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

 

REQUERIMENTO

Ao Senhor Coordenador de Acompanhamento e Registros
Plenários,
Assunto: Aquisição de fones de ouvido
 

 

 

 

Senhor Coordenador,
 
Tendo em vista a real necessidade de aquisição de novos

fones de ouvido apropriados para a Seção de Acompanhamento e
Atos Preparatórios(SAAP), mormente o uso de novas tecnologias na
realização das sessões plenárias desta egrégia Corte de Justiça, as
quais exigem uma atualização nos equipamentos de hardware usados
hodiernamente, e que, indubitavelmente, proporcionarão meios mais
adequados e benéficos no desempenho das atividades laborais desta
Seção, bem assim o desgaste natural dos equipamentos ora
disponíveis, e que já contam com mais de três anos de uso, sirvo-me
do presente expediente para solicitar a Vossa Senhoria à aquisição do
equipamento antedito; tudo em consonância com as especificações
em anexo.

 
Respeitosamente,
                                              

 

BIANCA RENATA DE ALMEIDA GOMES DE MELO

Chefe da Seção de Acompanhamento e Atos Preparatórios

 

Requerimento SAAP 0814702         SEI 0012043-64.2020.6.02.8000 / pg. 1



 

 

 

1. ESPECIFICAÇÕES

 

1. - Tipo fone de ouvido
1.  - Miniplugue Stéreo
1. - Almofadas em espuma;
1.  - Microfone embutido com controle de volume;
1.  - Cabo com extensão de no mínimo: 1,5m;
1.  - Conector: 3,5mm (1/8”) mini estéreo;
1.  - Impedância mínima de 32 Ohms;
1.  - Sensibilidade mínima a razão de 125dB SPL/V
1.  - Diâmetro falante: Fones compactos semi-abertos;
1. - Resposta de frequência de 20Hz a 20KHz;
1. - Tipo de imã: Imã em neodímio
1. - Alto-falante dinâmico 40mm

 

Referência: JBL E35(https://www.jbl.com.br/over-ear-headphones/JBL+E35.html)

 

QUANTIDADE: 06 ( seis )

Documento assinado eletronicamente por BIANCA RENATA DE ALMEIDA GOMES DE
MELLO, Chefe de Seção, em 23/11/2020, às 18:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0814702 e o código CRC 0ED1A488.

0012043-64.2020.6.02.8000 0814702v9
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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 novembro de 2020.
De acordo.
Ao gabinete da Secretaria Judiciária para as demais

providências.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA,
Coordenador, em 23/11/2020, às 18:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0814776 e o código CRC B0CC608F.

0012043-64.2020.6.02.8000 0814776v1
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DESPACHO

Maceió, 23 de novembro de 2020.
Senhor Diretor-Geral,
Encaminho a Vossa Senhoria, para providências junto à

Secretaria competente, proposição da Coordenadoria de
Acompanhamento e Registros Plenários (0814702), na forma das
especificações e argumentos lançados no Requerimento SAAP sob
evento nº 0246439, no tocante à aquisição de 06 (seis) fones de
ouvido para desempenho das atividades laborais daquela Seção.

Respeitosamente,
 
Cliciane de Holanda Ferreira Calheiros

Secretária Judiciária
Documento assinado eletronicamente por CLICIANE DE HOLANDA FERREIRA
CALHEIROS, Secretária Judiciária, em 23/11/2020, às 18:31, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0814784 e o código CRC 5FC341F9.

0012043-64.2020.6.02.8000 0814784v1
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DESPACHO

Maceió, 25 de novembro de 2020.
À Secretaria de Administração para as providências

de sua competência, considerando a demanda ofertada pela
Secretaria Judiciária, por meio do Despacho GSJ 0814784.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
25/11/2020, às 18:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0815963 e o código CRC 01EA1BB0.

0012043-64.2020.6.02.8000 0815963v1
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DESPACHO

Maceió, 25 de novembro de 2020.
Remeto os autos à COMAP, para aferir se há

disponibilidade de fones auriculares para atender, no todo ou
em parte, a demanda da SJ.

Em paralelo, solicito à SEGEC, noticiar a atual
contratada para os serviços de sonorização, para que possa
avaliar possíveis implicações da aquisição com o sistema em
uso no Órgão para gravações de sessões.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 25/11/2020, às 23:51, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0816548 e o código CRC A87BF9F4.

0012043-64.2020.6.02.8000 0816548v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 26 de novembro de 2020.
 
 
À SEALMOX, para informar o quanto solicitado,

pelo senhor Secretário de Administração, no Despacho
GSAD 0816548.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 26/11/2020, às 08:28, 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
0816570 e o código CRC 921B6A9D.

0012043-64.2020.6.02.8000 0816570v1
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E-mail - 0816955

Data de Envio: 
  26/11/2020 14:58:47

De: 
  TRE-AL/TRE/AL/SEGEC - Seção de Gestão de Contratos <segec@tre-al.jus.br>

Para:
    hsptelecom@gmail.com
    segec@tre-al.jus.br

Assunto: 
  INFORMAÇÃO

Mensagem: 
  Prezado,

Por ordem do Secretário de Administração do TRE, conforme despacho em anexo, solicito a vossa
senhoria à respeito das possíveis implicações caso ocorra essa aquisição, novos fones (descrição em
anexo), com o sistema em uso no Órgão para gravações de sessões,

Atenciosamente,

Iury Souza
SEGEC-TRE/AL 

Anexos:
    Requerimento_0814702.html
    Despacho_0816548.html
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DESPACHO

Maceió, 26 de novembro de 2020.
 
 
 
Senhora Coordenadora,
 
 
Em atendimento ao despacho COMAP de evento

(0816570), informo que o tipo de fone de ouvido que temos
em estoque no almoxarifado não corresponde ao modelo
requisitado no requerimento SAAP de evento SEI! 0814702.

 
Nosso modelo de fone de ouvido é um modelo do

tipo Headphone com fio/cabo de 1,5m., arco
ajustável, almofada auricular, SEM MICROFONE. 

 
Respeitosamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 26/11/2020, às 21:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0816966 e o código CRC FBCA526F.

0012043-64.2020.6.02.8000 0816966v1

Despacho SEALMOX 0816966         SEI 0012043-64.2020.6.02.8000 / pg. 9



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

 

DESPACHO

Maceió, 02 de dezembro de 2020.
 
 
À SAD, para ciência do Despacho

SEALMOX 0816966.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 02/12/2020, às 20:34, 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
0821179 e o código CRC E60C2477.

0012043-64.2020.6.02.8000 0821179v1
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DESPACHO

Maceió, 03 de dezembro de 2020.
R.H.
À COMAP.
Senhora Coordenadora,
Inexistindo o material em estoque na Seção de

Almoxarifado, solicito a essa coordenadoria que, por meio da
unidade competente, inclua o material nas compras do
próximo exercício financeiro, uma vez que não há nos autos
Termo de Referência para que possamos desencadear a
instrução da contratação, sem olvidar da proximidade do
encerramento do exercício financeiro corrente.

Em paralelo, à Unidade demandante, para ciência.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 03/12/2020, às 15:47, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0821986 e o código CRC A4BA90B9.

0012043-64.2020.6.02.8000 0821986v1
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DESPACHO

Maceió, 08 de dezembro de 2020.
 
 
À SEALMOX, para cumprimento do Despacho

GSAD 0821986.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 08/12/2020, às 17:45, 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
0824902 e o código CRC B2130343.

0012043-64.2020.6.02.8000 0824902v1

Despacho COMAP 0824902         SEI 0012043-64.2020.6.02.8000 / pg. 12
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DESPACHO

Maceió, 09 de fevereiro de 2021.
 
 
 
Senhora Coordenadora,
 
Visando dar andamento à aquisição do objeto

pleiteado, faz-se necessária a verificação da compatibilidade
do objeto especificado no requerimento SAAP 0814702 com o
sistema em uso nas Sessões do Pleno, conforme já solicitado
pelo Senhor Secretário de Administração em evento
SEI 0816548.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 09/02/2021, às 12:51, 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
0852188 e o código CRC 11CA411D.

0012043-64.2020.6.02.8000 0852188v1
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DESPACHO

Maceió, 09 de fevereiro de 2021.
 
 
À SAD, para confirmação da compatibilidade

técnica dos fones de ouvido que se pretende adquirir com o
sistema de sonorização presente no pleno deste Regional.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 09/02/2021, 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
0852294 e o código CRC 2930CDF0.

0012043-64.2020.6.02.8000 0852294v1
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DESPACHO

Maceió, 19 de fevereiro de 2021.
Em atenção ao Despacho COMAP 0852294, remeto

os autos à SEGEC, para oitiva técnica da empresa contratada
para os serviços de sonorização.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 19/02/2021, às 18:25, 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
0855932 e o código CRC 9CB06E7B.

0012043-64.2020.6.02.8000 0855932v1

Despacho GSAD 0855932         SEI 0012043-64.2020.6.02.8000 / pg. 15



E-mail - 0860609

Data de Envio: 
  03/03/2021 09:35:10

De: 
  TRE-AL/TRE/AL/SEGEC - Seção de Gestão de Contratos <segec@tre-al.jus.br>

Para:
    hsptelecom@gmail.com

Assunto: 
  CONSULTA. COMPATIBILIDADE. FONES DE OUVIDO. SISTEMA DE SONORIZAÇÃO

Mensagem: 
  Ref. Processo 0012043-64.2020.6.02.8000

Sr. Representante,

Tendo em vista solicitação para aquisição de fones de ouvidos, a serem utilizados nas Seessões Plenárias
deste Tribunal Regional Eleitoral, sirvo-me do presente para consulta-lo a respeito da compatibilidade do
objeto especificado com o sistema de sonorização atualmente em uso.

Especificação apresentada: 

- Tipo fone de ouvido
- Miniplugue Stéreo
- Almofadas em espuma;
- Microfone embutido com controle de volume;
- Cabo com extensão de no mínimo: 1,5m;
- Conector: 3,5mm (1/8) mini estéreo;
- Impedância mínima de 32 Ohms;
- Sensibilidade mínima a razão de 125dB SPL/V
- Diâmetro falante: Fones compactos semi-abertos;
- Resposta de frequência de 20Hz a 20KHz;
- Tipo de imã: Imã em neodímio
- Alto-falante dinâmico 40mm

Referência: JBL E35(https://www.jbl.com.br/over-ear-headphones/JBL+E35.html)

Prazo para resposta: 05 dias úteis.

Respeitosamente,

Thaise Tenório Marinho
Assistente III - SEGEC

Anexos:
    Requerimento_0814702.html

E-mail SEGEC 0860609         SEI 0012043-64.2020.6.02.8000 / pg. 16
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 03 de março de 2021.
À SAD
 
Com a resposta dada pela empresa responsável pela

sonorização do Pleno.
 
Respeitosamente, 

Documento assinado eletronicamente por THAISE TENÓRIO MARINHO, Chefe de
Seção Substituta, em 03/03/2021, às 12:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0860733 e o código CRC 75A21692.

