Conselho Nacional de Justiça, principalmente pelo
disposto na Resolução nº 291 (23/08/2019) daquele Conselho e da Instrução Normativa
TRE-AL  nº  5  (160/06/2021),  esta  Comissão  de  Planejamento,  designada  através  da
Portaria Presidência nº 53/2020, propõe, conforme estudos preliminares, devidamente
aprovados, a aquisição de cofre de aço para acautelamento de armas.

2.3. O Cofre de aço tem a finalidade de acondicionamento das armas devidamente
acauteladas.

2.4. A existência desse equipamento é considerada pelo CNJ como um indicador
estratégico que mede o índice de unidades consideradas seguras.

2.5. A  implantação  dos  equipamentos  não  exclui  a  necessidade  da  vigilância
efetuada  pela  unidade  responsável  pela  segurança  institucional  e  vigilantes
terceirizados,  mas  garante  uma  maior  eficiência  das  ações  de  repressão,  além de
antecipar as ações de prevenção. Os equipamentos serão implantados observando as
características peculiares das edificações;

2.6. Ressalta-se  que  os  equipamentos  a  serem  adquiridos  não  requerem  a
observância  dos  requisitos  exigidos  para  a  aquisição  de  bens  de  tecnologia  da
informação.  Isto  se  dá  porque  os  equipamentos  relacionados  não  possuem
características de bens e serviços de Tecnologia da Informação, dado o caráter de seu
funcionamento, totalmente independente e com sistema próprio e limitado.

3. QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÕES

3.1. A descrição detalhada do item, com suas especificações técnicas, está elencada no
Anexo I-A deste Edital;

3.2. As quantidades a serem adquiridas são:

ITEM DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO QUANT. TRE-AL

1 Cofre de aço, com 10 gavetas internas,
para acautelamento de armas, incluindo

03
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opcional: a chave tetra.

Marca/Modelo referência

a. PM Cofres / EXECUTIVO 40

b. Fosrtsafe / MAGNUM 4001

4. CONDIÇÕES PARA AQUISIÇÃO

4.1. Os  equipamentos  devem,  obrigatoriamente,  atender  a  todos  os  requisitos  e
determinações estabelecidas neste Termo de Referência e no Anexo I-A deste Edital;

4.2. Os equipamentos devem ser de linha de produção ativa, não se aceitando a
participação,  na  licitação,  de  propostas  que  ofertem  protótipos,  equipamentos
reformados, equipamentos descontinuados, equipamentos usados ou equipamentos em
desenvolvimento, por fim, não serão aceitos equipamentos em final de ciclo de vida
(end-of-life). A comprovação desta exigência poderá ser feita em fábrica, a critério do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por meio de diligência;

4.3. Os  equipamentos  devem atender  a  todas  as  normas  vigentes,  incluindo  os
dispositivos e acessórios integrantes, expedidas pela Associação Brasileira de Normas
Técnicas – ABNT e outros órgãos certificadores, quando da aplicação do seguimento;

4.4. Os equipamentos devem ser entregues completos e prontos para entrar em
operação imediata, acrescido de todos os dispositivos e acessórios, com acesso total a
todas as funções operacionais.

4.5. As  etiquetas  de  identificação  da  marca  do  equipamento  devem  se  limitar
somente  à  apresentação  discreta  de  identificação  do  fabricante  e/ou  modelo  do
equipamento;

4.6. Os manuais de instruções, manuais de operações, manuais de manutenções e
outros materiais impressos deverão ter conteúdo na Língua Portuguesa do Brasil;

4.7. A(s)  licitantes(s)  deverá(ão)  prever  em  seu  orçamento,  todas  as  despesas
diretas e indiretas, assim como possíveis despesas eventuais que possam surgir, para
completo fornecimento dos itens do escopo.

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO/BEM COMUM

5.1. Cumpre ressaltar que, todos os bens acima elencados, possuem características
de bens comuns, cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente
definidos neste Termo de Referência, cujas especificações são usuais de mercado, nos
termos  da  Lei  10.520/2002.  Conforme  estudos  preliminares,  foram  identificados
diversos fornecedores para todos os equipamentos.

6. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS
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6.1 - A modalidade desta licitação deverá ser Pregão na forma Eletrônica, tendo como
critério para definir a empresa vencedora o menor preço, de acordo com as condições
deste Termo de Referência e do edital;

6. 2 - Apresentar proposta de preços e documentações de forma clara e detalhada,
contendo discriminação do produto, a quantidade solicitada, o valor unitário e valor to-
tal, prazo de vencimento da proposta e prazo para entrega dos materiais, número da
conta corrente, agência, nome do Banco do fornecedor, bem como declaração de que
todas as despesas serão por conta da empresa fornecedora.

6. 3 - Indicar que o preço unitário do item ofertado no certame será fixo e irreajustá-
vel;

6. 4 - Indicar o valor unitário e valor total do item cotado e o valor total da proposta
por extenso, já incluídas, discriminadamente, todas e quaisquer despesas tais como
frete, taxas e impostos, dentre outras, observadas as isenções previstas na legislação
vigente, com cotações em moeda corrente nacional. 

6. 5 -  Apresentar indicação detalhada das especificações do item cotado indicando
marca, modelo, tipo, fabricante, país de procedência e outras características que per-
mitam identificá-los, anexando-se, inclusive, prospectos em Português do Brasil, sem
referência às expressões “similar” ou “compatível”, de acordo com os requisitos indi-
cados no Anexo I-A - Especificações Técnicas do Edital;

6. 6 - Indicar o prazo máximo no qual a empresa ficará obrigada a entregar o(s) equi-
pamento(s)  cotado(s)  na proposta,  prontos para uso,  não podendo ser superior  ao
constante no item 08 deste Termo de Referência;

6.7 - Indicar o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a noventa
dias contados da data de sua apresentação.

7. DO LOCAL, PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA/RECEBIMENTO

7.1. Apresentar na proposta a garantia dos equipamentos, nos termos do item 8,
contra qualquer defeito de fabricação, sob pena de constatada alguma imperfeição, ter
os bens devolvidos e a empresa fornecedora submetida às penalidades da Lei;

7.2. Cada tipo de equipamento deverá ser entregue, devidamente acompanhados
das Notas Fiscais/Faturas correspondentes;

7.3. O prazo de entrega será de até 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados a
partir da data de recebimento da Nota de empenho;

7.4. O TRE-AL designará uma Comissão Técnica de Recebimento composta de pelo
menos 3 (três) membros para receber os equipamentos e emissão do respectivo Termo
de  Recebimento  Provisório  e  Definitivo.  O  TRE-AL  poderá  convocar  servidor  ou
profissional  (s)  de  outro  órgão  da  Administração  Pública  Direta  ou  Indireta,  com
conhecimento comprovado na matéria, para auxiliar nos trabalhos de avaliação;

7.5. Os equipamentos serão recebidos e/ou instalados da seguinte forma:

7.5.1.  01 (um) cofre de aço no edifício sede do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas,  localizado na Rua Aristeu de Andrade,  377,  Farol,  CEP:  57051-090,
Maceió-AL, pela realização do procedimento de verificação do equipamento em
seu local de instalação, para assegurar que o equipamento fornecido é idêntico
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ao  equipamento  cotado,  com todas  as  suas  funcionalidades,  e  emissão  do
Termo de Recebimento Definitivo;

7.5.2. 01 (um) cofre de aço no edifício do Fórum Eleitoral de Maceió, localizado
na Av. Fernandes Lima, 3487, Farol, CEP: 57057- 000, Maceió-AL, pela realização
do procedimento de verificação do equipamento em seu local de instalação,
para assegurar que o equipamento fornecido é idêntico ao equipamento cotado,
com  todas  as  suas  funcionalidades,  e  emissão  do  Termo  de  Recebimento
Definitivo;

7.5.3. As demais unidades do TRE-AL, serão instaladas em local a ser definido
pela Secretaria de Administração, dentro do Município de Maceió-AL;

7.6. O recebimento  provisório  dos  equipamentos  realizar-se-á  após  a  entrega  de
todos equipamentos que compõem o item, e a realização de testes de aceitação que
comprovem o atendimento às especificações técnicas estabelecidas;

7.7. Para  realização  dos  testes  de  aceitação,  todos  os  dispositivos  de  testes  e
instrumentos  necessários  na  execução,  devem  ser  disponibilizados  pela  licitante  e
ficarão em poder da Comissão Técnica até o término dos testes;

7.8. Existindo  divergências,  será  emitido  o  Termo  de  Recusa  e  notificada  a
Contratada,  devendo  a  mesma  às  suas  expensas,  providenciar  sua
substituição/correção no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos;

7.9. Inexistindo divergências o equipamento será aprovado e aceito;

7.10. A empresa vencedora deverá fornecer toda a documentação técnica exigida
neste Termo de Referência, primordialmente os manuais de operações e de manutenção
de cada equipamento, seus dispositivos e acessórios;

7.11. Os manuais e mídias fornecidos para verificação ficarão de posse da Comissão
Técnica que poderá realizar anotações, apontamentos e observações nestes, passando
em seguida à Seção Patrimônio;

7.12. Os testes de aceitação do(s) equipamento(s), objeto deste Termo de Referência,
serão realizado (s) nas dependências do TRE-AL.

7.13. A Comissão Técnica do TRE-AL fará os testes em até 05 (cinco) dias corridos,
para  cada  equipamento,  já  devidamente  instalado,  consistindo  na  verificação  das
características  técnicas e exigências  previstas  neste Termo de Referência e em seu
Anexo 01;

7.14. Os  testes  de  aceitação  consistirão  em  verificar  se  o(s)  equipamento(s)
atendem, primordialmente,  aos  requisitos  constantes  do ANEXO 01 deste  Termo de
Referência.  A  comissão  técnica  de  recebimento  fará  uso  de  testes,  com  vistas  a
demonstrar  a  eficiência  do(s)  equipamento(s),  objeto  deste  certame,  para que seja
verificado  o  atendimento  das  principais  características  funcionais  necessárias  à
segurança pública e das unidades do TRE-AL. Serão realizados por meio de aferição
pontual de cada item ou característica solicitada, conforme descrito neste Termo de
Referência.

7.15. O  recebimento  definitivo  se  dará  quando  os  equipamentos  estiverem
devidamente  instalados,  em  plena  capacidade  de  funcionamento  e  concluído  o
treinamento  necessário  aos  servidores/operadores  do  Contratante,  para
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operacionalização,  pela  Comissão Técnica de Recebimento,  no prazo máximo de 10
(dez) dias úteis após a conclusão dos treinamentos, se exigido;

7.16. Considerar-se-á  a  “data  de  conclusão  do  fornecimento”,  para  contagem do
prazo de garantia contratual  dos equipamentos fornecidos, a data de emissão, pelo
TRE-AL, do Termo de Recebimento Definitivo do(s) equipamento(s);

7.17. A CONTRATADA providenciará os trâmites necessários, a seu cargo, para que
sejam  respeitadas  todas  as  imposições  da  legislação  sobre  transporte,  seguro  e
desembaraço aduaneiro  para  o  percurso dos  equipamentos  até  o  local  da entrega,
incluindo os requisitos da Legislação Fiscal/Tributária.

7.18. Todas  as  partes  integrantes  deste  fornecimento  devem possuir  embalagens
adequadas à proteção efetiva do conteúdo contra choques e intempéries ou quaisquer
danos envolvendo o embarque, transporte e o desembarque dos equipamentos até o
local de entrega e instalação;

7.19. Não  serão  admitidos  equipamentos,  dispositivos  e  acessórios  com sinais  de
avarias, mesmo que provocados por transporte e movimentação inadequada;

7.20. São de responsabilidade da Contratada a embalagem, o transporte e o seguro
de  todos  os  equipamentos  e  materiais  integrantes  do  objeto  do  fornecimento.  As
despesas  decorrentes  serão  consideradas  incluídas  nos  preços  dos  itens  do
fornecimento.  

8. GARANTIA 

8.1. O período de garantia, mínimo, deve ser de 24 (vinte e quatro) meses, a contar
da data de recebimento, caracterizada pela data de emissão e assinatura do Termo de
Recebimento  Definitivo,  conforme  previsto  neste  Termo  de  Referência,  no  qual  a
Contratada deve assegurar  assistência  técnica,  durante  o período de garantia,  sem
ônus para o TRE-AL;

8.2. A  Contratada  responsabilizar-se-á  pelo  funcionamento  dos  equipamentos,
mantendo-o operacional ininterruptamente durante o período de garantia;

8.3. A Contratada será responsável, durante o período de garantia, pela atualização
de software, nos prazos e especificações estabelecidos pelo fabricante, e corretiva do
hardware, sem custo adicional para o TRE-AL, incluindo todos os serviços, mão de obra,
despesas com deslocamento, hospedagens, peças e materiais substituídos;

8.4. Ocorrendo  atualização  de  software,  deve  ser  disponibilizada  uma  cópia  do
mesmo para o TRE-AL;

8.5. Todas as peças e materiais de reposição, durante o período de garantia, devem
ser novos, não sendo aceitos itens usados ou recondicionados, inclusive os acessórios;

8.6. O  período  transcorrido  a  partir  da  constatação,  pelo  TRE,  de  defeito  nos
equipamentos, dispositivos e acessórios até a sua efetiva correção, será somado ao
período de garantia;

8.7. Durante o período de garantia, a Contratada será a responsável pela solução de
quaisquer problemas provenientes de erros e/ou omissões, mesmo aqueles decorrentes
de  falhas  na  concepção  do  projeto,  matéria  prima,  fabricação,  inspeção,  ensaios,
embalagens, transportes, manuseios e montagem. Excluir-se-ão, entretanto, os danos
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ou defeitos decorrentes de uso inapropriado do equipamento ou influências externas de
terceiros, não imputáveis à Contratada;

8.8. A Contratada deve emitir um Termo de Garantia de fornecimento de Peças de
Reposição por um período de 5 (cinco) anos a contar do término do período de garantia;

9. DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA

9.1. A Contratada deve dispor de canal de comunicação direto ou eletrônico que
permita a geração de número de protocolo ou outra forma de registro individual para as
aberturas dos chamados de assistência técnica. Os custos com a garantia e assistência
técnica deverão estar embutidos no valor da aquisição;

9.2. Durante o período de garantia, a assistência técnica dos equipamentos, terá
atendimento “on-site”,  após  o  chamado de aberturas  de assistência  técnica em no
máximo 05 (cinco) dias corridos para atendimento;

9.3. O prazo de recuperação será contado a partir da abertura formal do chamado
de assistência técnica, com solução definitiva por prazo não superior a 07 (sete) dias
úteis;

9.4. Não sendo possível a recuperação do equipamento no prazo de 07 (sete) dias
úteis, durante o período de garantia, deve ser providenciada a substituição do mesmo
por um equipamento equivalente ou superior, em caráter provisório, no prazo de 15
(quinze) das úteis. Após a constatação de impossibilidade do reparo em até 30 (trinta)
dias corridos, a substituição passará a ser definitiva, desde que o equipamento seja
novo;

9.5. Caso ocorram 3 (três) chamadas, devidamente formalizadas, para problemas de
mesma natureza e para um mesmo equipamento, a Contratada deve substituir todas as
partes integrantes que apresentaram defeitos, falhas ou aquela unidade (equipamento)
defeituosa,  às  suas  expensas,  no  prazo  máximo  de  60  (sessenta)  dias  após  ser
notificado. Equipamentos e acessórios devem ser substituídos integralmente.

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

10.1 Responder  por  todos  os  ônus  referentes  à  aquisição,  tais  como:  fretes,
impostos, seguros, taxas, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais,
decorrentes da execução do contrato;

10.2. Responder por si e por seus sucessores integralmente, em qualquer caso, por
todos os danos e prejuízos de qualquer natureza causados ao TRE-AL ou a terceiros;

10.3. Indenizar os danos e prejuízos referidos no item anterior na conformidade do
estabelecido na contratação;

10.4. Responder exclusivamente e integralmente perante o TRE-AL pela execução do
objeto na forma proposta na contratação;

10.5. Acatar  as  determinações  do  TRE-AL,  no  sentido  de  garantir  a  perfeita
manutenção dos equipamentos em caso de vícios e/ou defeitos;

10.6. Substituir  as  suas expensas e responsabilidade o objeto  que não estiver  de
acordo com as especificações e, demais situações peculiares ao objeto como: prazo
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para realização dos serviços de assistência técnica dentro do prazo de garantia e a
forma de sua realização;

11. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

11.1. Prestar as informações e esclarecimentos atinentes ao objeto deste Termo de
Referência, que venha a ser solicitada pela empresa Contratada;

11.2. Designar membros à Comissão Técnica de Recebimento, para acompanhamento
de todas as etapas do certame;

11.4. Rejeitar no todo ou em parte, os equipamentos entregues em desacordo com as
obrigações assumidas pela empresa e solicitar expressamente sua substituição;

11.5. O pagamento será efetuado por ordem bancária,  até  o 10º  dia útil,  após o
atesto firmado pelo Gestor do Contrato, considerando-se como data de pagamento o
dia da emissão da ordem bancária, por meio de crédito em nome da CONTRATADA, no
banco indicado, conforme a seguir especificado:

11.5.1  O atesto  ocorrerá  em até  05 (cinco)  dias  úteis  contados  a  partir  da
emissão do Termo de Recebimento Definitivo dos equipamentos, elaborado pela
Comissão Técnica de Recebimento.

12. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto, podem ser aplicadas à empresa as
seguintes sanções:

12.1.1.  Advertência:  poderão  ser  aplicadas  sempre  que  a  Administração
entender  que  a(s)  justificativa(s)  de  defesa  atenua  a  responsabilidade  da
licitante e, desde que não tenha havido prejuízo ao erário;

12.1.2.  Multa  Moratória  de  0,05% (cinco  centésimos  por  cento)  por  dia  de
atraso, calculada sobre o valor do contrato, na hipótese de atraso injustificado
na entrega dos equipamentos, até o máximo de trinta dias;

12.1.3. Multa Moratória de 0,03% (três centésimos por cento) por dia de atraso,
calculada sobre o valor  do Contrato,  na hipótese de atraso injustificado nos
demais prazos, até o máximo de trinta dias;

12.1.4.  Suspensão  temporária  de  participar  de  licitação  e  impedimento  de
contratar com a Administração, pelo prazo de, até dois anos;

12.1.5. Declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a
Administração  Pública,  enquanto  perdurarem  os  motivos  determinantes  da
punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade;

12.1.6.  Independente  da  sanção  aplicada,  a  inexecução  total  ou  parcial  do
contrato poderá ensejar, ainda, a rescisão contratual, nos termos previstos na
Lei  nº.  8.666/93,  bem como a incidência das consequências  legais  cabíveis,
inclusive  indenização  por  perdas  e  danos  eventualmente  causados  ao
Contratante.
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12.1.7.  A  reabilitação  será  concedida  sempre  que  a  licitante  ressarcir  a
Administração  os  prejuízos  resultantes,  e  depois  de  decorrido  o  prazo  da
suspensão temporária, se aplicada.

12.1.8.  Independente  da  sanção  aplicada,  a  inexecução  total  ou  parcial  do
fornecimento poderá ensejar, ainda, na rescisão do Ajuste, nos termos previstos
na  Lei  n  8.666/1993,  assim  como  a  incidência  das  consequências  legais
cabíveis.

13. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

13.1. Considerando  os  riscos  potenciais  ao  meio  ambiente  e  a  saúde  pública
ocasionados  pelos  equipamentos,  caberá  à  Contratada  observar  as  políticas
socioambientais,  principalmente o correto descarte  e o gerenciamento adequado de
resíduos,  no que  tange à  coleta,  reutilização,  reciclagem,  tratamento  ou  disposição
final, assumindo o compromisso de cumprir toda a legislação vigente;

13.2. Não obstante, sem prejuízo do indicativo no presente Termo de Referência, a
contratada, deverá, ainda, a destinação adequada aos resíduos gerados durante suas
atividades;

13.3. Respeitar a legislação e as Normas Técnicas brasileiras – NBR publicadas pela
ABNT sobre resíduos, bem como as normas do INMETRO, a Lei n° 12.305/2010 – Política
Nacional de Resíduos Sólidos e o Decreto n° 7.404/2010;

13.4. Descartar,  em  conformidade  com diretrizes  do  Contratante  e  da  legislação
ambiental e sanitária vigentes, todas as embalagens, restos de materiais e produtos,
sobras e entulhos, incluindo componentes substituídos, cabos, restos de óleos e graxas.

14. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

14.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2021, relativos
ao PTRES nº 167674 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas) - Natureza da
Despesa nº 44.90.52. (Equipamentos e Material Permanente).
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ANEXO I-A

ESPECIFICAÇÕES DO ITEM

1. DESCRIÇÃO

1.1 Cofre em aço, com 10 gavetas internas independentes (com chaves), mecanis-
mo de abertura e fechamento digital e/ou chave tetra (serve, inclusive, para desblo-
queio em caso de travamento de senha).

2. ESPECIFICAÇÕES GERAIS

2.1. Cofre digital com forração interna em carpete preto ou azul ou vermelho ou cinza;

2.2. Gabinete: Confeccionado em chapa de aço de espessura mínima de 2,5 mm;

2.3. Porta: Confeccionada em chapa de aço de espessura mínima de 3,2 mm;

2.4. Contendo, internamente, 10 gavetas forradas, removíveis, independentes e com 2
chaves tipo cilindro por gaveta. Obs: poderá ter 01 (um) vão além das 10 gavetas);

2.5. Pintura total em epóxi-pó branco ou cinza;

2.6. Assistência Técnica Permanente e própria;

2.7. Garantia mínima de 2 anos;

2.8. Sistema de travamento com, no mínimo, 3 (três) pinos (ferrolhos) horizontais;

2.9. Display externo, discreto, com teclado emborrachado, funcionando com, no máxi-
mo, 4 pilhas tamanho AA ou AAA (localizadas na parte externa do cofre);

2.10. Senha programável de 3 a 6 dígitos;

2.11. Função BEEP ON ou BEEP OFF: Liga ou desliga o som do beep ao digitar qualquer
tecla no painel do cofre;

2.12. Abertura e fechamento automático e/ou com a chave tetra;

2.13. Capacidade de armazenar, no mínimo, 4 senhas (programáveis pelos usuários);

2.14. Sistema eletrônico deverá se desligar, quando inativo, gerando economia de pi-
lhas;

2.15. Bloqueio de, 30 a 60 minutos, após 3 a 5 tentativas com senhas incorretas;

2.16. Senha para abertura de emergência, através do suporte técnico; 

2.17. Peso: de 55 a 101Kg;

2.18. Medidas Externas do cofre:

2.18.1. Altura: de 1000 a 1500 mm;

2.18.2. Largura: de 450 a 500 mm;

2.18.3. Profundidade: de 400 a 500 mm.

2.19. Medidas das Gavetas Internas:
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2.19.1. Altura: de 60 a 80 mm;

2.19.2. Largura: de 290 a 400 mm;

2.19.3. Profundidade: de 300 a 400 mm.

2.20. Cubagem: de 100 a 140 litros.

2.21. Itens inclusos:

2.21.1. 2 chaves tetra por cofre;

2.21.2. 2 chaves, tipo cilindro, por gaveta;

2.21.3. Kit de fixação (2 a 4 parafusos sextavados e buchas 10);

2.21.4. Manual de instrução em português.
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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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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 04 de março de 2022.
À SAD,
Informando que a minuta do edital foi alterada

quanto ao valor estimado para aquisição.
Ressalto que o Termo de Referência anexo ao edital

foi alterado quanto à estratégia da compra para aquisição (não
registro de preços) e foi restringido ao item fracassado, razão
pela qual esta Seção solicita sua ratificação ou a juntada de
novo Termo de Referência com as adaptações necessárias.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador, em 04/03/2022, às 10:34, 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
1021380 e o código CRC 6C53F986.