0012043-64.2020.6.02.8000 0860733v1
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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 2021.
À Secretaria Judiciária
 
Senhora Secretária,
 
tendo em vista a resposta veiculada pela empresa

contratada para os serviços de sonorização, doc. 0860731,
devolvo os autos para ciência da Unidade demandante e, se
for o caso, revisão das especificações do equipamento,
devendo a Unidade atentar para a necessidade de justificativa
no caso de indicação de marca específica.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 03/03/2021, às 14:35, 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
0860850 e o código CRC 3C114FF4.

0012043-64.2020.6.02.8000 0860850v1
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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 2021.
Tendo em vista o despacho do Senhor Secretário de

Administração (0860850), encaminhe-se o presente procedimento à
Coordenadoria de Acompanhemento e Registros Plenários para
pronunciamento da unidade demandante.

 
Alex Flávio Santos da Silva

Secretário Judiciário Substituto
Documento assinado eletronicamente por ALEX FLÁVIO SANTOS DA SILVA,
Secretário Substituto, em 03/03/2021, às 16:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0861139 e o código CRC 7F3DC4EF.

0012043-64.2020.6.02.8000 0861139v1
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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 2021.

À SAAP, para cumprimento do Despacho SJ 0861139.

Documento assinado eletronicamente por MÁRIO JORGE UCHÔA SOUZA FILHO,
Coordenador, em 03/03/2021, às 18:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0861249 e o código CRC 6223DC88.

0012043-64.2020.6.02.8000 0861249v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 1308 - TRE-AL/PRE/DG/SJ/CARP/SAAP

Em atenção ao Despacho SJ 0861139, venho através deste
apresentar outras opções de marca para aquisição dos fones de ouvido
solicitados por esta Unidade. 

De igual modo, informo que a indicação da marca referida nos
presentes autos, foi de iniciativa do Técnico de Sonorozição, Alisson Honório,
conforme se depreende do e-mail anexo (0863979). Outrossim, saliento que a
citada indicação foi feita visando à procura por uma melhor qualidade do
produto e, consequentemente, do ofício a ser realizado.

Pari passu, impende destacar que careço de conhecimento
técnico hábil para justificar tal ou qual indicação de marca, porquanto
qualquer prescrição  nesse sentido só o técnico responsável pela sonorização
deste Tribunal pode fazê-lo, em razão de todo o seu cabedal.

Mister salientar, que uma boa qualidade do equipamento objeto
desta demanda, o qual será usado no cumprimento dos afazeres da SAAP,
proporcionará um melhor conforto às profissionais que vão utilizar o referido
periférico, tendo em vista o tempo razoavelmente longo de uso, em razão do
acompanhamento das sessões plenárias desta Corte de Justiça, além da
necessidade da oitiva dessas mesmas assembleias, para a confecção das
respectivas atas e a realização dos demais encargos intrínsecos àquela Seção.

Ressalto, por oportuno, que para a concretização das tarefas
afetas à Unidade demandante, há a necessidade de um modelo de fone de
ouvido que reduza significativamente o ruído apresentado no ambiente
externo de trabalho, bem como o verificado quando em uso em home office,
para que tais empecilhos não venham a prejudicar ou obstar a correta
consecução dos trabalhos requeridos.

Nessa toada, esclareço, ainda, que com a utilização da nova
plataforma de realização de sessões plenárias, como videconferências, foi
observada a imprescindibilidade do uso de um fone de ouvido que possua
microfone, para que os profissionais que acompanham e dão suporte ao Pleno
desta Corte possam interagir, quando requerido, com os demais participantes
da plenária. 

Atenciosamente, 
 

Documento assinado eletronicamente por BIANCA RENATA DE ALMEIDA GOMES DE
MELLO, Chefe de Seção, em 10/03/2021, às 11:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0863814 e o código CRC 20BB158B.

0012043-64.2020.6.02.8000 0863814v12
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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 março de 2021.
 
Ao Gabinete da Secretaria de Administração, para

conhecimento da Informação nº 1308 da SAAP (0863814), em
consideração ao Despacho GSAD (0860850).

 
Atenciosamente,
 
Cliciane de Holanda Ferreira Calheiros

Secretária Judiciária
 

Documento assinado eletronicamente por CLICIANE DE HOLANDA FERREIRA
CALHEIROS, Secretária Judiciária, em 10/03/2021, às 15:18, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0864363 e o código CRC 1EA7092C.

0012043-64.2020.6.02.8000 0864363v1
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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 março de 2021.
Em face da Informação 1308 (doc. 0863814),

solicito à SEGEC que, nos limites da contratação firmada para
serviços de sonorização, seja consultado o representante da
contratada no sentido de aferir a possbilidade de emitir
parecer técnico com a descrição de equipamentos que possam
atender a demanda da SJ, destacando que a indicação deverá
servir à Unidade demandante como subsídio à elaboração do
competente Termo de Referência, de tal forma que a descrição
deve levar em conta as prescrições legais pertinentes,
inclusive as restrições quanto à indicação de marca
específica.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 12/03/2021, às 01:36, 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
0865226 e o código CRC AE481738.

0012043-64.2020.6.02.8000 0865226v1

Despacho GSAD 0865226         SEI 0012043-64.2020.6.02.8000 / pg. 35



E-mail - 0865428

Data de Envio: 
  12/03/2021 10:48:47

De: 
  TRE-AL/TRE/AL/SEGEC - Seção de Gestão de Contratos <segec@tre-al.jus.br>

Para:
    hsptelecom@gmail.com

Assunto: 
  AQUISIÇÃO. FONE DE OUVIDO.PARECER TÉCNICO

Mensagem: 
  Ref. Processo 0012043-64.2020.6.02.8000

Sr. Representante,

Venho, através do presente, consultá-lo sobre a possibilidade de atender solicitação do Sr. Secretário de
Administração no sentido de emitir parecer técnico com a descrição de equipamentos que possam
atender a demanda da Secretaria Judiciária (documento em anexo).
Destaco que a indicação deverá servir à Unidade demandante como subsídio à elaboração do competente
Termo de Referência, de tal forma que a descrição deve levar em conta as prescrições legais pertinentes,
inclusive as restrições quanto à indicação de marca específica.

Atenciosmente,

Thaise T Marinho
Assistente III - SEGEC

Anexos:
    Informacao_0863814.html
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E-mail - 0967773

Data de Envio: 
  03/11/2021 14:53:42

De: 
  TRE-AL/TRE/AL/SEGEC - Seção de Gestão de Contratos <segec@tre-al.jus.br>

Para:
    hsptelecom@gmail.com

Assunto: 
  AQUISIÇÃO. FONE DE OUVIDO.PARECER TÉCNICO

Mensagem: 
  Ref. Processo 0012043-64.2020.6.02.8000

Sr. Representante,

Venho, através do presente, consultá-lo sobre a possibilidade de atender solicitação do Sr. Secretário de
Administração no sentido de emitir parecer técnico com a descrição de equipamentos que possam
atender a demanda da Secretaria Judiciária (documento em anexo).
Destaco que a indicação deverá servir à Unidade demandante como subsídio à elaboração do competente
Termo de Referência, de tal forma que a descrição deve levar em conta as prescrições legais pertinentes,
inclusive as restrições quanto à indicação de marca específica.

Atenciosmente,

Tiago Casado 
Seção de Gestão de Contratos
TRE/AL

Anexos:
    Informacao_0863814.html
    E_mail_0865428.html
    Informacao_0863814.html
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08/11/2021 17:12 Gmail - [segec] AQUISIÇÃO. FONE DE OUVIDO.PARECER TÉCNICO

https://mail.google.com/mail/u/1/?ik=acb9e85d32&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1715882403080299735&simpl=msg-f%3A171588… 1/1

Tiago Casado <segectiago@gmail.com>

[segec] AQUISIÇÃO. FONE DE OUVIDO.PARECER TÉCNICO 

HSP Tecnologia e Engenharia <hsptelecom@gmail.com> 8 de novembro de 2021 14:35
Para: TRE-AL/TRE/AL/SEGEC - Seção de Gestão de Contratos <segec@tre-al.jus.br>

Olá, em resposta ao e-mail encaminhado segue especificações técnicas para aquisição de fone de ouvido tipo
headset com microfone.

FONE DE OUVIDO TIPO HEADSET COM MICROFONE EMBUTIDO

Tipo: over-ear ou headset
Faixa de frequência: 20hz a 20khz
Impedância: 32ohms
Sensibilidade: 102db
Tecnologia de conexão: Com fio
Conexão: Jack 3,4mm
Comprimento do cabo: 1,2m
Cor: Preta
Microfone: sim (embutido)

marcas sugeridas: PHILIPS, JBL.

Alisson Honório - Eng eletrcista

Em qua, 3 de nov de 2021 às 14:53, TRE-AL/TRE/AL/SEGEC - Seção de Gestão de Contratos <segec@tre-
al.jus.br> escreveu: 

Ref. Processo 0012043-64.2020.6.02.8000 
 
 
 
Sr. Representante, 
 
 
Venho, através do presente, consultá-lo sobre a possibilidade de atender solicitação do Sr. Secretário de
Administração no sentido de emitir parecer técnico com a descrição de equipamentos que possam atender a
demanda da Secretaria Judiciária (documento em anexo). 
Destaco que a indicação deverá servir à Unidade demandante como subsídio à elaboração do competente Termo
de Referência, de tal forma que a descrição deve levar em conta as prescrições legais pertinentes, inclusive as
restrições quanto à indicação de marca específica. 
 
 
Atenciosmente, 
 
Tiago Casado  
Seção de Gestão de Contratos 
TRE/AL 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 08 de novembro de 2021.
À CARP,
 
Com o recebimento e juntada do parecer técnico

(0970608), nesta data, devolvo os autos para a continuidade
do feito.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por TIAGO CASADO CAVALCANTE DANTAS,
Técnico Judiciário, em 08/11/2021, às 17:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0970611 e o código CRC A1EA35A5.

0012043-64.2020.6.02.8000 0970611v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 08 de novembro de 2021.

À SAAP.

Documento assinado eletronicamente por MÁRIO JORGE UCHÔA SOUZA FILHO,
Coordenador, em 08/11/2021, às 17:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0970655 e o código CRC 5F2329CA.

0012043-64.2020.6.02.8000 0970655v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 6070 - TRE-AL/PRE/DG/SJ/CARP/SAAP

 

Em consonância com os Despachos GSAD 0865226 e
CARP 0970655, venho através deste apresentar o Termo de
Referência requestado para a continuidade do presente feito.

Esclareço, por oportuno, não possuir o cabedal
necessário para a produção do retromencionado documento com a
acuidade e tecnicidade que se espera para tal missiva ou se o
mesmo fosse exarado por alguém afeto à área administrativa.

Isso posto, submeto o referido expediente à apreciação
superior para os ajustes cabíveis.

 
 

TERMO DE REFERÊNCIA
 

1 - OBJETO – Aquisição de material de consumo – cotação: 6 (seis) unidades de FONE
DE OUVIDO TIPO HEADSET COM MICROFONE EMBUTIDO

 

2 - JUSTIFICATIVA – Utilização dos referidos periféricos nas sessões plenárias
virtuais, bem como para a realização das demais atividades laborais afetas às seções
da CARP.

 

A despesa para a aquisição do mencionado material deve ser especificada pela Seção
de Gestão Orçamentária - SGO.