0007816-94.2021.6.02.8000 1021380v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 04 de março de 2022.
Acuso ciência do Despacho SLC 1021380, acerca

do qual assinalo que, por se tratar de repetição de certame,
não se há de falar em novo termo de refrência, posto que
apenas mantidos os termos já aprovados para viabilizar a
aquisição do item para o qual a licitação não logrou êxito, de
tal forma que se trata de simples transcrição do edital
anterior, expurgados, obviamente, os elementos relativos aos
itens já adquiridos.

De todo modo, considerando a mudança de
estratégia de aquisição, antes registro de preços, solicito aos
Srs. Membros da Equipe de Planejamento (SEPAT e
SMR) informar se o quantitativo previsto para aquisição (3
unidades) deverá ser mantido.

 
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 04/03/2022, às 20:12, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1021858 e o código CRC 885385FB.

0007816-94.2021.6.02.8000 1021858v1
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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 ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES,
Técnico Judiciário, em 08/03/2022, às 15:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1023154 e o código CRC 85747F81.

0007816-94.2021.6.02.8000 1023154v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 09 de março de 2022.
Senhor Secretário,
 
Em resposta ao Despacho GSAD (1021858) esta

Comissão entende, diante da nova estratégia à aquisição dos
cofres, que o quantitativo seja mantido em 03 (três) unidades.

Tal posicionamento se justifica pela necessidade de
acautelamento, também, na sede do TRE, das armas que
poderão ser adquiridas para uso exclusivo dos servidores da
Polícia Judicial.

Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANTÔNIO RITA DOS SANTOS NETO,
Técnico Judiciário, em 09/03/2022, às 14:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ERIVALDO JOSÉ DE SOUZA, Técnico
Judiciário, em 09/03/2022, às 15:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO,
Analista Judiciário, em 09/03/2022, às 15:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1023794 e o código CRC 54DC6BD1.

0007816-94.2021.6.02.8000 1023794v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 16 de março de 2022.
Acuso ciência do Despacho SEPAT 1023794 para

convalidar (aprovando) os ajustes promovidos no Termo de
Referência, anunciados pela SLC, no Despacho 1021380,
acerca do qual nada temos a opor.

Dessa forma, evoluo o feito à Assessoria Jurídica,
para análise de conformidade legal da minuta de
evento 1021376.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 16/03/2022, às 21:00, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1028571 e o código CRC E86A7B66.
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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 : 0007816-94.2021.6.02.8000
INTERESSADO : JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO
ASSUNTO :  

 

Parecer nº 298 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Vieram os presentes autos a esta Assessoria
Jurídica, para fins de análise da Minuta de edital ajustada
(1021376), relacionada à PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo
MENOR PREÇO, objetivando a aquisição de material
permanente – cofre de aço.

 
Referido procedimento se dá após fracasso de

certame anterior (Pregão Eletrônico n.º 53/2021), na mesma
modalidade, porém pela via do sistema de registro de preços.

 
Segundo consta da Informação 5673 (0969334), do

Pregoeiro João Hermínio de Barros Neto, o desiderato não se
consolidou pelo fato de os licitantes não terem aceitado o
valor estimado pela Administração para os produtos.

 
 A Secretaria de Administração, frente ao parcial

resultado acima mencionado, direcionou o processo para fins
de revisão das especificações do item, bem como para
reavaliação da cotação de preços efetivada.

 
Após o saneamento requerido, chegou-se ao

entendimento de que a "nova" contratação deveria dar-se pela
via ordinária, para a aquisição dos três cofres de forma
imediata.

 
No que concerne à pesquisa de mercado temos o

seguinte retrato:
 
1. primeira média de preços calculada em R$

11.687,94 (onzem mil, seiscentos e oitenta e sete reais e
noventa e quatro reais), no dia 13/18/2021 - 0929781.

2. atualização da cotação para R$ 16.676,25
(dezesseis mil, seiscentos e setenta e seis reais e vinte e cinco
centavos), em 11/11/2021 - 0972781.

3. último ajuste nos preços orçados, elevando a
média para aquisição dos produtos para R$ 19.580,71
(dezenove mil, quinhentos e oitenta reais e setenta e um
centavos) - 1020264.

 
Ausente a complementação do orçamento/empenho.
 
Termo de referência já devidamente aprovado,

como apontado no Despacho GSAD 1021858.
 
Quanto ao procedimento, repisa-se aqui as

considerações já efetivadas quando do Parecer nº 1162
(0949165), desta Assessoria Jurídica, assim como a opção pela
adoção da Lei 8.666/1993, para a contratação.

 
O mesmo se pode dizer naquilo que se refere
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à Divulgação de Intenção de Registro de Preços (0931861) no
Comprasnet, conforme estabelece o art. 4º do Decreto nº
7.892/2013, bem como quanto à comprovante de manifestação
de interesse IRP (0938250).

 
Essencialmente, é o que setem a relatar.
 
Ao procedimento licitatório na modalidade pregão,

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

 
O pregão, segundo a disciplina do art. 1º da

antedita Lei nº 10.520/02, bem como os arts. 1º e 3º do
Decreto nº 10.024/2019, destina-se à aquisição de bens e
serviços comuns, ou seja, aqueles cujos padrões de
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos
pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado, o
que parece ser o caso dos presentes autos, havendo, de fato, a
possibilidade jurídica de utilização da modalidade pregão, na
forma eletrônica ao certame em tela, registrando-se, ainda,
que quase todos os atos da fase interna ou preparatória,
previstos no art. 3º da Lei n.º 10.520/02 c/c o art. 9º do
Decreto n.º 5.450/05, foram devidamente observados.

 
"Art. 1º  Este Decreto regulamenta a licitação,
na modalidade de pregão, na forma eletrônica,
para a aquisição de bens e a contratação de
serviços comuns, incluídos os serviços comuns
de engenharia, e dispõe sobre o uso da
dispensa eletrônica, no âmbito da
administração pública federal.
(...)
Art. 3º  Para fins do disposto neste Decreto,
considera-se:
 (...)
II - bens e serviços comuns - bens cujos
padrões de desempenho e qualidade possam
ser objetivamente definidos pelo edital, por
meio de especificações reconhecidas e usuais
do mercado;
  (...)
§ 1º  A classificação de bens e serviços como
comuns depende de exame
predominantemente fático e de natureza
técnica."
 

Frise-se, ainda, que o presente procedimento
contém todos os elementos necessários, segundo as
prescrições do art. 8º do Decreto nº 12.024/2019, quais
sejam, a justificativa da contratação, o termo de referência, a
planilha de custo,a dotação orçamentária e a minuta do edital,
sendo que esta não traz cláusula restritiva ou impertinente
para a execução do objeto contratual, obedecendo, destarte,
ao art. 37, inc. XXI, da Constituição Federal e ao art. 14, do
antedito Decreto, pendente, ainda, a autorização de abertura
da licitação.

 
Da análise do processo, além da questão formal

relacionada à aprovação da minuta, à qual se repete e já foi
esmiuçada outrora por esta unidade técnica, sendo necessário
apenas a avalize/o endosse dos ajustes pontuais a ela
realizados, duas questões se realçaram como de relevante
discussão no procedimento, quais sejam: a questão afeta a
tipologia da contratação (não mais por registro de preços) e a
variação dos preços registrados na pesquisa de mercado.
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Quanto ao primeiro ponto, esta Assessoria Jurídica
recomenda que seja evitado o trâmite pela via do sistema de
registro de preços sempre e quando já se sabe de antemão
que se irá contratar o todo dos materiais.

 
O registro de preços se traduz em sistemática

importante para a Administração e é sempre recomendável
quando não se há uma noção dos quantitativos exatos que se
farão necessários, quando não houver possibilidade
material de estoque e os mesmos puderem ser demandados
parcial e parceladamente.

 
Todavia, usar do mesmo quando de antemão já se

sabe que se precisará do total, de imediato, é uma
incongrência, a afetar, inclusive, a formatação do preço
orçado para a Administração e até mesmo os lances ofertados
pelos licitantes no certame.

 
Por óbvio, tendo em conta a logística e a incerteza

temporal da demanda, o preço para uma aquisição via registro
de preços difere para o de uma aquisição pelo caminho
ordinário.

 
Uma coisa é entregar 3 (três) cofres de uma

vez, outra é o fornecimento parcelado, incerto na quantidade
e no momento, para esses mesmos 3 (três) mesmos produtos. 

 
Portanto, recomenda-se que não se faça uso do

Sistema de Registro de Preços quando já se sabe de antemão
o quantitativo que se precisa e de que o mesmo será
requerido de imediato.

 
O segundo ponto digno de nota tem a ver com a

variação dos preços orçados pela Administração.
 
Entre a primeira e a última cotação, em um

intervalo de 6 (seis) meses, houve uma variação na média para
a contratação na ordem de quase 70% (setenta por cento)
para mais, para os mesmos materiais.

 
Sem afastar a circuntância da necessidade de

ajustes pontuais na pesquisa de mercado, seja pelo decorrer
do tempo, seja pela efetiva demonstração de desinteresse no
pregão realizado, há de se ponderar a adoção da contratação
de quantitativo certo e imediato, assim como a necessidade de
"expurgação" na busca do preço, dos valores que mais se
afastem da média dos preços trazidos à Administração.

 
Na primeira cotação, verificou-se uma das

propostas orçadas bem abaixo das demais encaminhadas -
 FORT SAFE COFRES - R$ 2.338,93 (dois mil, trezentos e
trinta e oito reais e noventa e três centavos), para cada cofre.

 
Além da questão da adoção do registro de preços

em detrimento da via comum, esse pode ter sido um detalhe a
consolidar o desinteresse dos licitantes na entrega dos bens
almejados por este TRE/AL.

 
Sob esse mesmo viés acima, de afastamento dos

extremos, nos parece recomendável que seja excluída da
última cotação a proposta trazida a este Regional pela
empresa Mega Office - R$ 8.265,61 (oito mil, duzentos e
sessenta e cinco reais e sessenta e um centavos). Aqui a
proposta destua para mais.
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Sugere-se, também, como já apontado pela unidade
técnica (0972050), a verificação dos preços registrados no
Banco de Preços, para que o mesmo também possa compor a
cotação.

 
As medidas supra são proposições colmatadas na

essência da pesquisa de mercado, que é a busca pelo preço
justo e pela economicidade para a Administração; sendo o
caminho recomendado pelo Tribunal de Contas da União para
situações que tais:

 
"As estimativas de preços prévias às licitações
devem desconsiderar as informações
relativas a empresas cujos preços
revelem-se evidentemente fora da média
de mercado, de modo a evitar distorções no
custo médio apurado e, consequentemente, no
valor máximo a ser eceito para cada item
licitado." (Grifei) - TCU - Acórdão nº
2.637/2015 - Plenário. 
 

Nesta mesma linha é o Acórdão TCU nº 403/2013 -
Primeira Câmara:

 
"A estimativa de preços que integrou o projeto
básico do certame revelou-se
superestimada, porque os valores dos
serviços objeto da contratação foram
calculados a partir de orçamentos com grande
variação de preços.
(...)
Indispensável que a Administração avalie, de
forma crítica, a pesquisa de preços junto
ao mercado, em especial quando houver
grande variação entre os valores a ela
apresentados."

 
Assim, antes da conclusão da análise da minuta de

edital constante do evento SEI nº 1021376, recomenda-se
sejam avaliadas as questões supra relacionadas ao preço
médio da contratação e, se for o caso, saneada a instrução.

 
Quando da definição do valor médio, seja feito o

devido ajuste na reserva orçamentária, por meio de pré-
empenho.

 
À Secretaria de Administração, para conhecimento

e cumprimento das diligências.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 21/03/2022, às 17:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1030879 e o código CRC BE954838.

0007816-94.2021.6.02.8000 1030879v22
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 21 de março de 2022.
Acerca do Parecer 298, da Assessoria Jurídica

(doc. 1030879), solicito à SLC uma ampla revisão da minuta
final ajustada (doc. 1021376) para dela expurgar qualquer
referência a registro de preços, se for o caso.

Em paralelo, à SEIC, para revisar a estimativa de
preços.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 21/03/2022, às 23:47, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1031527 e o código CRC F399E031.

0007816-94.2021.6.02.8000 1031527v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 22 de março de 2022.
 
 
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Os autos foram enviados pelo Senhor Secretário de

Administração apra revisão da estimativa de preços
formalizada por esta Seção, Despacho GSAD - 1031527, tendo
em vista as considerações feitas pela Senhor Asssessor
Jurídico da Diretoria-Geral, por meio do Parecer nº 298 / 2022
- TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG (1030879).

Quanto a pesquisa de preço efetuada, ressalvamos
que foram observadas as diretrizes efetuadas pela antiga
Coordenadoria de Controle Interno, quando orienta utilizar a
média dos valores obtidos quando o conjunto de dados
apresentar um Coeficiente de Variação (CV) menor ou igual a
20%.

Nesse sentido, esta é a orientação observa em
vários órgão, a exemplo do Superior Tribunal de Justiça - STJ
(https://www.stj.jus.br/static_files/STJ/Licita%C3%A7%C3%B5es%20e%20contas%20p%C3%BAblicas/Manual%20de%20pesquisa%20de%20pre%C3%A7o/manual_de_orientacao_de_pesquisa_de_precos.pdf),
quando dispõe:

Um dos parâmetros passíveis de serem
utilizados para definir quando utilizar a
média ou a mediana é fazer uso da medida
de dispersão denominada coefi ciente de
variação. O coeficiente de variação
fornece a oscilação dos dados obtidos em
relação à média. Quanto menor for o seu
valor, mais homogêneos serão os dados.
O coeficiente de variação é considerado
baixo quando apresentar percentual igual
ou inferior a 25%, sendo nesse caso
indicada a média como critério de defi
nição do valor de mercado. Se ele for
superior a 25%, o coefi ciente indica a
presença de valores extremos afetando a
média, situação em que se recomenda o
uso da mediana como critério de defi
nição do preço médio.

No caso concreto, o coeficiente de variação da
amostra de precos correspondeu a 16,06%, conforme memória
de cálculo a seguir.

Outrossim, após reiterados contatos com a empresa
PM Cofres, empresa que tinha participado em pesquisa de
preço anterior, obtivemos a spainda em análise da situação
em tela, importa observar que a 

 
 
 
 
 
- Golden Safe - Frete de R$ 379,14;
-Cofres & Cia; Mega Office e Quality Cofres - Não

entrega no estado de Alagoas:
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PARA:  TRE-AL 
Telefone: 82 993010575 

E-mail:  lisianacintra@gamil.com 

Contato: LISIANA 

 

 

Descrição do Produto                                 
LINHA – ARMÁRIO Quant. 

Valor Unitário  

P/ 28 dias 

TOTAL 

 

Cofre PM 150 Digital 10 GAVETAS  3 R$ 4.899,00 R$ 14.697,00 

 

                

Proposta - PM Cofres (1031779)         SEI 0007816-94.2021.6.02.8000 / pg. 165
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Medidas A L P 

Externas (cm) 150 50 40 

Internas (cm) 142 49 31 

Peso 80kg 

 

Senha digital programada pelo próprio usuário + chave tetra. (Fig. 01) 

 

(Fig. 01) 

 

Especificação da Fechadura Eletrônica: (100% Nacional) 

• Exclusividade: senha programável de 4 à 6 dígitos 
• Funciona com 4 pilhas tamanho AA, com durabilidade mínima de (1 ano). 
• Fechamento através de senha digital (programada pelo próprio usuário) + chave tetra. 
• ** POSSUI CHAVE DE ABERTURA INSTANTÂNEA EM CASO DE EMERGÊNCIA.  
• Pilhas localizadas no lado externo do cofre, dispensando o kit de emergência. 
• Quando inativo, o sistema eletrônico se desliga proporcionando 100% de economia. 
• Motor de baixo consumo de pilhas. 
• Fácil operação com senha de 4 À 6 dígitos programada pelo usuário. 
• Display discreto para visualizar as operações. 
• Função BEEP ON ou BEEP OFF: Liga ou desliga o som do beep ao digitar qualquer tecla no painel do 

cofre 
• Painel em aço. 
• Teclado emborrachado. 
• Abertura e fechamento automático. 
• Bloqueio de 30 minutos após três tentativas com senha incorreta. 
• Senha descartável para abertura de emergência através do suporte técnico. 

  

Especificação do corpo do cofre: 
 

• A porta é reforçada internamente com forramento especial, com chapa de aço de bitola grossa. 
• Revestido internamente com carpete. 

• Possui 12 prateleiras com chave individual. 
• Medidas das gavetas: 8 x 34 x 30cm (Altura x Largura x Profundidade) 
• Travamento “H” (horizontal e vertical). 

  

Estrutura do Gabinete: 
 

• Solidamente soldada. 
• Confeccionada com chapas de aço SAE 1008 e 1010. 
• Dobradiças Reforçadas. 
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• Projetada para maior resistência a impactos. 
• Confeccionada com chapa de aço, espessura de 1,2 mm. 
• Base preenchida com concreto. 

 

Estrutura da Porta: 
 

• Possui 1 porta. 
• Abertura no sentido horizontal. 
• Confeccionada com chapa de aço, espessura de 2,00 + Cobertura de 1,2mm totalizando 30mm 

 

 

PRADÃO DE QUALIDADE PARA TODOS OS COFRES 

Os cofres têm padrão de qualidade em aço SAE 1008 e 1010. São submetidos a um completo tratamento de 

limpeza na superfície, seguido de pintura especial na cor bege claro pelo sistema "epoxi pó". Esse processo 

evita que qualquer ponto da peça fique sem cobertura de tinta. Elimina totalmente risco de corrosão. A secagem 

da pintura é feita em estufa, numa temperatura de até 200 graus C. 

 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 22 de março de 2022.
À SEPAT,
 
Encaminho proposta de preço encaminhada pela

PM Cofres (1031779), para verificação do atendimento das
especificações constantes do Termo de Referência.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 22/03/2022, às 13:32, 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
1031780 e o código CRC B4F0D34C.

0007816-94.2021.6.02.8000 1031780v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 22 de março de 2022.
À SEIC,
 
Em resposta ao Despacho SEIC (1031779),

alertamos que, ao analizarmos a proposta atualizada
(1031779), identificamos alguns pontos divergentes das
exigências inseridas nas Especificações Gerais, item 2
do AnexoI-A (1021376), conforme listadas abaixo:

 
2.2. Gabinete: Confeccionado em chapa de aço de

espessura mínima de 2,5 mm;
       Proposta: "Confeccionado com chapa de aço,

de espessura de 1,2 mm".
2.3.  Porta: Confeccionada em chapa de aço de

espessura mínima de 3,2 mm;
     Proposta: "Confeccionada em chapa de aço,

espessura de 2,00mm + Cobertura de 1,2mm totalizando
30mm". verificar, com o proponente, se ocorreu possível erro
de digitação. 

2.4. Contendo, internamente, 10 gavetas forradas,
removíveis, independentes e com 2 chaves tipo cilindro por
gaveta;

        Proposta: Não cita que cada gaveta tem 02
(duas) chaves.

2.7. Garantia mínima de 2 anos;
        Proposta: Não cita a garantia do produto

ofertado.
 
Caso o fornecer confirme, em nova proposta,  que o

seu produto atende as exigências acima citadas, esta
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Comissão passará a aceitar o produto, pois as demais
especificações, inseridas na proposta (1031779), estão em
conformidade com as exigências do Anexo I-A do edital.

At. te.
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por ANTÔNIO RITA DOS SANTOS NETO,
Técnico Judiciário, em 22/03/2022, às 14:32, 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
1031840 e o código CRC 14D3F8DD.

0007816-94.2021.6.02.8000 1031840v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 22 de março de 2022.
À SEIC,
Solicitando que após a conclusão da estimativa de

preços, devolva os autos para eventuais ajustes.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 22/03/2022, às 16:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1032174 e o código CRC 0692185E.

0007816-94.2021.6.02.8000 1032174v1
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PARA:  TRE-AL 
Telefone: 82 993010575 

E-mail:  lisianacintra@gamil.com 

Contato: LISIANA 

 

 

Descrição do Produto                                 
LINHA – ARMÁRIO Quant. 

Valor Unitário  

P/ 28 dias 

TOTAL 

 

Cofre PM 150 Digital 10 GAVETAS  3 R$ 4.899,00 R$ 14.697,00 

 

                

Proposta - PM Cofres (1032552)         SEI 0007816-94.2021.6.02.8000 / pg. 172
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Medidas A L P 

Externas (cm) 150 50 40 

Internas (cm) 142 49 31 

Peso 80kg 

 

Senha digital programada pelo próprio usuário + chave tetra. (Fig. 01) 

 

(Fig. 01) 

 

Especificação da Fechadura Eletrônica: (100% Nacional) 

• Exclusividade: senha programável de 4 à 6 dígitos 
• Funciona com 4 pilhas tamanho AA, com durabilidade mínima de (1 ano). 
• Fechamento através de senha digital (programada pelo próprio usuário) + chave tetra. 
• ** POSSUI CHAVE DE ABERTURA INSTANTÂNEA EM CASO DE EMERGÊNCIA.  
• Pilhas localizadas no lado externo do cofre, dispensando o kit de emergência. 
• Quando inativo, o sistema eletrônico se desliga proporcionando 100% de economia. 
• Motor de baixo consumo de pilhas. 
• Fácil operação com senha de 4 À 6 dígitos programada pelo usuário. 
• Display discreto para visualizar as operações. 
• Função BEEP ON ou BEEP OFF: Liga ou desliga o som do beep ao digitar qualquer tecla no painel do 

cofre 
• Painel em aço. 
• Teclado emborrachado. 
• Abertura e fechamento automático. 
• Bloqueio de 30 minutos após três tentativas com senha incorreta. 
• Senha descartável para abertura de emergência através do suporte técnico. 
• Garantia de 2 anos no sistema digital. 