 

3 - ESPECIFICAÇÃO E EXECUÇÃO TÉCNICA – A(s) empresa(s) vencedora(s) no
processo de licitação deverá fornecer produto de boa qualidade.

FONE DE OUVIDO TIPO HEADSET COM MICROFONE EMBUTIDO

Tipo: over-ear ou headset
Faixa de frequência: 20hz a 20khz
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Impedância: 32ohms

Sensibilidade: 102db

Tecnologia de conexão: Com fio

Conexão: Jack 3,4mm

Comprimento do cabo: 1,2m

Cor: Preta

Microfone: sim (embutido)

 

4 - ESTRATÉGIA DE COMPRA – a presente demanda, pelo baixo custo envolvido na
aquisição do retromencionado material, enquadra-se nas hipóteses elencadas de
dispensa de licitação, conforme inciso II, do ART 75 da Lei nº 14.133 de 1º de abril de
2021.

 

5 - DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE - Exigimos que os bens sejam
constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, e que
estejam em conformidade com o Art. 5º, incisos I a IV e seus parágrafos, da IN Nº 01,
de 19 de janeiro de 2010 – MPOG.

 

6 - DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DA PROPOSTA

As propostas devem indicar a descrição do produto, precisar o valor unitário e o valor
global.

 

7 - DO CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO

O critério de adjudicação a ser utilizado será o de menor preço global do produto.

 

8 - DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A garantia contratual deve cobrir o reparo ou substituição e a entrega do produto que
venha a apresentar defeitos e/ou vícios decorrentes de projeto, fabricação, construção
ou montagem, inclusive, quando cabível, atualizações corretivas dos softwares
(firmwares e drivers) fornecidos com os equipamentos, compreendidas aquelas
disponibilizadas pelo fabricante durante o período de garantia. A garantia dos produtos
adquiridos deve contemplar o período determinado de 24 (vinte e quatro) meses; A
garantia contratual deverá, igualmente, abranger a substituição por outro novo, sem
custos adicionais para a CONTRATANTE, de qualquer equipamento defeituoso objeto
deste contrato, caso se verifique uma das seguintes hipóteses:
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a) Verificação de 03 (três) ou mais intercorrências que comprometam o seu uso
normal, dentro de um período de 20 (vinte) dias úteis;

 

b) A soma do tempo de paralisação do equipamento ultrapasse 07 dias úteis, dentro de
um período de 20 (vinte) dias úteis. A adoção das medidas previstas no parágrafo
anterior deverá ser efetivada no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, contados do
recebimento da notificação promovida pela contratante na qual cientificará a contratada
da ocorrência da presente hipótese contratual. Os custos e responsabilidade da
execução da garantia contratual correrão as expensas da Contratada.

 

9 - OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

9.1     – Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o
termo de referência.

9.2     – Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas, no
prazo máximo de 10 dias corridos.

9.3     – O material/produto deverá obrigatoriamente estar acondicionado em
embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha de fabricação de cada
empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da empresa fornecedora.

9.4     – As embalagens deverão conter todas as informações exigidas pelo Código de
Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos oficiais competentes.

9.5     – Deverão estar impressas em cada embalagem, conforme o caso, as seguintes
informações:

9.5.1   – especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e
vencimento ou período de validade

9.5.2   – registro no órgão competente, devidamente atualizado.

9.5.3   – registro no Ministério da Saúde

9.5.4   – número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC)

9.6     – As embalagens dos materiais/produtos deverão estar de acordo com a
legislação vigente.

9.7     – Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL.

9.8     – Serão considerados válidos todos os expedientes enviados por email ao
endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho.

 

10 - PRAZO E LOCAL DE ENTREGA – 30 dias corridos contados do recebimento da
Nota de Empenho por e–mail, na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, situado na Avenida
Menino Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, CEP 57046–000, no horário das 08
às 18 horas de segunda a quinta e entre 8 e 16 horas às sextas–feiras (em frente à
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Padaria VIA PÃO).

 

11 - VERIFICAÇÃO DO MATERIAL – Em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento
provisório da nota fiscal. Constatada a adequação às exigências deste Tribunal, o
material será recebido definitivamente.

 

12 – DO PAGAMENTO

a) O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias, mediante o recebimento da nota fiscal respectiva,
devidamente atestada pela Unidade fiscalizadora;

b) Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades
eventualmente aplicadas;

c) Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento;

d) O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada pagamento, fará as
retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária;

e) Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento que
comprove tal opção e Declaração conforme modelo do anexo IV da Instrução
Normativa da Secretaria da Receita Federal n.º 480, de 15 de dezembro de 2004, para
que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de que trata a cláusula
acima.

 

13 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

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

c)       7,5% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s), em caso de inexecução parcial da
obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período
superior ao previsto na alínea “a”, bem como, a extrapolação do prazo máximo de
atraso injustificado estabelecido na alínea “b”;

d)      20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho;
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e)       As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas de
forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% (dez por cento) do
valor total do contrato celebrado.

f)       suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

g)      declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

 

14 - UNIDADE FISCALIZADORA – Seção de Almoxarifado.

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por BIANCA RENATA DE ALMEIDA GOMES DE
MELLO, Chefe de Seção, em 26/11/2021, às 11:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0979671 e o código CRC 726B3745.

0012043-64.2020.6.02.8000 0979671v9
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 26 de novembro de 2021.

Manifestando minha concordância com o Termo constante na Informação
6070 0979671, devolvo o presente feito à Secretaria Judiciária.

Documento assinado eletronicamente por MÁRIO JORGE UCHÔA SOUZA FILHO,
Coordenador, em 26/11/2021, às 11:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0979751 e o código CRC E0804D39.

0012043-64.2020.6.02.8000 0979751v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 26 de novembro de 2021.
 
À GSAD, para conhecimento da Informação nº 6070 da

SAAP (0979671), corroborada pelo Senhor Coordenador da CARP, a
qual apresenta o Termo de Referência requestado nos autos.

 
Na oportunidade, consigno que o aludido documento

extrapola o âmbito de competências técnicas da Senhora Chefe da
SAAP, de sorte que merece ser submetido à apreciação superior para
possíveis ajustes.

 
Atenciosamente,
 
Cliciane de Holanda Ferreira Calheiros

Secretária Judiciária
 

Documento assinado eletronicamente por CLICIANE DE HOLANDA FERREIRA
CALHEIROS, Secretária Judiciária, em 26/11/2021, às 13:39, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0979850 e o código CRC 31DCC8A2.

0012043-64.2020.6.02.8000 0979850v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 04 de dezembro de 2021.
À Secretaria Judiciária
 
Senhora Secretária,
 
Em atenção ao Despacho SJ 0979850, observa-se

que a descrição técnica do item foi providenciada pela
empresa contratada para os serviços de sonorização (doc.
0970608), de tal forma que à unidade demandante basta
apontar as condições acessórias para recebimento e
pagamento do objeto, nos moldes dos termos de referência
elaborados pela SEALMOX, a exemplo do modelo veiculado
nos autos de nº 0006717-89.2021.6.02.8000, doc. 0947239,
em que se busca a aquisição de objeto semelhante ao ora
pretendido (fones de ouvido - headphones, para as eleições),
de tal forma que, em nosso modo de entender, as condições
ali apontadas podem ser reproduzidas nos presentes autos,
adequando-as apenas no que respeita à especificação do
objeto (itens 1 e 3) e aos pontos referentes às eleições 2022
(itens 2 e 4).

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 04/12/2021, às 22:32, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0983713 e o código CRC E8318E41.

0012043-64.2020.6.02.8000 0983713v1
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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.
 
À CARP, para conhecimento do Despacho GSAD

(0983713).
 
Cliciane de Holanda Ferreira Calheiros

Secretária Judiciária
 

Documento assinado eletronicamente por CLICIANE DE HOLANDA FERREIRA
CALHEIROS, Secretária Judiciária, em 06/12/2021, às 14:54, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0984006 e o código CRC 77A541E8.

0012043-64.2020.6.02.8000 0984006v1
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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 dezembro de 2021.

À SAAP, para conhecimento do Despacho GSAD 0983713.

Documento assinado eletronicamente por MÁRIO JORGE UCHÔA SOUZA FILHO,
Coordenador, em 10/12/2021, às 13:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0987145 e o código CRC EF596AEE.

0012043-64.2020.6.02.8000 0987145v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 6466 - TRE-AL/PRE/DG/SJ/CARP/SAAP

Senhor Coordenador, 
 
Em razão do Despacho GSAD 0983713, venho através deste,

esclarecer que as condições acessórias apontadas pelo Senhor Secretário no
retromencionado expediente, encontram-se consignados nos itens 10 e 12,
respectivamente, da Informação 0979671. 

 
 

Documento assinado eletronicamente por BIANCA RENATA DE ALMEIDA GOMES DE
MELLO, Chefe de Seção, em 15/12/2021, às 17:08, 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
0989944 e o código CRC AD4B28AA.

0012043-64.2020.6.02.8000 0989944v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 15 de dezembro de 2021.

Manifestando minha concordância o constante na Informação 6466 (0989944),
devolvo o presente feito à Secretaria Judiciária.

Documento assinado eletronicamente por MÁRIO JORGE UCHÔA SOUZA FILHO,
Coordenador, em 15/12/2021, às 18:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0990099 e o código CRC A60C8147.

0012043-64.2020.6.02.8000 0990099v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 16 de dezembro de 2021.
À GSAD, para conhecimento da Informação nº 6466 da

SAAP (0989944), corroborada pelo Senhor Coordenador da CARP.
Atenciosamente,
 
Cliciane de Holanda Ferreira Calheiros

Secretária Judiciária
 

Documento assinado eletronicamente por CLICIANE DE HOLANDA FERREIRA
CALHEIROS, Secretária Judiciária, em 16/12/2021, 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
0990846 e o código CRC 3AD164E2.

0012043-64.2020.6.02.8000 0990846v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 20 de dezembro de 2021.
À Secretaria Judiciária
 
Senhora Secretária,
 
Para que possamos dar sequência à tramitação

deste procedimento, solicito a especial atenção de Vossa
Senhoria em aprovar, na forma do Regulamento da Secretaria,
o Termo de Referência apresentado pela unidade demandante.

Nesse sentido, esclareço que nosso Despacho
GSAD 0983713 teve apenas o propósito de oferecer subsídios
à unidade, em atendimento ao Despacho SJ 0979850.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 20/12/2021, às 01:47, 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
0992527 e o código CRC 5D3207FB.

0012043-64.2020.6.02.8000 0992527v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 20 de dezembro de 2021.
Senhor Secretário de Administração,
 
Com espeque no artigo 111, Inciso VI, da Resolução

TRE/AL nº 15.904, de 09 de julho de 2018, aprovo o Termo de
Referência (0979671), oriundo da Coordenadoria de
Acompanhamento e Registros Plenários, o qual versa sobre a
aquisição de fones de ouvidos TIPO HEADSET COM MICROFONE
EMBUTIDO, para atender, em especial, à Unidade de Apoio ao Pleno.

 Isto posto, encaminho o presente feito a essa Secretaria
para as providências que o caso requer.

 Atenciosamente,
 
Cliciane de Holanda Ferreira Calheiros

Secretária Judiciária
Documento assinado eletronicamente por CLICIANE DE HOLANDA FERREIRA
CALHEIROS, Analista Judiciário, em 20/12/2021, às 09:54, 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
0992645 e o código CRC 0B52B0F3.

0012043-64.2020.6.02.8000 0992645v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 20 de dezembro de 2021.
Em face do Despacho GSJ 0992645, remeto os

autos à SEIC, para as providências indicadas no art. 8º da
Resolução TRE-AL nº 15.787/2017.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 20/12/2021, às 09:57, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0992664 e o código CRC 6352EF11.

0012043-64.2020.6.02.8000 0992664v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 20 de dezembro de 2021.
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se de aquisição de 6 (seis) unidades de fone

de ouvido, tipo headset, com microfone embutido, conforme
especificações presentes em Termo de Referência constante
da INFORMAÇÃO Nº 6070 - TRE-AL/PRE/DG/SJ/CARP/SAAP
(0979671).

Vieram os autos para para estimativa de
preço, conforme disposto no art. 8º da Resolução TRE-AL nº
15.787/2017 - Despacho GSAD - 0992664.

Para tanto, efetuamos pesquisa no site Banco de
Preços, buscando-se objetos semelhantes de licitações já
ocorridas - 0992701, obtendo-se o valor unitário estimado de
R$ 161,17 (cento e sessenta e um reais e dezessete centavos)
e total R$ 967,02 (novecentos e sessenta e sete reais e dois
centavos).

No entanto, entendemos que deve ter havido um
equívoco na informação do tipo de conexão do material, já
que não foi localizado no mercado fone de ouvido
com conexão Jack 3,4mm e sim com 3,5mm, sem,
contudo, comprometer a estimativa de preço informada, uma
vez que ela foi efetuada considerando a similaridade do
objeto.

Desta forma, diante do apontamento acima,
entendemos prudente que a unidade demandante seja
consultada quanto à necessidade de possível adequação no
Termo de Referência à especificação do produto localizado na
pesquisa de mercado, no intuito de se evitar possível fracasso
na licitação.

Após manifestação da unidade demandante acerca
de eventual ajuste no Termo de Referência, sugerimos, s.m.j,
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considerando a expectativa de aquisição para o próximo
exercício de objeto semelhante - 0006717-89.2021.6.02.8000,
a realização de licitação na modalidade Pregão Eletrônico,
com fundamento na Lei 10.520/2002, regulamentada pelos
Decretos nº  7.892/2013 e 10.024/2019, com participação
exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte.
CATMAT: 460097.

 
À deliberação superior,
 
Repeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 20/12/2021, às 11:10, 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
0992691 e o código CRC 82E7DB4C.

0012043-64.2020.6.02.8000 0992691v1
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Coordenadoria de Material e Patrimônio - COMAPCoordenadoria de Material e Patrimônio - COMAP
Seção de ComprasSeção de Compras

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

Item 1: Fone de ouvido tipo headset com microfone embutido

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 218,00R$ 218,00

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Secretaria Executiva 

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento 

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais

Objeto:Objeto: Aquisição futura de materiais de Tecnologia da Informação relacionados às

áreas de CFTV e Audiovisual dos Campi e da Reitoria do Instituto Federal de

Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais..

Descrição:Descrição: Fone ouvidoFone ouvido - Fone ouvido, tipo: headsets usb, freqüência: (fones) 20-20000

hz(mín.);(microfone)100-10000(mín hz, comprimento fio: 1,50 m, tipo fone:

headset s,fio possuindo fone ouvido alcochoados, c, características adicionais:

microfone unidirecional com movimentação mínima de

CatMat:CatMat: 373823373823 - FONE OUVIDO

Data:Data: 17/11/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:232021 / UASG:158137

Lote/Item:Lote/Item: /25

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 30

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: MG

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

Relatório gerado no dia 20/12/2021 10:23:52  (IP: 190.15.118.218)Relatório gerado no dia 20/12/2021 10:23:52  (IP: 190.15.118.218)

Relatório de Cotação: Fone de ouvido

Pesquisa realizada entre 20/12/2021 10:06:50 e 20/12/2021 10:16:51Pesquisa realizada entre 20/12/2021 10:06:50 e 20/12/2021 10:16:51

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

definição do valor estimado."

ItemItem PreçosPreços QuantidadeQuantidade
PreçoPreço

EstimadoEstimado
PercentualPercentual

PreçoPreço

EstimadoEstimado

CalculadoCalculado

TotalTotal

1) Fone de ouvido tipo headset com microfone

embutido

4 6 Unidades R$ 161,17 (un) - R$ 161,17 R$ 967,02

Valor Global:Valor Global:   R$ 967,02R$ 967,02

Detalhamento dos Itens

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 161,17 (un) Percentual:Percentual:  - Preço Estimado Calculado:Preço Estimado Calculado: R$ 161,17 Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 161,17

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

6 Unidades fone ouvido, tipo: headsets usb, freqüência: (fones) 20-20000 hz(mín.);(microfone)100-10000(mín hz, comprimento fio: 1,50 m, tipo

fone: headset s,fio possuindo fone ouvido alcochoados, c, características adicionais: microfone unidirecional com movimentação 

mínima de

Relatório gerado no dia 20/12/2021 10:23:52 (IP: 190.15.118.218)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdM%2f14GtRHNw%2bNgRGSweVA6PEOaN4QdUDIwa%2fJXOx3x0c%2f 
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CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

14.724.532/0001-86

* VENCEDOR *

TKL COMERCIAL EIRELI R$ 218,00

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 164,93R$ 164,93

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Objeto:Objeto: Aquisição de Materiais e Equipamentos Eletro/Eletrônicos..

Descrição:Descrição: Fone ouvidoFone ouvido - Fone ouvido, tipo: headset, potência: 10 mw, impedância: 32 ohms,

freqüência: (microfone) 50hz-15khz; (alto-falante) 20hz-20 khz, comprimento fio:

2 m, características adicionais: stéreo;controle volume sem distorções, modelo:

shm3550 (philips), sensibilidade: 98 db, acessórios: conector 2 x 3,5mm e caixa

acústica 32mm diam., aplicação: aparelho telefônico ip

Data:Data: 21/10/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:352021 / UASG:984683

Lote/Item:Lote/Item: /14

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 15

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: MG

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

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

35.615.446/0001-05

* VENCEDOR *

LUXSELL COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS LTDA R$ 164,93

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 153,66R$ 153,66

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes 

23ª Unidade de Infra-estrutura Terrestre

Objeto:Objeto: Aquisição de material de consumo (escritório, elétrico, informática, copa e

cozinha, etc.) para uso na Superintendência Regional do DNIT no Estado do

Tocantins, bem como em suas Unidades Locais..

Descrição:Descrição: Fone ouvidoFone ouvido - Fone ouvido, tipo: headsets usb, freqüência: (fones) 20-20000

hz(mín.);(microfone)100-10000(mín hz, comprimento fio: 1,50 m, tipo fone:

headset s,fio possuindo fone ouvido alcochoados, c, características adicionais:

microfone unidirecional com movimentação mínima de

CatMat:CatMat: 373823373823 - FONE OUVIDO

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

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:3272021 / UASG:393023

Lote/Item:Lote/Item: 3/12

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 5

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: TO

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

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

40.689.972/0001-50

* VENCEDOR *

HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI R$ 153,66

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 108,08R$ 108,08

Órgão:Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

Objeto:Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (APARELHO TELEFÔNICO E FONE DE CABEÇA)

PARA A SEDE DA COORDENADORIA INTEGRADA DE OPERAÇÕES DE

SEGURANÇA DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO

ESTADO DO CEARÁ LOCALIZADA NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE, de

acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de

Referência deste edital..

Descrição:Descrição: Fone ouvidoFone ouvido - Fone ouvido, freqüência: 225 hz, comprimento fio: 1,20 m,

características adicionais: com microfone, fone lateral em espuma, ptt de lape

CatMat:CatMat: 277555277555 - FONE OUVIDO

Data:Data: 26/08/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:13512021 /

UASG:943001

Lote/Item:Lote/Item: /2

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 27/09/2021 16:57

Homologação:Homologação: 27/09/2021 17:17

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

Relatório gerado no dia 20/12/2021 10:23:52 (IP: 190.15.118.218)
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Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 22

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: CE

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

21.977.396/0001-00

* VENCEDOR *

IMPACTA TELECOM E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA R$ 108,08

Relatório gerado no dia 20/12/2021 10:23:52 (IP: 190.15.118.218)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

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 20/12/2021, às 11:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0992751 e o código CRC 0FAB4B05.

0012043-64.2020.6.02.8000 0992751v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 20 de dezembro de 2021.
 
 
À SAAP, para ciência do Despacho SEIC 0992691 e

revisão do Termo e Referência, 0979671, caso entenda
necessário, tendo em vista a observação contida no referido
despacho, a saber:

 
"No entanto, entendemos que deve ter havido
um equívoco na informação do tipo de conexão
do material, já que não foi localizado no
mercado fone de ouvido com conexão
Jack 3,4mm e sim com 3,5mm, sem,
contudo, comprometer a estimativa de preço
informada, uma vez que ela foi efetuada
considerando a similaridade do objeto.
Desta forma, diante do apontamento acima,
entendemos prudente que a unidade
demandante seja consultada quanto à
necessidade de possível adequação no Termo
de Referência
à especificação do produto localizado na
pesquisa de mercado, no intuito de se evitar
possível fracasso na licitação."
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 20/12/2021, às 12:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0992817 e o código CRC 721157FF.

0012043-64.2020.6.02.8000 0992817v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 6586 - TRE-AL/PRE/DG/SJ/CARP/SAAP

Senhora Secretária,
 
Em face do Despacho SEIC (0992691), que verificou um

equívoco nas especificações do FONE DE OUVIDO
TIPO HEADSET: "No entanto, entendemos que deve ter havido um
equívoco na informação do tipo de conexão do material, já que não foi
localizado no mercado fone de ouvido com conexão Jack 3,4mm e
sim com 3,5mm, sem, contudo, comprometer a estimativa de preço
informada, uma vez que ela foi efetuada considerando a similaridade
do objeto. Desta forma, diante do apontamento acima, entendemos
prudente que a unidade demandante seja consultada quanto à
necessidade de possível adequação no Termo de Referência
à especificação do produto localizado na pesquisa de mercado, no
intuito de se evitar possível fracasso na licitação."

Venho através deste, retificar o Termo de Referência
constante na Informação (0979671), no que tange às especificações
técnicas do produto retromencionado, referente exclusivamente ao
termo conexão, ínsita no Item 3:

ESPECIFICAÇÃO E EXECUÇÃO TÉCNICA – A(s)
empresa(s) vencedora(s) no processo de licitação deverá fornecer
produto de boa qualidade.

FONE DE OUVIDO TIPO HEADSET COM MICROFONE
EMBUTIDO

Tipo: over-ear ou headset
Faixa de frequência: 20hz a 20khz
Impedância: 32ohms
Sensibilidade: 102db
Tecnologia de conexão: Com fio
Conexão: Jack 3,5mm(P2)
Comprimento do cabo: 1,2m
Cor: Preta
Microfone: sim (embutido)
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Outrossim, destaco que as demais características do
citado produto permanecem iguais, como anteriormente
apresentadas.