  

Especificação do corpo do cofre: 
 

• A porta é reforçada internamente com forramento especial, com chapa de aço de bitola grossa. 
• Revestido internamente com carpete. 

• Possui 10 gavetas com duas chaves individuais. 

• Medidas das gavetas: 8 x 34 x 30cm (Altura x Largura x Profundidade) 
• Travamento “H” (horizontal e vertical). 

  

Estrutura do Gabinete: 
 

• Solidamente soldada. 
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• Confeccionada com chapas de aço SAE 1008 e 1010. 
• Dobradiças Reforçadas. 
• Projetada para maior resistência a impactos. 
• Confeccionada com chapa de aço, espessura de 1,2 mm. 
• Base preenchida com concreto. 

 

Estrutura da Porta: 
 

• Possui 1 porta. 
• Abertura no sentido horizontal. 
• Confeccionada com chapa de aço, espessura de 2,00 + Cobertura de 1,2mm totalizando 3,2mm 

 

 

PRADÃO DE QUALIDADE PARA TODOS OS COFRES 

Os cofres têm padrão de qualidade em aço SAE 1008 e 1010. São submetidos a um completo tratamento de 

limpeza na superfície, seguido de pintura especial na cor bege claro pelo sistema "epoxi pó". Esse processo 

evita que qualquer ponto da peça fique sem cobertura de tinta. Elimina totalmente risco de corrosão. A secagem 

da pintura é feita em estufa, numa temperatura de até 200 graus C. 

 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 23 de março de 2022.
À SEPAT,
 
Encaminho nova proposta de preço encaminhada

pela PM Cofres (1032552), para verificação do atendimento
das especificações constantes do Termo de Referência.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 23/03/2022, às 12:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1032657 e o código CRC 64AC2C4D.

0007816-94.2021.6.02.8000 1032657v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 23 de março de 2022.

À SEIC,

 

Em resposta ao Despacho SEIC (1032657), alertamos que, ao analizarmos a nova
proposta atualizada (1032552), identificamos existir, ainda, alguns pontos divergentes
das exigências inseridas nas Especificações Gerais, item 2 do AnexoI-A (1021376),
conforme listadas abaixo:

 

2.2. Gabinete: Confeccionado em chapa de aço de espessura mínima de 2,5 mm;

       Proposta: "Confeccionado com chapa de aço, de espessura de 1,2 mm".

2.7. Garantia mínima de 2 anos;

        Proposta: cita a "garantia de 2 anos no sistema digital" e não cita o prazo de
garantia da estrutura do cofre.

At. te.

Documento assinado eletronicamente por ANTÔNIO RITA DOS SANTOS NETO,
Técnico Judiciário, em 23/03/2022, às 13:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1032685 e o código CRC 52A13796.

0007816-94.2021.6.02.8000 1032685v1
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PARA:  TRE-AL 
Telefone: 82 993010575 

E-mail:  lisianacintra@gamil.com 

Contato: LISIANA 

 

 

Descrição do Produto                                 

LINHA – ARMÁRIO Quant. 

Valor Unitário 

Valor à Vista P/ 28 dias 

Cofre Executivo Digital - 10 Gavetas  3 R$ 5.899,00    R$ 17.697,00 

 

            

Apresentação: 

• Cofre moderno, estrutura em aço com fino acabamento proteção com banho fosfato e pintura 

eletrostática que garante maior proteção contra a maresia. 
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• Possui sistema de fechamento e abertura eletrônico operado através de senha digital, bip, display 

para visualizar as operações no display. Fácil de utilizar, o usuário programa a sua própria senha 

pessoal. 

• Ótimo para guardar documentos, jóias, relógios, cheques, armas e outros objetos pessoais.  

• Garantia de 2 anos 

 

Especificação da Fechadura Eletrônica: (100% Nacional) 

EXCLUSIVIDADE: SENHA PROGRAMAVEL DE 4 À 6 DIGITOS. 

• Funciona com 4 pilhas tamanho AA, com durabilidade mínima de ( 1 ano ). 

• Pilhas localizadas no lado externo do cofre, dispensando o kit de emergência. 

• BIP ON/OF ativa e desativa o BIP sonoro do teclado. 

• Possui 10 gavetas com chave individual tipo cilindro, para organização, com opção de remoção. 

• Medida interna das gavetas : 6 x 30 x 30 ( Altura x Largura x Profundidade ) 

• Quando inativo, o sistema eletrônico se desliga proporcionando 100% de economia. 

• Motor de baixo consumo de pilhas. 

• Fácil operação com senha de quatro dígitos programada pelo usuário. 

• Display discreto para visualizar as operações. 

• Painel em aço. 

• Teclado emborrachado. 

• Forração interna em carpete azul. 

• Abertura e fechamento automático. 

• Furações na parte traseira para fixação 

• Bloqueio de 30 minutos após três tentativas com senha incorreta. 

• Kit de fixação (parafusos e buchas). 

• Senha descartável para abertura de emergência através do suporte técnico. 

• Espessura da chapa do gabinete: 2,5 mm 

•  Espessura da chapa da porta: 5,00 mm 

 

Itens inclusos: 

• 01 – Cofre 

• 01 – Kit fixação ( 4 parafusos sextavados e 4 buchas 10).  

• 01 – Manual de instrução  

• 01 – Gaveta removível 

 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS 
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PARA:  TRE-AL 
Telefone: 82 993010575 

E-mail:  lisianacintra@gamil.com 

Contato: LISIANA 

 

 

Descrição do Produto                                 

LINHA – ARMÁRIO Quant. 

Valor Unitário 

Valor à Vista P/ 28 dias 

Cofre Executivo Digital - 10 Gavetas  3 R$ 5.866,00    R$ 17.598,00 

 

            

Apresentação: 

• Cofre moderno, estrutura em aço com fino acabamento proteção com banho fosfato e pintura 

eletrostática que garante maior proteção contra a maresia. 
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• Possui sistema de fechamento e abertura eletrônico operado através de senha digital, bip, display 

para visualizar as operações no display. Fácil de utilizar, o usuário programa a sua própria senha 

pessoal. 

• Ótimo para guardar documentos, jóias, relógios, cheques, armas e outros objetos pessoais.  

• Garantia de 2 anos 

 

Especificação da Fechadura Eletrônica: (100% Nacional) 

EXCLUSIVIDADE: SENHA PROGRAMAVEL DE 4 À 6 DIGITOS. 

• Funciona com 4 pilhas tamanho AA, com durabilidade mínima de ( 1 ano ). 

• Pilhas localizadas no lado externo do cofre, dispensando o kit de emergência. 

• BIP ON/OF ativa e desativa o BIP sonoro do teclado. 

• Possui 10 gavetas com chave individual tipo cilindro, para organização, com opção de remoção. 

• Medida interna das gavetas : 6 x 30 x 30 ( Altura x Largura x Profundidade ) 

• Quando inativo, o sistema eletrônico se desliga proporcionando 100% de economia. 

• Motor de baixo consumo de pilhas. 

• Fácil operação com senha de quatro dígitos programada pelo usuário. 

• Display discreto para visualizar as operações. 

• Painel em aço. 

• Teclado emborrachado. 

• Forração interna em carpete azul. 

• Abertura e fechamento automático. 

• Furações na parte traseira para fixação 

• Bloqueio de 30 minutos após três tentativas com senha incorreta. 

• Kit de fixação (parafusos e buchas). 

• Senha descartável para abertura de emergência através do suporte técnico. 

• Espessura da chapa do gabinete: 2,5 mm 

•  Espessura da chapa da porta: 5,00 mm 

 

Itens inclusos: 

• 01 – Cofre 

• 01 – Kit fixação ( 4 parafusos sextavados e 4 buchas 10).  

• 01 – Manual de instrução  

• 01 – Gaveta removível 

 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 24 de março de 2022.
À SEPAT,
 
Encaminho nova proposta de preço encaminhada

pela PM Cofres (1033558), relativa ao modelo "Cofre
Executivo Digital - 10 gavetas", para verificação do
atendimento das especificações constantes do Termo de
Referência.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 24/03/2022, às 12:54, 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
1033559 e o código CRC 79908C5C.

0007816-94.2021.6.02.8000 1033559v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 24 de março de 2022.

À SEIC,

 

Em resposta ao Despacho SEIC (1033559), alertamos que, ao analizarmos a nova
proposta atualizada (1033558), identificamos existir, ainda, alguns pontos divergentes
das exigências inseridas nas Especificações Gerais, item 2 do AnexoI-A (1021376),
conforme listadas abaixo:

2.17. Peso: de 55 à 101kg;

        Proposta: Não cita o peso do cofre ofertado.

2.18. Medidas Externas do cofre;

        Proposta: Não cita as medidas do produto ofertado.

2.21. Itens inclusos: 2.21.1.2  -  2 chaves tetra por cofre; 

                                 2.21.2.2  -  2 chaves, tipo cilindro, por gaveta;

       Proposta: Não cita as chaves exigidas.

At. te.

 

 

Documento assinado eletronicamente por ANTÔNIO RITA DOS SANTOS NETO,
Técnico Judiciário, em 24/03/2022, às 13:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1033583 e o código CRC 00F8D556.
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PARA:  TRE-AL 
Telefone: 82 993010575 

E-mail:  lisianacintra@gamil.com 

Contato: LISIANA 

 

 

Descrição do Produto                                 

LINHA – ARMÁRIO Quant. 

Valor Unitário 

Valor à Vista P/ 28 dias 

Cofre Executivo Digital CHT - 10 Gavetas  3 R$ 5.866,00    R$ 17.598,00 
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MEDIDAS 

Medidas A L P 

Externas (cm) 100 45 40 

Internas (cm) - - - 

Peso 80kg 

 

Apresentação: 

• Cofre moderno, estrutura em aço com fino acabamento proteção com banho fosfato e pintura 

eletrostática que garante maior proteção contra a maresia. 

• Possui sistema de fechamento e abertura eletrônico operado através de senha digital, bip, display 

para visualizar as operações no display. Fácil de utilizar, o usuário programa a sua própria senha 

pessoal. 

• Ótimo para guardar documentos, jóias, relógios, cheques, armas e outros objetos pessoais.  

• Garantia de 2 anos 

 

Especificação da Fechadura Eletrônica: (100% Nacional) 

EXCLUSIVIDADE: SENHA PROGRAMAVEL DE 4 À 6 DIGITOS. 

• Funciona com 4 pilhas tamanho AA, com durabilidade mínima de ( 1 ano ). 

• Pilhas localizadas no lado externo do cofre, dispensando o kit de emergência. 

• Possui sistema de fechamento eletrônico + chave tetra (2 CHAVES), possibilitando  ( 

opcionalmente ) ter 2 pessoas para abrir o cofre. 

• BIP ON/OF ativa e desativa o BIP sonoro do teclado. 

• Possui 10 gavetas com 2 chaves individuais tipo cilindro, para organização, com opção de 

remoção. 

• Medida interna das gavetas : 6 x 30 x 30 ( Altura x Largura x Profundidade ) 

• Quando inativo, o sistema eletrônico se desliga proporcionando 100% de economia. 

• Motor de baixo consumo de pilhas. 

• Fácil operação com senha de quatro dígitos programada pelo usuário. 