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por BIANCA RENATA DE ALMEIDA GOMES DE
MELLO, Analista Judiciário, em 24/12/2021, às 12:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0994385 e o código CRC A6C59648.

0012043-64.2020.6.02.8000 0994385v8
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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 dezembro de 2021.
À SAD,
 
Em face da Informação 6586 (0994385), devolvo os

presentes autos para a continuidade do feito. 
 
Cliciane de Holanda Ferreira Calheiros

Secretária Judiciária
Documento assinado eletronicamente por CLICIANE DE HOLANDA FERREIRA
CALHEIROS, Secretária Judiciária, em 24/12/2021, às 13:05, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0994570 e o código CRC ECB8171E.

0012043-64.2020.6.02.8000 0994570v1
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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 dezembro de 2021.
À Secretaria Judiciária
 
Senhor a Secretária,
 
Em face do Despacho SJ 0994570, solicito que as

alterações assinaladas na Informação 6586 (doc. 0994570),
sejam incorporados a um documento termo de referência, que
não deve ser veiculado junto, em um mesmo documento, com
o despacho de remessa.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 24/12/2021, às 14:10, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0994581 e o código CRC 76AA5229.

0012043-64.2020.6.02.8000 0994581v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 27 de dezembro de 2021.
 
À SAAP, para conhecimento do Despacho nº 0994581 da

SAD (0994753), assinalando a necessidade de incorporar ao termo de
referência a alteração exarada no documento n.º (0994385).

 
Atenciosamente,

 

Cliciane de Holanda Ferreira Calheiros
Secretária Judiciária

Documento assinado eletronicamente por CLICIANE DE HOLANDA FERREIRA
CALHEIROS, Secretária Judiciária, em 27/12/2021, às 10:48, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0994753 e o código CRC 4247782E.

0012043-64.2020.6.02.8000 0994753v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 16 - TRE-AL/PRE/DG/SJ/CARP/SAAP

 
TERMO DE REFERÊNCIA

 

1 - OBJETO – Aquisição de material de consumo – cotação: 6 (seis) unidades de FONE
DE OUVIDO TIPO HEADSET COM MICROFONE EMBUTIDO

 

2 - JUSTIFICATIVA – Utilização dos referidos periféricos nas sessões plenárias
virtuais, bem como para a realização das demais atividades laborais afetas às seções
da CARP.

 

A despesa para a aquisição do mencionado material deve ser especificada pela Seção
de Gestão Orçamentária - SGO.

 

3 - ESPECIFICAÇÃO E EXECUÇÃO TÉCNICA – A(s) empresa(s) vencedora(s) no
processo de licitação deverá fornecer produto de boa qualidade.

FONE DE OUVIDO TIPO HEADSET COM MICROFONE EMBUTIDO

Tipo: over-ear ou headset
Faixa de frequência: 20hz a 20khz

Impedância: 32ohms

Sensibilidade: 102db

Tecnologia de conexão: Com fio

Conexão: Jack 3,5mm (P2)

Comprimento do cabo: 1,2m

Cor: Preta

Microfone: sim (embutido)
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4 - ESTRATÉGIA DE COMPRA – a presente demanda, pelo baixo custo envolvido na
aquisição do retromencionado material, enquadra-se nas hipóteses elencadas de
dispensa de licitação, conforme inciso II, do ART 75 da Lei nº 14.133 de 1º de abril de
2021.

 

5 - DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE - Exigimos que os bens sejam
constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, e que
estejam em conformidade com o Art. 5º, incisos I a IV e seus parágrafos, da IN Nº 01,
de 19 de janeiro de 2010 – MPOG.

 

6 - DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DA PROPOSTA

As propostas devem indicar a descrição do produto, precisar o valor unitário e o valor
global.

 

7 - DO CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO

O critério de adjudicação a ser utilizado será o de menor preço global do produto.

 

8 - DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A garantia contratual deve cobrir o reparo ou substituição e a entrega do produto que
venha a apresentar defeitos e/ou vícios decorrentes de projeto, fabricação, construção
ou montagem, inclusive, quando cabível, atualizações corretivas
dos softwares (firmwares e drivers) fornecidos com os equipamentos, compreendidas
aquelas disponibilizadas pelo fabricante durante o período de garantia. A garantia dos
produtos adquiridos deve contemplar o período determinado de 24 (vinte e quatro)
meses; A garantia contratual deverá, igualmente, abranger a substituição por outro
novo, sem custos adicionais para a CONTRATANTE, de qualquer equipamento
defeituoso objeto deste contrato, caso se verifique uma das seguintes hipóteses:

 

a) Verificação de 03 (três) ou mais intercorrências que comprometam o seu uso
normal, dentro de um período de 20 (vinte) dias úteis;

 

b) A soma do tempo de paralisação do equipamento ultrapasse 07 dias úteis, dentro de
um período de 20 (vinte) dias úteis. A adoção das medidas previstas no parágrafo
anterior deverá ser efetivada no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, contados do
recebimento da notificação promovida pela contratante na qual cientificará a contratada
da ocorrência da presente hipótese contratual. Os custos e responsabilidade da
execução da garantia contratual correrão as expensas da Contratada.

 

9 - OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
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9.1     – Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o
termo de referência.

9.2     – Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas, no
prazo máximo de 10 dias corridos.

9.3     – O material/produto deverá obrigatoriamente estar acondicionado em
embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha de fabricação de cada
empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da empresa fornecedora.

9.4     – As embalagens deverão conter todas as informações exigidas pelo Código de
Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos oficiais competentes.

9.5     – Deverão estar impressas em cada embalagem, conforme o caso, as seguintes
informações:

9.5.1   – especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e
vencimento ou período de validade

9.5.2   – registro no órgão competente, devidamente atualizado.

9.5.3   – registro no Ministério da Saúde

9.5.4   – número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC)

9.6     – As embalagens dos materiais/produtos deverão estar de acordo com a
legislação vigente.

9.7     – Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL.

9.8     – Serão considerados válidos todos os expedientes enviados por email ao
endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho.

 

10 - PRAZO E LOCAL DE ENTREGA – 30 dias corridos contados do recebimento da
Nota de Empenho por e–mail, na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, situado na Avenida
Menino Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, CEP 57046–000, no horário das 08
às 18 horas de segunda a quinta e entre 8 e 16 horas às sextas–feiras (em frente à
Padaria VIA PÃO).

 

11 - VERIFICAÇÃO DO MATERIAL – Em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento
provisório da nota fiscal. Constatada a adequação às exigências deste Tribunal, o
material será recebido definitivamente.

 

12 – DO PAGAMENTO

a) O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias, mediante o recebimento da nota fiscal respectiva,
devidamente atestada pela Unidade fiscalizadora;

Informação 16 (0997224)         SEI 0012043-64.2020.6.02.8000 / pg. 72



b) Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades
eventualmente aplicadas;

c) Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento;

d) O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada pagamento, fará as
retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária;

e) Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento que
comprove tal opção e Declaração conforme modelo do anexo IV da Instrução
Normativa da Secretaria da Receita Federal n.º 480, de 15 de dezembro de 2004, para
que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de que trata a cláusula
acima.

 

13 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

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

c)       7,5% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s), em caso de inexecução parcial da
obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período
superior ao previsto na alínea “a”, bem como, a extrapolação do prazo máximo de
atraso injustificado estabelecido na alínea “b”;

d)      20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho;

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

f)       suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

g)      declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

 

14 - UNIDADE FISCALIZADORA – Seção de Almoxarifado.
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Documento assinado eletronicamente por BIANCA RENATA DE ALMEIDA GOMES DE
MELLO, Analista Judiciário, em 07/01/2022, às 10:04, 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
0997224 e o código CRC 160C99F0.

0012043-64.2020.6.02.8000 0997224v7
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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 janeiro de 2022.

 

À SAD, para conhecimento da Informação n° 16
(0997224) da SAAP e continuidade do feito.

 

Cliciane de Holanda Ferreira Calheiros
Secretária Judiciária

 
Documento assinado eletronicamente por CLICIANE DE HOLANDA FERREIRA
CALHEIROS, Secretária Judiciária, em 10/01/2022, 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
0997865 e o código CRC 3BFF2A89.

0012043-64.2020.6.02.8000 0997865v1
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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 janeiro de 2022.
À Secretaria Judiciária
 
Senhora Secretária,
 
Revendo o Termo de Referência (doc. 0997224),

observo que, embora reproduza modelo já indicado pela
SEALMOX, na forma indicada por esta Secretaria no
Despacho 0983713, há questões que merecem melhor análise,
conforme segue:

a) no item 2 - Justificativa - deve ser excluída a
frase que atribui à SGO a obrigação de especificar a despesa.
Na verdade, a SGO auxilia quanto à indicação da natureza
orçamentária da despesa ou a respectiva programação. Dessa
forma, a Unidade poderá indicar um item "Natureza da
Despesa" e incluir a frase "a cargo da SGO/COFIN", entre
parênteses;

b) quanto ao item 4, a indicação da forma e
modalidade de aquisição cabe à SEIC após a pertinente
pesquisa de preços, considerando ainda o plano de
contratações do exercício. Dessa forma, deve-se excluir o
referido item ou, se mantido, assinalar essa circunstância,
com base no que dispõe o art. 8º da Resolução TRE-AL nº
15.787/2017;

c) no que respeita ao item 9, excluir os subitens
9.5.1, 9.5.2 e 9.5.3, posto que, salvo melhor percepção, não
aplicáveis à compra do objeto pretendido; 

d) alterar os itens "f" e "g" do item 13, para que
sejam ajustados à regra do art. 7º da Lei nº 10.520/2002 e art.
49 do Decreto nº 10.024/2019; e

e) quando ao item 14, deve-se ter em conta que a
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SEALMOX, por força de suas atribuições, já atuará no
recebimento do objeto, porém a fiscalização da compra, no
caso, deve ser de atribuição da unidade demandante que
poderá solicitar o apoio técnico necessário quando da
necessidade de emissão do atesto, de forma semelhante à
assistência observada na fase de especificação do objeto.

Atenciosamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 10/01/2022, às 23:41, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0998320 e o código CRC 24DBCD91.

0012043-64.2020.6.02.8000 0998320v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 11 de janeiro de 2022.
Ciente. Remetam-se os autos à CARP para, junto à seção

competente, se manifestar acerca do Despacho do Secretário de
Administração ( 0998320). 

Após, retornem os autos a este Gabinete.
 
Cliciane de Holanda Ferreira Calheiros

Secretária Judiciária 
Documento assinado eletronicamente por CLICIANE DE HOLANDA FERREIRA
CALHEIROS, Secretária Judiciária, em 11/01/2022, às 14:53, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0998478 e o código CRC 873E5E3D.

0012043-64.2020.6.02.8000 0998478v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 11 de janeiro de 2022.

Diante do contido no Despacho GSJ 0998478, bem como antes os apontamentos
constantes no Despacho GSAD 0998320, encaminho o feito à SAAP.

Documento assinado eletronicamente por MÁRIO JORGE UCHÔA SOUZA FILHO,
Coordenador, em 11/01/2022, às 15:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0998599 e o código CRC 9285EFA3.