• Display discreto para visualizar as operações. 

• Painel em aço. 

• Teclado emborrachado. 

• Forração interna em carpete azul. 

• Abertura e fechamento automático. 

• Furações na parte traseira para fixação 

• Bloqueio de 30 minutos após três tentativas com senha incorreta. 

• Kit de fixação (parafusos e buchas). 

• Senha descartável para abertura de emergência através do suporte técnico. 

• Espessura da chapa do gabinete: 2,5 mm 

•  Espessura da chapa da porta: 5,00 mm 

 

Itens inclusos: 
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• 01 – Cofre 

• 01 – Kit fixação ( 4 parafusos sextavados e 4 buchas 10).  

• 01 – Manual de instrução  

• 01 – Gaveta removível 

 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 24 de março de 2022.
 
 
À SEPAT,
 
Encaminho nova proposta de preço encaminhada

pela PM Cofres (1033820), para verificação do atendimento
das especificações constantes do Termo de Referência.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 24/03/2022, às 15:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1033821 e o código CRC 8FB9431B.

0007816-94.2021.6.02.8000 1033821v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 24 de março de 2022.

À SEIC,

 

Em resposta ao Despacho SEIC (1033821), afirmamos que a nova proposta
(1033820), atende às exigências, das especificações, contidas no Anexo I-A, do Termo
de Referência (1021376).

 

At. te.

Documento assinado eletronicamente por ANTÔNIO RITA DOS SANTOS NETO,
Técnico Judiciário, em 24/03/2022, às 15:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1033841 e o código CRC 06187FE0.

0007816-94.2021.6.02.8000 1033841v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 24 de março de 2022.
 
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Os autos foram enviados pelo Senhor Secretário de

Administração para revisão da estimativa de preços formalizada por
esta Seção, Despacho GSAD - 1031527, tendo em vista as
considerações feitas pelo Senhor Asssessor Jurídico da Diretoria-
Geral, por meio do Parecer nº 298 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG
(1030879).

 
Quanto à pesquisa de preço efetuada, ressalvamos que

foram observadas as diretrizes emanadas pela antiga Coordenadoria
de Controle Interno, quando orienta utilizar a média dos valores
obtidos nas situações que o conjunto de dados apresentar um
Coeficiente de Variação (CV) menor ou igual a 20%.

 
Nesse sentido, esta é a orientação observada em vários

órgãos, a exemplo do Superior Tribunal de Justiça - STJ
(https://www.stj.jus.br/static_files/STJ/Licita%C3%A7%C3%B5es%20e%20contas%20p%C3%BAblicas/Manual%20de%20pesquisa%20de%20pre%C3%A7o/manual_de_orientacao_de_pesquisa_de_precos.pdf),
quando dispõe:

Um dos parâmetros passíveis de serem
utilizados para definir quando utilizar a média
ou a mediana é fazer uso da medida de
dispersão denominada coefi ciente de
variação. O coeficiente de variação fornece a
oscilação dos dados obtidos em relação à
média. Quanto menor for o seu valor, mais
homogêneos serão os dados.
O coeficiente de variação é considerado baixo
quando apresentar percentual igual ou inferior
a 25%, sendo nesse caso indicada a média
como critério de defi nição do valor de
mercado. Se ele for superior a 25%, o coefi
ciente indica a presença de valores extremos
afetando a média, situação em que se
recomenda o uso da mediana como critério de
defi nição do preço médio.

 
Nesse caso concreto, o coeficiente de variação da

amostra de preços correspondeu a 16,06%, conforme memória de
cálculo a seguir.

 
Quanto aos valores constantes da pesquisa de preço,

acima elencados, há se observar as seguintes informações quanto ao
modelo cotado na empresa Quality Cofres (1020268), no montante
unitário de R$ 5.454,00 (cinco mil quatrocentos e cinquenta e quatro
reais):

 
a) o valor cotado não contempla o frete, não previsto para

esta região, sendo prevista, apenas, a retirada no local da empresa
(São Paulo);

Por diversas vezes tentamos entrar em contato com a
Quality para consultarmos a possibilidade e o valor cobrado para
entrega em Maceió, sem sucesso.

Em consulta feita a outra empresa, CofresSP, foi
informado o valor de R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais) para
entrega em Maceió, em piso térreo:
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b) o modelo apresentado foi escolhido por similaridade,

sem, contudo, contemplar todas as especificações constantes do
Termo de Referência (1021376), tais como: forração interna com
carpete, 2 chaves tipo cilindro por gaveta, abertura e fechamento
automático e/ou com a chave tetra. Tais especificações,
especialmente a chave tetra, onera o custo do item.

 
Em continuidade, após reiteradas tentativas de

contato com a PM Cofres, empresa que tinha participado de pesquisa
de preço anterior, obtivemos proposta de preço. Depois de diversas
consultas à unidade demandante quanto ao atendimento das
especificações do objeto com as constantes do Termo de Referência,
observamos que as propostas anteriormente apresentadas pela
empresa PM Cofres (1031779, 1033557 e 1033558) não
contemplavam algumas especificações, resultando em uma última
proposta, presente no evento 1033820, devidamente aferida,
conforme Despacho SEPAT (1033841).

 
Tal proposta contempla o valor unitário de R$ 5.866,00

(cinco mil oitocentos e sessenta e seis reais) e total de R$ 17.598,00
(dezessete mil quinhentos e noventa e oito reais) - 1033820.

 
Desta forma, considerando que a proposta ofertada pela

empresa PM Cofres é a de valor mais baixo; que o Plano Anual de
Contratações Administrativas do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, para o exercício de 2022 (0991147, 0991165 e 0991168)
não contempla contratação semelhante; sugerimos, s.m.j., a
contratação direta por dispensa de licitação, nos termos do Art. 24,
II da Lei nº 8.666/93 com a empresa PM - COFRES LTDA, inscrita no
CNPJ: 11.573.420/0001-83, pelo valor total de R$ 17.598,00
(dezessete mil quinhentos e noventa e oito reais).

 
Foram juntadas as certidões de regularidade da empresa,

consulta ao CADIN, ao TCU e declaração de inexistência da prática
de nepotismo - 1033907.

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 28/03/2022, às 10:41, 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
1033846 e o código CRC 9EF13AD3.

0007816-94.2021.6.02.8000 1033846v1

Despacho SEIC 1033846         SEI 0007816-94.2021.6.02.8000 / pg. 191



01941387470Usuário:

24/03/2022 15:42:54Data e hora da consulta:

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

PM - COFRES LTDA. Adimplente11573420
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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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 23/03/2022 09:31:56 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: PM - COFRES LTDA. 
CNPJ: 11.573.420/0001-83 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 
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CNPJ / IE: 11.573.420/0001-83

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São 
Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima 
identificada, é certificado que não constam débitos declarados ou apurados 
pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento 
matriz/filial acima identificado.

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

Data e hora da emissão

Certidão nº

Validade

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio 
www.pfe.fazenda.sp.gov.br

22030405689-60

23/03/2022 09:31:15

6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Folha 1 de 1

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado 
de São Paulo
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 11.573.420/0001-83 DUNS®: 914650689
Razão Social: PM - COFRES LTDA.
Nome Fantasia: PM - COFRES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 01/11/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências
nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 05/07/2022
FGTS 04/04/2022
Trabalhista Validade: 29/04/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital Validade: 30/04/2020 (*)
Receita Municipal Validade: 23/12/2019 (*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

31/12/2019 (*)Validade:

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

Emitido em: 23/03/2022 09:28 de
CPF: 019.413.874-70      Nome: LISIANA TEIXEIRA CINTRA

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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Rua Cruzeiro, 829 - Barra Funda - São Paulo/SP - CEP: 01137-000 
Fone: (11) 3857 - 3334 

 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA PRÁTICA DE NEPOTISMO, 

NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, V DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 07/2005, 

COM REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO CNJ Nº 229/2016. 

 

A PM COFRES LTDA EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 

11.573.420/0001-83 , situada na Rua Cruzeiro, 829, Barra Funda, São Paulo / SP, representada 

por seu sócio, Leandro Pimentel dos Santos, CPF nº 301.773.828-05, carteira de identidade nº 

35235871 , expedida por SSP ., brasileiro(a), casado, com domicílio na Rua Cabo Antonio de 

Pinton, 231 Apartamento 74, Parque Novo Mundo, Sao Paulo / SP, DECLARA, sob as penas da 

lei e nos termos do artigo 2º, Inciso V, da Resolução CNJ nº 07/2005, com redação dada pela 

Resolução CNJ nº 229/2016, NÃO SER/NÃO POSSUIR EM QUADRO SOCIETÁRIO cônjuge, 

companheiro(a) ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, inclusive, de 

Membros ou Juízes vinculados ao TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE 

ALAGOAS, ou, ainda, de servidor investido em cargo de comissão ou de assessoramento do 

quadro de pessoal daquele Tribunal. 

 

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

que a falsidade de seu conteúdo pode implicar a imputação de sanções civis, 

administrativas, como a sanção penal prevista no artigo 299 do Código Penal Brasileiro, 

conforme transcrição abaixo: 

 

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

inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar 

direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena: reclusão de 

1 (um) a 5 (cinco) anos e multa, se o documento é público; reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, se 

o documento é particular. 

 

São Paulo, 24 de março de 2022. 

 

___________________________________________ 
Leandro Pimentel dos Santos 

CPF: 301.773.828-05  

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

DESPACHO

Maceió, 28 de março de 2022.
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 1033846, encaminho os

presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 28/03/2022, às 13:51, 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
1035450 e o código CRC FAE3661E.

0007816-94.2021.6.02.8000 1035450v1
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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 março de 2022.
À COFIN
 
Senhor Coordenador,
 
Solicito que seja reforçado o pré-empenho de

evento 1012170, com base no Despacho SEIC 1033846. Após,
solicito remeter o feito à AJ-DG, para análise de conformidade
legal da proposição de contratação direta, nos termos
assinalados pela SEIC.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 28/03/2022, às 15:25, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1035638 e o código CRC B68848D4.

0007816-94.2021.6.02.8000 1035638v1
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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 março de 2022.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (1035638).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Coordenador Substituto, em 28/03/2022, às 15:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1035685 e o código CRC 521D23C8.

0007816-94.2021.6.02.8000 1035685v1
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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 29/03/2022, às 10:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1036168 e o código CRC 7DAAFFCA.

0007816-94.2021.6.02.8000 1036168v2
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  29/03/2022 14:03
        ***.465.684-**

Pré-empenho

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS REAL - (R$)

2022 PE 63

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

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167674 0100000000 449052 70280 INV PERMAN

Data de Emissão Processo Taxa de Câmbio Valor

11/02/2022 0007816-94.2021.6.02 - 17.598,00

Favorecido

Favorecido não informado.

Descrição

RESERVA DE CRÉDITO PARA COMPRA DE COFRES (MATERIAL DE SEGURANÇA). DESPACHO SEIC 0972481.
DESPACHO GSAD 1011986.
PROC 0007816-94.2021.6.02.8000

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data Operação Valor

11/02/2022 Inclusão 16.676,25

29/03/2022 Reforço 921,75

Operações

1  de      1001
Versão Data/Hora

29/03/2022 13:59:33
Operação
Alteração
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 63; 2022RO000401 - REFORÇO.

Observação:

- VIDE DESPACHO SEIC DOC 1033846.

Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 29/03/2022, às 14:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1036377 e o código CRC 766AF41D.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 29 de março de 2022.
Reporto-me ao Despacho GSAD 1035638 e ao

doc. 1036376, para devolver os autos à análise da AJ-DG.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 29/03/2022, às 14:41, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1036501 e o código CRC 40A315F9.

0007816-94.2021.6.02.8000 1036501v1

Despacho GSAD 1036501         SEI 0007816-94.2021.6.02.8000 / pg. 204



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 : 0007816-94.2021.6.02.8000
INTERESSADO : JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO
ASSUNTO : ANÁLISE CONTRATAÇÃO DIRETA. DISPENSA ART. 24, II. COFRES DE AÇO.

 

Parecer nº 346 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO
 
Tratam os autos de pretensão de contratação da

Empresa PM - COFRES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
02.340.082/0001-49, para a aquisição de material permanente
- cofres de aço, conforme especificações e demais
detalhamentos constantes do termo de referência 1021376,
contendo a justificativa de zelar pela segurança das pessoas e
do patrimônio do órgão, reforçando as medidas de segurança
e preservação do patrimônio público, pelo valor total de R$
17.598,00 (dezessete mil quinhentos e noventa e oito reais),
nos termos da proposta anexada no evento SEI nº 1033820.

 
2. DO PROCEDIMENTO
 
O procedimento foi iniciado (0969334) em função

do fracasso parcial do Pregão Eletrônico n° 53/2021, segundo
ATA 0969338.

 
Em atendimento as recomendações do Parecer 298

(1030879), a SEIC realizou nova avaliação de propostas
(1033846).

 
Com diversas consultas à unidade demandante

quanto ao atendimento das especificações do objeto com as
constantes no Termo de Referência, a SEIC, no evento SEI n°
1033846, entendeu que a proposta da Empresa PM Cofres
(1033820) seria a única em conformidade. Sendo esta a de
valor mais baixo e não havendo contratação semelhante no
Plano Anual de Contratações Administrativas para 2022, a
unidade sugere a contratação direta por dispensa de licitação,
nos termos do art. 24, II da Lei n° 8.666/93.

 
Foi anexado aos autos documento de regularidade

SICAF da empresa, certidão consolidada TCU e declaração de
inexistência de nepotismo (1033907).

 
Consta a respectiva reserva de crédito realizada

pela SGO 1036376.
 
Na sequência, os autos vieram a esta Assessoria

Jurídica para emissão de parecer, ex vi do parágrafo único do
art. 38 da Lei nº 8.666/93 c/c  o art. 11 da Resolução TRE-AL
nº 15.787/17.

 
Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.

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

 
3. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
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3. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
 
Neste ponto, impende noticiar a recente publicação

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

 
 De relevo gizar que o novel dispositivo legal

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

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

Não obstante, o artigo 191 da nova Lei de
Licitações faculta a opção pela lei ainda vigente, neste mesmo
prazo de 2 (dois) anos, conforme expressa previsão, verbis:

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

Sendo o que ora ocorre nestes autos, à vista de
toda instrução precedente, há que se registrar tal opção na
minuta do contrato quando elaborada.

 
De acordo com os elementos e informações

contidos nos autos do presente procedimento eletrônico,
parece ser hipótese de aplicação do comando previsto no Art.
24, II, da Lei de Licitações, que preconiza:

 
“Art. 24. É dispensável a licitação:
(...)
II - para outros serviços e compras de
valor até 10% (dez por cento) do limite
previsto na alínea “a”, do inciso II do
artigo anterior e para alienações, nos
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casos previstos nesta Lei, desde que não
se refiram a parcelas de um mesmo
serviço, compra ou alienação de maior
vulto que possa ser realizada de uma só
vez; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de
27.05.98)”

 
Nesse sentido, cite-se  o Acórdão TCU n°

3.550/2008, 1ª Câmara, Rel. Min. Marcos Bemquerer Costa:  
 
"(...)  “veda-se a contratação por dispensa
de licitação fundada no art. 24, inciso II,
da Lei nº 8.666/1993 quando o somatório
dos gastos realizados ao longo do
exercício com determinada despesa
supera o limite imposto pelo dispositivo
supradito.
(...)
(...) agrupe, em uma mesma licitação, os
objetos de futuras contratações que sejam
similares por pertencerem a uma mesma
área de atuação ou de conhecimento,
atentando para a possibilidade de
parcelamento prevista no art. 23, §§ 1º e
2º, da Lei nº 8.666/1993”
(...) abstenha-se de contratar serviços por
dispensa de licitação quando o total das
despesas anuais não se enquadrar no
limite estabelecido pelo art. 24, inciso II,
da Lei n. 8.666/1993.   No mesmo sentido:
Acórdãos n° 623/2008, Plenário,
2.726/2012, 2ª Câmara, 2.087/2012, 1ª
Câmara." 
 
 

4. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO
 

Em atendimento à Portaria Presidência nº 226/2018
TRE-AL/PRE/COCIN/AAU, que regulamentou a
obrigatoriedade do uso de listas de verificação dos
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, segue a lista de
verificações constante no Anexo VIII - Contratação direta com
fundamento no art. 24, II da Lei nº 8.666/1993.

 

 Verificação Sim Não Evento/Obs.

1
Existe pedido formal da parte
interessada, devidamente
justificado?

X  0969334

2

A justificativa apresentada é
pertinente (detecção da necessidade
e especificação do objeto,
observando a eficiência, eficácia,
efetividade das ações do órgão)?

X   

3

Há justificativa fundamentada dos
quantitativos (bens/serviços)
requisitados, tais como
demonstrativo de consumo dos
exercícios anteriores, relatórios do
almoxarifado e/ou outros dados
objetivos que demonstrem o
dimensionamento adequado da
aquisição/contratação?

X   

A dispensa de licitação destina-se à
contratação de serviços ou compras
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4
de até R$ 17.600,00, que não se
refiram a parcelas de um mesmo
serviço, compra ou alienação de
maior vulto que possa ser realizada
de uma só vez?

X   

5

Existe termo de referência com
indicação do objeto de forma
precisa, suficiente e clara,
observando a vedação de
especificações que, por excessivas,
irrelevantes ou desnecessárias,
limitem ou frustrem a competição ou
sua realização?

X  1021376

6

Constam dos autos pesquisa de
mercado para obter-se noção dos
preços praticados, com a juntada da
respectiva planilha e informação da
Seção de Compras?

X  1033846

7 O termo de referência foi aprovado
pela autoridade competente (SAD)? X  1021858

8
A proposta de preços da possível
contratada apresenta o menor preço
dentre as empresas que estariam
habilitadas para a contratação?

X  1033820

9

A descrição do objeto no projeto
básico/termo de referência está
compativel com a proposta da
possível contratada, observando,
inclusive, medidas, quantidades,
preços unitários e totais?

X  1033841

10

Tendo havido a exigência da
apresentação de documentação
complementar à proposta (atestados,
manuais, certificados, declarações,
comprovação de assistência técnica
em Maceió, etc.), a referida
documentação foi apresentada?

N/A   

11 Houve a devida reserva de crédito
orçamentário?   X  1036376

12 A proposta de preço encontra-se
dentro do prazo de validade? X  1033820

13
Consta o domicílio bancário,
indicado pelo credor, na proposta ou
em documento separado?

 X  

14

Consta nos autos declaração
necessária à comprovação da
observância ao que prescreve o
inciso V, do Art. 2º, da Res. CNJ nº
7/2015, com redação dada pela Res.
CNJ nº 229/2016?
“Art. 2º Constituem práticas de
nepotismo, dentre outras:
(…)
V – a contratação, em casos
excepcionais de dispensa ou
inexigibilidade de licitação, de
pessoa jurídica da qual sejam sócios
cônjuge, companheiro ou parente em
linha reta,colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau, inclusive, dos
respectivos membros ou juízes
vinculados, ou servidor investido em
cargo de direção e de
assessoramento; (Redação dada pela
Resolução nº 229, de 22.06.16)”.

 X   1033907

 Regularidade fiscal e trabalhista Sim Não Fls./Obs.

A empresa apresentou prova de
cadastro no SICAF ou certidões em
separado com os seus dados X  1033907
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15

relativos à regularidade fiscal
válidos?

FGTS X  1033907

INSS X  1033907

Receita Federal X  1033907

16 Constam nos autos Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas? X  1033907

17 Consta consulta ao CADIN? X  1033907

18

Na consulta ao SICAF verifica-se
registro de sanção à empresa
contratada, cujos efeitos a torne
proibida de celebrar contrato
administrativo e alcancem a
Administração contratante?

 X  

19

Consta nos autos a consulta acerca
da 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  
1033907

 

 

5. CONCLUSÃO
 
Convém, para o bom e regular andamento do feito,

que seja anexada aos autos informação relativa ao domicílio
bancário da empresa, de acordo com o item 13 da tabela de
verificação supra.

 
Ao exposto, esta Assessoria Jurídica opina

favoravelmente à contratação direta, nos termos do artigo 24,
II, da Lei n° 8.666/93, da Empresa PM - COFRES LTDA,
inscrita no CNPJ sob o nº 02.340.082/0001-49, pelo valor total
de R$ 17.598,00 (dezessete mil quinhentos e noventa e oito
reais), para a aquisição de material permanente - cofres de
aço, conforme especificações e demais detalhamentos
constantes do termo de referência 1021376, contendo a
justificativa de zelar pela segurança das pessoas e do
patrimônio do órgão, reforçando as medidas de segurança e
preservação do patrimônio público, em conformidade com a
proposta 1033820.

 

Recomenda-se registrar, no termo de dispensa, a
opção pela Lei nº 8.666/93, como faculta  o Art. 191 da Lei  nº
14.133/2021, na conformidade com o que consta no item 3
deste pronunciamento.

 
Outrossim, deve a Administração

observar que as despesas decorrentes de contratações
da mesma natureza, no decorrer do presente exercício,
não deverão ultrapassar o limite de R$ 17.600
(dezessete mil e seiscentos reais), estabelecido para a
modalidade de dispensa de licitação, prevista no art.
24, inciso I, da Lei nº 8.666/93, cujos valores foram
atualizados pelo Decreto nº 9.412/2018, de forma a
prevenir e evitar o fracionamento de despesa.

 

À Secretaria de Administração para
aperfeiçoamento da instrução.

 

Documento assinado eletronicamente por MANUELA ROCHA LIMA, Estagiário(a), em
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29/03/2022, às 18:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 29/03/2022, às 18:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1036627 e o código CRC FA5D8EBC.

0007816-94.2021.6.02.8000 1036627v18
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 30 de março de 2022.
 
 
À AJ-DG, após juntada do domicílio bancário da

empresa PM Cofres - 1037150.
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 30/03/2022, às 13:06, 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
1037147 e o código CRC 0D25B2D3.

0007816-94.2021.6.02.8000 1037147v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 30 de março de 2022.
 
De volta a esta Assessoria Jurídica os presentes

autos, após o aperfeiçoamento da instrução, em razão do
pronunciamento constante do Parecer nº 346/2022 - TRE-
AL/PRE/DG/AJ-DG (1036627), conforme se observa dos
eventos SEI nº 1037147e nº 1037150.

 
Pelo exposto, sandadas as pendências

anteriormente apontadas no antedito Parecer, esta Assessoria
Jurídica opina favoravelmente à contratação direta, nos
termos do artigo 24, II, da Lei n° 8.666/93, da Empresa PM -
COFRES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 02.340.082/0001-
49, pelo valor total de R$ 17.598,00 (dezessete mil quinhentos
e noventa e oito reais), para a aquisição de material
permanente - cofres de aço, conforme especificações e demais
detalhamentos constantes do termo de referência 1021376,
contendo a justificativa de zelar pela segurança das pessoas e
do patrimônio do órgão, reforçando as medidas de segurança
e preservação do patrimônio público, em conformidade com a
proposta 1033820.

 
À consideração superior do Senhor Diretor-Geral.
 

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 30/03/2022, às 14:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1037206 e o código CRC 1F19AD15.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 30 de março de 2022.
 
Tendo em vista o pronunciamento da Assessoria Jurídica

constante dos eventos 1036627 e 1037206, esta Diretoria autoriza a
dispensa de licitação, com esteio no art. 24, II, da Lei nº 8.666/93 c/c
o § 2º do art. 10 da Res. TRE-AL de n.º 15.787/2017, com vistas à
contratação direta da Empresa PM - COFRES LTDA, inscrita no
CNPJ sob o nº 02.340.082/0001-49, pelo valor total de R$ 17.598,00
(dezessete mil quinhentos e noventa e oito reais), para a aquisição de
material permanente - cofres de aço, conforme especificações e
demais detalhamentos constantes do termo de referência 1021376,
contendo a justificativa de zelar pela segurança das pessoas e do
patrimônio do órgão, reforçando as medidas de segurança e
preservação do patrimônio público, em conformidade com a
proposta 1033820.

Encaminhem-se os autos à Secretaria de Administração
para as providências do § 2º do art. 10 da Res. TRE-AL de n.º
15.787/2017.

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 30/03/2022, às 16:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1037413 e o código CRC 7C66FDC9.

0007816-94.2021.6.02.8000 1037413v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2/2022

 
Considerando o que consta destes autos, em especial o

Despacho 1033846, da Seção de Instrução de Contratos deste
Tribunal, bem como o Parecer n.º 346/2017, da Assessoria Jurídica
(doc SEI 1036627), tendo em vista ainda o que consta do Despacho
GDG 1037413 e o disposto no artigo 112, I, da Resolução 15.904, de
09 de julho de 2018 (Regulamento da Secretaria), AUTORIZO a
contratação, por dispensa de licitação, com fulcro no artigo 24, inciso
II, da Lei nº 8.666/1993, com suas alterações, da Empresa PM -
COFRES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 02.340.082/0001-49, pelo
valor total de R$ 17.598,00 (dezessete mil quinhentos e noventa e
oito reais), para a aquisição de material permanente - cofres de aço,
conforme especificações e demais detalhamentos constantes do
termo de referência 1021376, contendo a justificativa de zelar pela
segurança das pessoas e do patrimônio do órgão, reforçando as
medidas de segurança e preservação do patrimônio público, em
conformidade com a proposta 1033820.

À COFIN, para emitir a competente nota de
empenho, servindo-se das informações acima mencionadas, devendo
dela constar que a contratação está vinculada ao Termo de
Referência contido neste procedimento eletrônico, estabelecido no
evento SEI 1021376 (pp. 26 a 35), e
à proposta apresentada pela empresa, registradas no presente
procedimento eletrônico, assim como, quanto às sanções
administrativas, em caso de descumprimento das condições
pactuadas, ao previsto na Lei n.º 8.666/93 e as consignadas no
mencionado Termo de Referência.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 09/04/2022, às 17:10, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1044534 e o código CRC 58E516C7.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 11 de abril de 2022.
À SGO,
 
Para as providências contidas no Termo de

Dispensa de Licitação 2 (1044534).
 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Coordenador Substituto, em 11/04/2022, às 14:03, 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
1044973 e o código CRC A1EA160E.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 11 de abril de 2022.
À SAD (e COFIN para Ciência),
 
Sugerimos a atualização da certidão junto ao FGTS

(vide doc 1033907, certidão válida até 04/04/2022) para
podermos proceder à emissão da nota de empenho que, neste
caso, smj, é o instrumento de contratação.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 11/04/2022, às 18:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES,
Técnico Judiciário, em 12/04/2022, às 15:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1045428 e o código CRC 7E8C5171.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 12 de abril de 2022.
À SAD, para regularização da certidão do FGTS,

conforme apontamento(1045428).
 

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Coordenador Substituto, em 12/04/2022, às 15:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1046179 e o código CRC 92264BF3.
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 11.573.420/0001-83
Razão Social:PM COFRES LTDA
Endereço: AV BARUEL 112 / VILA BARUEL / SAO PAULO / SP / 02522-000

 
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:25/03/2022 a 23/04/2022 
 
Certificação Número: 2022032501293706931967

Informação obtida em 12/04/2022 17:20:53

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

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

DESPACHO

Maceió, 12 de abril de 2022.
À COFIN, com a certidão de regularidade do FGTS

atualizada (doc. 1046404), oportunidade na qual revejo o
Termo de Dispensa de Licitação 2 (doc. 1044534), para
retificar a indicação do CNPJ ali contido.

Dessa forma, solicito que seja considerado o CNPJ
11.573.420/0001-83, correspondente à Razão Social: PM
COFRES LTDA.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 12/04/2022, às 17:25, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1046412 e o código CRC 4D4AB8A4.
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 236; 2022RO000458.
PE 63; 2022RO000457 - ANULAÇÃO PARA EMISSÃO DE NE.

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 18/04/2022, às 14:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1046591 e o código CRC 09AB222E.

SIAFI - Documento de Conformidade SGO 1046591         SEI 0007816-94.2021.6.02.8000 / pg. 223



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

DESPACHO

Maceió, 18 de abril de 2022.
À SAD,
Sr. Secretário,
Diante da informação constante no evento (1046591),

registro minha assinatura no empenho 2022NE236, remetendo para
igual procedimento  e posterior juntada aos autos.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 18/04/2022, às 14:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1047352 e o código CRC A593C8A7.
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  18/04/2022 15:20
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS REAL - (R$)

2022 NE 236

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167674 0100000000 449052 70280 INV PERMAN

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

12/04/2022 Ordinário 0007816-94.2021.6.02 - 17.598,00

11.573.420/0001-83 PM - COFRES LTDA.

2022NECT Aquisição de cofres de aço, com 10 gavetas internas.

-

-

Artigo

Código

Parágrafo

Modalidade de Licitação

IncísoAto Normativo

Amparo Legal

11 DISPENSA DE LICITACAO

24 - II -

Alínea

LEI 8.666 / 1993

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Favorecido

Endereço

CRUZEIRO 829 BARRA FUNDA

CEP

01137-000

Município

SAO PAULO SP

UF Telefone

(11)3984-3207

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

18/04/2022 15:20:23
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  18/04/2022 15:20
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 17.598,00

Total da Lista

Subelemento 24 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E  SOCORRO

001 17.598,00Aquisição de cofres de aço, com 10 gavetas internas. MARCA/MODELO:
COFRE EXECUTIVO DIGITAL - CHT - 10 GAVETAS. Condições,
especificações, sanções, tudo conforme Termo de Dispensa de Licitação
Nº 2/2022 C/C despacho SAD DOC. 1046412, e proc 0007816-
94.2021.6.02.8000.
A contratação está vinculada ao Termo de Referência contido no aludido
proc eletrônico, estabelecido no evento SEI 1021376 (pp. 26 a 35), e à
proposta apresentada pela empresa, registradas no presente
procedimento eletrônico, assim como, quanto às sanções
administrativas, em caso de descumprimento das condições pactuadas,
ao previsto na Lei n.º 8.666/93 e as consignadas no mencionado Termo
de Referência.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

12/04/2022 Inclusão 3,00000 5.866,0000 17.598,00

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

***.180.784-**

18/04/2022 15:20:23

Gestor Financeiro

RUI CARLOS GALVAO

***.291.944-**

18/04/2022 14:25:43

Assinaturas

2  de      2002
Versão Data/Hora

18/04/2022 15:20:23
Operação
Alteração

Nota de Empenho 236/2022 (1047480)         SEI 0007816-94.2021.6.02.8000 / pg. 226



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

DESPACHO

Maceió, 18 de abril de 2022.
À SEALMOX, para remessa da nota de empenho à

contratada.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 18/04/2022, às 15:35, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1047489 e o código CRC 9C373C12.

0007816-94.2021.6.02.8000 1047489v1
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E-mail - 1047629

Data de Envio: 
  18/04/2022 16:39:38

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE ALMOXARIFADO <almoxarifado@tre-al.jus.br>

Para:
    iris@pmcofres.com.br
    lisianacintra@gmail.com

Assunto: 
  Envio de Nota de Empenho 236/2022 (0007816-94.2021.6.02.8000)

Mensagem: 
  Prezado fornecedor,

1. SEGUE, em anexo, nota de empenho emitida em favor dessa Empresa.

2. CONFIRMAR , DE IMEDIATO, o recebimento, respondendo a este e-mail.

3. INSERIR os dados bancários da empresa e o número do empenho, na nota fiscal, quando de sua
emissão.

4. NÃO ACEITAREMOS entrega de material diverso do que foi cotado e registrado na Nota de Empenho,
quanto às características e, sobretudo, em conformidade com os catálogos, fotos, MARCA ou unidade de
medida (Kg, L, g, etc.) apresentados. Dúvidas, entrar em contato conosco, por e-mail ou nos telefones
abaixo, ANTES da remessa do material.

5. LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado do TRE/AL, situado à Rua Coronel Pedro Lima nº 230, Bairro: Jaraguá,
CEP: 57022-220, Maceió/AL Ponto de Referência: Próximo à praça dois leões. Horário de atendimento: De
segunda à quinta-feira, das 8h às 18h e, às sextas-feiras, das 7h30 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 (também whatsapp)

Anexos:
    Nota_1047480_NE_070011_2022NE000236_v002_11573420000183_20220418152035.pdf
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De: <iris@pmcofres.com.br>
Para: Leandro Peixoto Gusmão <leandrogusmao@tre-al.jus.br>
Data: 20/04/2022 08:50 AM
Assunto: [almoxarifado] RES: Envio de Nota de Empenho 236/2022 (0007816-94.2021.6.02.8000)

Recebido!

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE ALMOXARIFADO 
Enviada em: segunda-feira, 18 de abril de 2022 16:40
Para: iris@pmcofres.com.br; lisianacintra@gmail.com
Assunto: Envio de Nota de Empenho 236/2022 (0007816-94.2021.6.02.8000)

Prezado fornecedor,

1. SEGUE, em anexo, nota de empenho emitida em favor dessa Empresa.

2. CONFIRMAR , DE IMEDIATO, o recebimento, respondendo a este e-mail.

3. INSERIR os dados bancários da empresa e o número do empenho, na nota
fiscal, quando de sua emissão.

4. NÃO ACEITAREMOS entrega de material diverso do que foi cotado e
registrado na Nota de Empenho, quanto às características e, sobretudo, em
conformidade com os catálogos, fotos, MARCA ou unidade de medida (Kg, L, g,
etc.) apresentados. Dúvidas, entrar em contato conosco, por e-mail ou nos
telefones abaixo, ANTES da remessa do material.

5. LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado do TRE/AL, situado à Rua Coronel Pedro
Lima nº 230, Bairro: Jaraguá, CEP: 57022-220, Maceió/AL Ponto de Referência:
Próximo à praça dois leões. Horário de atendimento: De segunda à
quinta-feira, das 8h às 18h e, às sextas-feiras, das 7h30 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 (também whatsapp)

-- 
Este email foi escaneado pelo Avast antivírus.
https://www.avast.com/antivirus
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