0012043-64.2020.6.02.8000 0998599v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 77 - TRE-AL/PRE/DG/SJ/CARP/SAAP

 
Senhor Coordenador, em atenção ao Despacho GSAD

(0998320), da lavra do Senhor Secretário de Administração, devolvo
os presentes autos após a consecução dos ajustes feitos no Termo de
Refência, como sugeridas no expediente acima mencionado, para
análise e posterior encaminhamento do feito.  

 
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA
 

1 - OBJETO – Aquisição de material de consumo – cotação: 6 (seis) unidades de FONE
DE OUVIDO TIPO HEADSET COM MICROFONE EMBUTIDO

 

2 - JUSTIFICATIVA – Utilização dos referidos periféricos nas sessões plenárias
virtuais, bem como para a realização das demais atividades laborais afetas às seções
da CARP.

 

Natureza da Despesa: A cargo da: (SGO/COFIN).

 

3 - ESPECIFICAÇÃO E EXECUÇÃO TÉCNICA – A(s) empresa(s) vencedora(s) no
processo de licitação deverá fornecer produto de boa qualidade.

FONE DE OUVIDO TIPO HEADSET COM MICROFONE EMBUTIDO

Tipo: over-ear ou headset
Faixa de frequência: 20hz a 20khz

Impedância: 32ohms

Sensibilidade: 102db

Tecnologia de conexão: Com fio
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Conexão: Jack 3,5 mm (P2)

Comprimento do cabo: 1,2m

Cor: Preta

Microfone: sim (embutido)

 

4 - DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE - Exigimos que os bens sejam
constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, e que
estejam em conformidade com o Art. 5º, incisos I a IV e seus parágrafos, da IN Nº 01,
de 19 de janeiro de 2010 – MPOG.

 

5 - DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DA PROPOSTA

As propostas devem indicar a descrição do produto, precisar o valor unitário e o valor
global.

 

6 - DO CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO

O critério de adjudicação a ser utilizado será o de menor preço global do produto.

 

7 - DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A garantia contratual deve cobrir o reparo ou substituição e a entrega do produto que
venha a apresentar defeitos e/ou vícios decorrentes de projeto, fabricação, construção
ou montagem, inclusive, quando cabível, atualizações corretivas
dos softwares (firmwares e drivers) fornecidos com os equipamentos, compreendidas
aquelas disponibilizadas pelo fabricante durante o período de garantia. A garantia dos
produtos adquiridos deve contemplar o período determinado de 24 (vinte e quatro)
meses; A garantia contratual deverá, igualmente, abranger a substituição por outro
novo, sem custos adicionais para a CONTRATANTE, de qualquer equipamento
defeituoso objeto deste contrato, caso se verifique uma das seguintes hipóteses:

 

a) Verificação de 03 (três) ou mais intercorrências que comprometam o seu uso
normal, dentro de um período de 20 (vinte) dias úteis;

 

b) A soma do tempo de paralisação do equipamento ultrapasse 07 dias úteis, dentro de
um período de 20 (vinte) dias úteis. A adoção das medidas previstas no parágrafo
anterior deverá ser efetivada no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, contados do
recebimento da notificação promovida pela contratante na qual cientificará a contratada
da ocorrência da presente hipótese contratual. Os custos e responsabilidade da
execução da garantia contratual correrão as expensas da Contratada.
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8 - OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

8.1     – Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o
termo de referência.

8.2     – Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas, no
prazo máximo de 10 dias corridos.

8.3     – O material/produto deverá obrigatoriamente estar acondicionado em
embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha de fabricação de cada
empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da empresa fornecedora.

8.4     – As embalagens deverão conter todas as informações exigidas pelo Código de
Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos oficiais competentes.

8.5     – Deverão estar impressas em cada embalagem, conforme o caso, as seguintes
informações:

8.5.1   – número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC)

8.6     – As embalagens dos materiais/produtos deverão estar de acordo com a
legislação vigente.

8.7     – Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL.

8.8     – Serão considerados válidos todos os expedientes enviados por email ao
endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho.

 

9 - PRAZO E LOCAL DE ENTREGA – 30 dias corridos contados do recebimento da
Nota de Empenho por e–mail, na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, situado na Avenida
Menino Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, CEP 57046–000, no horário das 08
às 18 horas de segunda a quinta e entre 8 e 16 horas às sextas–feiras (em frente à
Padaria VIA PÃO).

 

10 - VERIFICAÇÃO DO MATERIAL – Em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento
provisório da nota fiscal. Constatada a adequação às exigências deste Tribunal, o
material será recebido definitivamente.

 

11 – DO PAGAMENTO

a) O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias, mediante o recebimento da nota fiscal respectiva,
devidamente atestada pela Unidade fiscalizadora;

b) Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades
eventualmente aplicadas;

Informação 77 (0998772)         SEI 0012043-64.2020.6.02.8000 / pg. 82



c) Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento;

d) O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada pagamento, fará as
retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária;

e) Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento que
comprove tal opção e Declaração conforme modelo do anexo IV da Instrução
Normativa da Secretaria da Receita Federal n.º 480, de 15 de dezembro de 2004, para
que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de que trata a cláusula
acima.

 

12 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

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

c)       7,5% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s), em caso de inexecução parcial da
obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período
superior ao previsto na alínea “a”, bem como, a extrapolação do prazo máximo de
atraso injustificado estabelecido na alínea “b”;

d)      20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho;

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

f)       Bem assim as demais sanções previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/2002 e no
art. 49 do Decreto nº 10.024/2019.

 

13 - UNIDADE FISCALIZADORA – SAAP, com o apoio do Técnico de som deste
Tribunal, por ocasião da emissão do atesto, tendo em vista a falta de qualificação
técnica desta subscritora.

Documento assinado eletronicamente por BIANCA RENATA DE ALMEIDA GOMES DE
MELLO, Chefe de Seção, em 12/01/2022, 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
0998772 e o código CRC 310D3F18.

0012043-64.2020.6.02.8000 0998772v11
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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 janeiro de 2022.

Sra. Secretária,

Manifestando minha concordância com o contido na Informação 77 (0998772), tendo
em vista que foram providenciados os ajustes propostos no Despacho GSAD 0998320,
encaminho o presente feito para sua continuidade.

Documento assinado eletronicamente por MÁRIO JORGE UCHÔA SOUZA FILHO,
Coordenador, em 12/01/2022, às 16:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0999266 e o código CRC 775A1C4C.

0012043-64.2020.6.02.8000 0999266v1
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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 janeiro de 2022.
Senhor Secretário de Administração,
 
Com espeque no artigo 111, Inciso VI, da Resolução

TRE/AL nº 15.904, de 09 de julho de 2018, aprovo o Termo de
Referência (0998772), oriundo da Coordenadoria de
Acompanhamento e Registro Plenário, o qual versa sobre a aquisição
de fones de ouvido tipo headset com microfone embutido.

 Isto posto, encaminho o presente feito a essa Secretaria
para as providências que o caso requer.

 
 Atenciosamente,
 
Cliciane de Holanda Ferreira Calheiros

Secretária Judiciária 
Documento assinado eletronicamente por CLICIANE DE HOLANDA FERREIRA
CALHEIROS, Secretária Judiciária, em 12/01/2022, às 18:16, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0999349 e o código CRC 4ABCA535.

0012043-64.2020.6.02.8000 0999349v1
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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 janeiro de 2022.
Aprovo o TR de que trata a Informação 77

(doc. 0998772) e remeto os autos à SEIC, para necessária
cotação e demais providências cabíveis.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 12/01/2022, às 19:16, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0999444 e o código CRC 75DF75E8.

0012043-64.2020.6.02.8000 0999444v1
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Maceió, 13 de janeiro de 2022.
À GSAD
 
Em atendimento ao despacho GSAD 0999444 informamos

que a pesquisa de preços 0992701 mantém-se válida e está de acordo
ao termo de referência atualizado 0998772.

 
Quando realizada a pesquisa de preços por esta Seção foi

relatado uma pequena divergência em relação ao tipo de conexão,
uma vez que não existia registro no mercado; mas, que não
comprometeu a estimativa de preços, como apontado no despacho
SEIC 0992691 e Informação 6586 - 0994385.

 
"Entendemos que deve ter havido um equívoco na

informação do tipo de conexão do material, já que não foi localizado
no mercado fone de ouvido com conexão Jack 3,4mm e sim
com 3,5mm, sem, contudo, comprometer a estimativa de preço
informada, uma vez que ela foi efetuada considerando a similaridade
do objeto".

 
Desta forma, com a pesquisa realizada no site Banco de

Preços, buscando-se objetos semelhantes de licitações já ocorridas -
 0992701, obtém-se o valor unitário estimado de R$ 161,17 (cento e
sessenta e um reais e dezessete centavos) e total R$ 967,02
(novecentos e sessenta e sete reais e dois centavos).

 
Sugerimos, s.m.j, a realização de licitação na modalidade

Pregão Eletrônico, com fundamento na Lei 10.520/2002,
regulamentada pelo Decreto nº 10.024/2019, com participação
exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte. CATMAT:
460097.

 
À deliberação superior.
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Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico
Judiciário, em 13/01/2022, às 14:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0999673 e o código CRC E47F0613.
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Maceió, 18 de janeiro de 2022.
Devolvo os autos à seic para reavaliar (confirmar

ou alterar, se for o caso) a indicação de que trata o Despacho
SEIC 0999673, à luz das programações constantes do plano
de contratações do exercício.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 18/01/2022, às 14:35, 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
1001453 e o código CRC D18FCFA2.
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Maceió, 20 de janeiro de 2022.
À COMAP
 
O presente procedimento trata da aquisição de 06 (seis)

fones de ouvido, tipo headset, pesquisa realizada através da
ferramenta banco de preços 0992701, conforme
despachos SEIC 0992691 e 0999673.   

 
Os autos retornaram a esta Seção de Instrução de

Contratações para reavaliar (confirmar ou alterar, se for o caso) a
indicação de que trata o despacho SEIC 0999673, à luz das
programações constantes do plano de contratações do exercício, ver
despacho GSAD 1001453.

 
Uma vez que tramita procedimento com o mesmo objeto -

fone de ouvido, SEI 0006717-89.2021.6.02.8000, com pesquisa de
preços já concluída;  ratificamos o entendimento dos despachos SEIC
0992691 e 0999673; confirmando a sugestão de contratação de
licitação na modalidade Pregão Eletrônico, com fundamento na Lei
10.520/2002, regulamentada pelo Decreto nº 10.024/2019, com
participação exclusiva de microempresas e empresas de pequeno
porte, salvo melhor entendimento.

 
À deliberação superior.

 

Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico
Judiciário, em 20/01/2022, às 17:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES, Chefe
de Seção Substituto, em 20/01/2022, às 17:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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Maceió, 02 de fevereiro de 2022.

 

À SLC
 
Senhora Chefe,
 
Tratam os presentes autos de aquisição de 6 (seis)

unidades de fone de ouvido tipo HEADSET com microfone embutido,
de acordo com o Termo de Referência, ajustado, contido na
Informação 77, 0998772.

 
Constam deste feito a aprovação do Termo de Referência,

Despacho GSJ 0999349, bem como a pesquisa de preços, Despacho
SEIC 1002566.

 
Nesse sentido, dando continuidade ao trâmite,

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

 
Concomitantemente, à COFIN, para reserva de crédito.
 
Atenciosamente.
 
Andrea Cristina de Lima Belchior
Secretária de Administração Substituta
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Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 02/02/2022, às 11:28, 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
1007645 e o código CRC 887B5204.
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Maceió, 02 de fevereiro de 2022.
À SGO,
Para as providências do despacho COMAP

(1007645).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 02/02/2022, às 14:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1007756 e o código CRC A9C057F9.
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Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 02/02/2022, às 16:42, 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
1007954 e o código CRC F188F0FE.
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 31/2022 - RO 138.

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 02/02/2022, às 18:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1007955 e o código CRC 302A5D3C.
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PPRREEGGÃÃOO EELLEETTRRÔÔNNIICCOO NNºº XXXX//22002222 
 

MINUTA 
 

PROCESSO Nº 0012043-64.2020.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO  
Modo de Disputa: Aberto e Fechado  
Data: XX de XXXX de 2022 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/ 
Horário de Abertura: XX horas 

 
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TER/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 de consumo – fones de ouvido de cabeças 
(Headphone), 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 aquisição de material de consumo – 
fones de ouvido de cabeças (headphone) com fone embutido, conforme 
especificações e condições assentadas nos ANEXOS deste edital. 

 
2 – DO PRAZO DE ENTREGA, DA GARANTIA E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

 
2.1. Os materiais deverão ser entregues no prazo de até 30 (trinta) dias 
corridos contados do recebimento da Nota de Empenho por e-mail. 

 

2.2 A garantia dos produtos adquiridos deve contemplar o período 
determinado de 24 (vinte e quatro) meses. 

2.2.1. A garantia contratual deve cobrir o reparo ou substituição e a entrega do 
produto que venha a apresentar defeitos e/ou vícios decorrentes de projeto, 
fabricação, construção ou montagem, inclusive, quando cabível, atualizações 
corretivas dos softwares (firmwares e drivers) fornecidos com os equipamentos, 
compreendidas aquelas disponibilizadas pelo fabricante durante o período de 
garantia. 

2.2.2. A garantia contratual deverá, igualmente, abranger a substituição por outro 
novo, sem custos adicionais para a CONTRATANTE, de qualquer equipamento 

Minuta de edital (1009017)         SEI 0012043-64.2020.6.02.8000 / pg. 100



PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

defeituoso objeto deste contrato, caso se verifique uma das seguintes hipóteses: 

  

a) Verificação de 03 (três) ou mais intercorrências que comprometam o seu uso 
normal, dentro de um período de 20 (vinte) dias úteis; 

b) A soma do tempo de paralisação do equipamento ultrapasse 07 dias úteis, dentro 
de um período de 20 (vinte) dias úteis.  

2.2.3. A adoção das medidas previstas no parágrafo anterior deverá ser efetivada 
no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, contados do recebimento da notificação 
promovida pela contratante na qual cientificará a contratada da ocorrência da 
presente hipótese contratual. 

3 – DA PARTICIPAÇÃO 
 

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: 

a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos 

administrativos, na forma da legislação vigente; 

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

c) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com 

poderes expressos para receber citação e responder administrativa 

ou judicialmente; 

d) que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei 

nº 8.666, de 1993; 

e) que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou 

em pro- cesso de dissolução ou liquidação; 

f) que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou 

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

inclusive, dos 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 
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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; 

 

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 ter- 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 acessibili- dade 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. 
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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- 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 4ropôs- 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 
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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 

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

sistema ele- trônico, dos seguintes campos: 

a) Valor total do item ofertado; 
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b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares 

à especifi- cação constante no Anexo I. 

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. 

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. 

Minuta de edital (1009017)         SEI 0012043-64.2020.6.02.8000 / pg. 105



PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

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. 
 
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 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. 
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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 global, 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; 

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. 
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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 total fixado para o objeto licitado é de R$ 
967,02 (novecentos e sessenta e sete reais e dois centavos), que de 
modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a 
negociar em busca de preços inferiores. 

8.3.2. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços 

simbólicos, ir- risórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços 

dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos 

encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha 

estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a 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. 
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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 10ropôs- 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 ter- bilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

 

9 – DA HABILITAÇÃO. 
 

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

9.1.1. SICAF; 

9.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas 
da União (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

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

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

Minuta de edital (1009017)         SEI 0012043-64.2020.6.02.8000 / pg. 109

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


PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

1992, que prevê, dentre as 

Minuta de edital (1009017)         SEI 0012043-64.2020.6.02.8000 / pg. 110



PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

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. 

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. 
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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; 

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: 
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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 ter- trato, ainda que 

exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regulari- zação 

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

9.10.2.3. O licitante enquadrado como microempreendedor 

individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento 

diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, 

estará dispensado (a) da prova de inscri- ção no cadastro de 

contribuinte municipal e (b) da apresentação do balan- ço 

patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 
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9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade 

fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como 
microempresa ou 
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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. 

 
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: 
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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 ter- 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, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os 

valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão 

estes últimos. 

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

objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra 

condição que induza o 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) pretende 

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

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

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

decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 
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11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, 
mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à 

intenção de 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 contrarrazões também pelo sistema 

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

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

elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

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

de aproveitamento. 

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

 
12 – DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

 
12.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

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

atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que 

seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão 

repetidos os atos anulados e os que dele dependam; 

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

quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não 

retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização 

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

Nessas hipóteses, serão adotados os 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. 

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

a autoridade competente homologará o procedimento licitatório. 

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

 
14.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da 
sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-
mail slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço 
discriminado no item 23.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

14.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração 

deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois 

dias úteis contados da data de recebimento da impugnação. 

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

realização do certame. 

14.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 

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

designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio 

eletrônico, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br. 

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

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

subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

14.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os 

prazos previstos no certame. 

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

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

 
15 – DA CONTRATAÇÃO 

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

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

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

 
 
16 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 

 
16.1. A entrega dos materiais deverá ocorrer no prazo máximo de 30 dias 
corridos contados do recebimento da Nota de Empenho por e–mail, na Seção 
de Almoxarifado do TRE/AL, localizada na Av. Menino Marcelo (Via Expressa), nº 
7.200 D – Serraria, Maceió/AL, CEP: 57046-000, Tel: (82) 3328-1947, ou em 
outro local, nesta Capital, a ser indicado pela Administração deste Órgão, 
durante o seu horário normal de expediente. 

 
16.2. O material será recebido: 
 

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

 
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 a unidade competente proceda às verificações, 
após o recebimento provisório, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se 
manifestar, emitindo 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. 
 

 
16.7. O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital 
terá seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 
(dez) dias corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às 
sanções administrativas previstas na Seção 17. 
 

 

17 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
17.1. O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em 
aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o 
certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da 
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
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execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude 
fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será descredenciada 
no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas 
neste edital e das demais cominações legais. 

 
 

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

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

 
 

c) 7,5% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s), em caso de 
inexecução parcial da obrigação assumida, assim considerado o 
atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na 
alínea “a”, bem como, a extrapolação do prazo máximo de atraso 
injustificado estabelecido na alínea “b”; 

 
d) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho; 

 
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% (dez por cento) do valor total do 
contrato celebrado. 

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

 
 
17.5. As sanções previstas neste edital poderão ser impostas 
cumulativamente com as demais. 
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17.6. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as 
circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e 
oito) horas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla 
defesa; 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
17.14.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização 
do  débito será a da publicação da decisão da aplicação da 
penalidade no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas. 
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17.15. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e 

demais normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 
10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios 
da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 

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

18 – DO PAGAMENTO 
 
18.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o recebimento definitivo da nota 
fiscal, devidamente atestada. 

 
18.2. Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
18.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 

 
18.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a 
legislação tributária vigente. 

 
18.5. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência. 

 
18.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até 
a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido 
para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
 

 

EM = I x N x VP, 
Onde

: EM= Encargos 
Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 

I = (TX/100) I= (6/100) I = 
0,0001644 365 365 

 
TX= Percentual de Taxa Anual= 

6%  

19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

19.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o 
exercício 2022, alocados no Programa de Trabalho – Gestão do Processo 
Eleitoral; PTRES n° 167674, Natureza da Despesa n° 339030 (Material de 
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Consumo). 
 

20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

a) Proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno 
cumprimento das obrigações estabelecidas neste edital; 

b) Executar a fiscalização e controle na entrega do objeto deste edital; 

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

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

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

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

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

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

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

 

21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

a) Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade 

com o termo de referência; 

b) Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente 
encontradas, no prazo máximo de 10 dias corridos. 

c) Acondicionar o material, obrigatoriamente, em embalagens de boa 

qualidade, não danificadas, originais da linha de fabricação de cada 

empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da empresa 

fornecedora; 

d) Fornecer os itens em embalagens que contenham todas as 

informações exigidas pelo Código de Defesa do Consumidor e demais 

exigências impostas por órgãos oficiais competentes. 

e) Fornecer os itens com impressão, em cada embalagem, da seguinte 
informação: 

e.1) número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC) 

f)        Providenciar para que as embalagens dos materiais/produtos estejam 

de acordo com a legislação vigente. 
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g) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento

 de expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL; 

h) Serão considerados válidos todos os expedientes enviados por e-mail 

ao endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de 

Empenho. 

 

22 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 
 
22.1. Os materiais devem ser constituídos, no todo ou em parte, por material 

recicla-  do, atóxico, biodegradável, e que estejam em conformidade com o art. 5º, 

incisos I a IV e seus parágrafos, da IN nº 01, de 19 de janeiro de 2010 – MPOG. 

 
23 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

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

pública obser- varão o horário de Brasília – DF. 

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

sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos 

documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, 

registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para 

fins de habilitação e classificação. 

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

23.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas 

em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não 

comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a 

finalidade e a segurança da contratação. 

23.6. 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. 

23.7. 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. 

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

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

observados os princípios da isonomia e do interesse público. 

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

 
23.10. 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 
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sobre o adiamento no ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 
24 (vinte e quatro) horas. 

 

23.11. 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. 

 

23.12. 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. 

 
23.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 23.11, no caso de ser 
retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e 
www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 

23.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes 

Anexos:  

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

 
23.15. 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 2022. 

 
 

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

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1 - OBJETO – Aquisição de material de consumo – cotação: 6 (seis) unidades 
de  FONE DE OUVIDO TIPO HEADSET COM MICROFONE EMBUTIDO. 

 

2 - JUSTIFICATIVA – Utilização dos referidos periféricos nas sessões 

plenárias virtuais, bem como para a realização das demais atividades 

laborais afetas às seções da CARP. 

 
 

Natureza da Despesa: A cargo da: (SGO/COFIN). 
 
 

3 - ESPECIFICAÇÃO E EXECUÇÃO TÉCNICA – A(s) empresa(s) vencedora(s) 

no processo de licitação deverá fornecer produto de boa qualidade. 

FONE DE OUVIDO TIPO HEADSET COM MICROFONE EMBUTIDO 

Tipo: overear ou headset 

Faixa de frequência: 20hz a 

20khz Impedância: 32ohms 

Sensibilidade: 102db 

Tecnologia de conexão: Com 

fio Conexão: Jack 3,5 mm 

(P2) Comprimento do cabo: 

1,2m Cor: Preta 

Microfone: sim (embutido) 
 
 

4 - DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE - Exigimos que os bens sejam  

constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado,  atóxico,  

biodegradável,  e que estejam em conformidade com o Art. 5º, incisos I a IV e 

seus parágrafos, da IN Nº 01, de 19 de janeiro de 2010 – MPOG. 

 
 

5 - DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DA PROPOSTA 

As propostas devem indicar a descrição do produto, precisar o valor unitário e 

o valor global. 
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6 - DO CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO 

O critério de adjudicação a ser utilizado será o de menor preço global do 
produto. 

 
 

7 - DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

A garantia contratual deve cobrir o reparo ou substituição e a entrega do 

produto que venha a apresentar defeitos e/ou vícios decorrentes de 

projeto, fabricação, construção  ou  montagem,  inclusive,  quando  

cabível,   atualizações   corretivas dos softwares (firmwares e drivers) 

fornecidos com os equipamentos,  compreendidas aquelas disponibilizadas 

pelo fabricante durante o período de garantia. A garantia dos produtos 

adquiridos deve contemplar o período determinado de 24 (vinte e quatro) 

meses; A garantia contratual deverá, igualmente, abranger a substituição 

por outro novo, sem custos adicionais para a CONTRATANTE, de qualquer 

equipamento defeituoso objeto deste contrato, caso se verifique uma das 

seguintes hipóteses: 

a) Verificação de 03 (três) ou mais intercorrências que comprometam o 

seu uso normal, dentro de um período de 20 (vinte) dias úteis; 

b) A soma do tempo de paralisação do equipamento ultrapasse 07 dias 

úteis, dentro de um período de 20 (vinte) dias úteis. A adoção das 

medidas previstas no parágrafo anterior deverá ser efetivada no prazo de 

até 30 (trinta) dias úteis, contados do recebimento da notificação 

promovida pela contratante na qual cientificará a contratada da 

ocorrência da presente hipótese contratual. Os custos e responsabilidade 

da execução da garantia contratual correrão as expensas da Contratada. 

 
 

8 - OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 

8.1 – Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta 

conformidade com o termo de referência. 

8.2 – Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente 

encontradas, no prazo máximo de 10 dias corridos. 

8.3 – O material/produto deverá obrigatoriamente estar 

acondicionado em embalagens de boa qualidade, não danificadas, 

originais da linha de fabricação de cada empresa, sendo vedada a 

utilização de etiquetas por parte da empresa fornecedora. 

8.4 – As embalagens deverão conter todas as informações exigidas 

pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por 

órgãos oficiais competentes. 
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8.5 – Deverão estar impressas em cada embalagem, conforme o caso, 

as seguintes informações: 

8.5.1 – número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC) 

8.6 – As embalagens dos materiais/produtos deverão estar de acordo 

com a legislação vigente. 

8.7 – Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de 

expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL. 

8.8 – Serão considerados válidos todos os expedientes enviados por 

email ao endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas 

de Empenho. 

 
 

9 - PRAZO E LOCAL DE ENTREGA – 30 dias corridos contados do 

recebimento da Nota de Empenho por e–mail, na Seção de Almoxarifado 

do TRE/AL, situado na Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria, 

Maceió/AL, CEP 57046–000, no horário das 08 às 18 horas de segunda a 

quinta e entre 8 e 16 horas às sextas–feiras (em frente à Padaria VIA PÃO). 

 
 

10 - VERIFICAÇÃO DO MATERIAL – Em até 5 (cinco) dias úteis após o 

recebimento provisório da nota fiscal. Constatada a adequação às 

exigências deste Tribunal, o material será recebido definitivamente. 

 
 

11– DO PAGAMENTO 

a) O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de 

crédito em conta corrente, em até 10 (dez) dias, mediante o 

recebimento da nota fiscal respectiva, devidamente atestada pela 

Unidade fiscalizadora; 

b) Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a 

penalidades eventualmente aplicadas; 

c) Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento; 

d) O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada 

pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais determinados 

pela legislação tributária; 

e) Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota 

fiscal documento que comprove tal opção e Declaração conforme 

modelo do anexo IV da Instrução Normativa da Secretaria da Receita 

Federal n.º 480, de 15 de dezembro de 2004, para que sobre o valor 

do pagamento não incidam as retenções de que trata a cláusula 

acima. 
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12 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

A FORNECEDORA 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) 0,5% por dia, e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) 

entregue(s) em atraso injustificado, limitada a incidência a 5 dias de 

atraso. Após o 5º (quinto) dia e a critério da Administração, poderá 

ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a 

multa constante na alínea “d”, sem prejuízo da rescisão unilateral da 

avença; 

b) 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em 

desconformidade, caso o prazo de substituição daqueles assim 

configurados não seja cumprido, limitada a incidência a 5 (cinco) dias 

de atraso injustificado. Após o 5º (quinto) dia será considerada 

inexecução parcial do contrato; 

c) 7,5% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s), em caso de 

inexecução parcial da obrigação assumida, assim considerado o 

atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na alínea 

“a”, bem como, a extrapolação do prazo máximo de atraso 

injustificado estabelecido na alínea “b”; 

d) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho; 

e) As multas de mora e convencional por inexecução parcial, 

quando aplicadas de forma isolada ou concomitante não 

ultrapassarão o limite de 10% (dez por cento) do valor total do 

contrato celebrado. 

f) Bem assim as demais sanções previstas no art. 7º da Lei nº 

10.520/2002 e no art. 49 do Decreto nº 10.024/2019. 

 
 

13 - UNIDADE FISCALIZADORA – SAAP, com o apoio do Técnico de  som  deste 

Tribunal, por ocasião da emissão do atesto, tendo em vista a falta de 

qualificação técnica desta subscritora. 

 
 

12 de janeiro de 2022. 
 

                         
 BIANCA RENATA DE ALMEIDA GOMES DE MELLO 

Chefe de seção 
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                                     ANEXO II    

          PPLLAANNIILLHHAA DDEE DDAADDOOSS PPAARRAA CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 

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

Site internet  

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

 

Orgão Expedidor  

CPF  
 

Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  
Conta  

 
Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  
Cargo  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Empresa optante pelo SIMPLES? ( ) Sim ( ) Não 

 
 
 
 
 
 

28 
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INFORMAÇÃO Nº 519 - 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 de
consumo – fones de ouvido de cabeças (Headphone) com fone embutido.

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
para a aquisição.

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

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

1) Prazo de validade da proposta de 60 dias (item 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
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.
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Documento assinado eletronicamente por ISABELLY SILVA ALVES, Estagiário(a), em
04/02/2022, às 16:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 07/02/2022, às 09:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 07/02/2022, às 13:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 07/02/2022, às 15:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1009172 e o código CRC 1F77D27B.

0012043-64.2020.6.02.8000 1009172v2
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DESPACHO

Maceió, 10 de fevereiro de 2022.
Reporto-me à Informação 519 (doc. 1009172),

acerca da qual nada temos a opor, para submeter os presentes
autos à análise da Assessoria Jurídica, para efeito do disposto
no art. 38, Parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 10/02/2022, às 18:20, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1011777 e o código CRC FC45BA13.

0012043-64.2020.6.02.8000 1011777v1
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PROCESSO : 0012043-64.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ACOMPANHAMENTO E ATOS PREPARATÓRIOS
ASSUNTO : ANÁLISE MINUTA DE EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO. MATERIAL DE CONSUMO - FONES DE OUVIDO.

 

Parecer nº 127 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO
 
Trata-se de análise de minuta de edital de PREGÃO

ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, objetivando a aquisição de
material
com requisição promovida pela Secretaria de Administração desta
Corte, por sua Seção de Acompanhamento e Atos Preparatórios,
conforme as especificações constantes no Termo de Referência
0998772.

 
2. DO PROCEDIMENTO
 
A Seção de Acompanhamento e Atos Preparatório

providenciou a confecção do Termo de Referência 0998772,
objetivando à aquisição de material de consumo - fones de ouvidos
tipo headset com microfone embutido - necessário para atender as
demandas ordinárias para utilização nas sessões plenárias virtuais,
bem como para a realização das demais atividades laborais
relacionadas à unidade.

 

O termo de referência foi aprovado pelo Senhor
Secretário de Administração, conforme se observa do Despacho
GSAD 0999444.

 
A Seção de Instrução de Contratações recebeu os autos

para realização da pesquisa de preços, apresentando, por meio dos
despachos SEIC 0992691 e 0999673, com base nos parâmetros de
pesquisa, o valor médio da contratação pretendida, estimado em R$
967,02 (novecentos e sessenta e sete reais e dois centavos),
conforme detalhamento da cotação - banco de preços 0992701,
sugerindo, por fim, que a aquisição fosse realizada por meio de
Pregão Eletrônico, com fundamento na Lei 10.520/2002,
regulamentada pelo Decreto nº 10.024/2019, com restrição de
participação a microempresas e empresas de pequeno porte.

 
Consta no evento SEI nº 1007954 a reserva de crédito

com valor suficiente para cobrir a despesa objeto deste
procedimento.

 
De posse dos autos, a Seção de Licitações e

Contratos elaborou a minuta de edital do pregão eletrônico
(1009017), ressaltando na Informação 519 (1009172), 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 e que foram divulgados no edital os
preços orçados pela administração, como já fundamentado em outros
procedimentos semelhantes, tudo com base no entendimento do TCU
(Acórdão 2.166/2014 – Plenário).

 
Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.
 
Ressalvadas as nuanças técnicas e financeiras, que foram

verificadas pelas unidades competentes, passaremos a opinar quanto
aos aspectos jurídicos, nos termos que seguem.
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3. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
 
Neste ponto, impende noticiar a recente publicação da

Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, (nova) Lei de Licitações e
Contratos Administrativos, que estabelece normas gerais de licitação
e contratação para as Administrações Públicas diretas, autárquicas e
fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, abrangendo os órgãos dos Poderes Legislativo e
Judiciário da União, dos Estados e do Distrito Federal e os órgãos do
Poder Legislativo dos Municípios, quando no desempenho de função
administrativa, conforme seu artigo 1º, inciso I.

 
 De relevo gizar que o novel dispositivo legal revoga a Lei

nº 8.666/93, após decorridos 2 (dois) anos da data de sua publicação,
conforme segue:

 
"Art. 193. Revogam-se:
I - os arts. 89 a 108 da lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, na data de publicação desta
Lei;
II - a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e
os arts. 1º a 47-A da Lei nº 12.462, de 4 de
agosto de 2011, após decorridos 2 (dois) anos
da publicação oficial desta Lei."

 
Não obstante, o artigo 191 da nova Lei de Licitações

faculta a opção pela lei ainda vigente, neste mesmo prazo de 2 (dois)
anos, conforme expressa previsão, verbis:

 
"Art. 191. Até o decurso do prazo de que trata
o inciso II do caput do art. 193, a
Administração poderá optar por licitar ou
contratar diretamente de acordo com esta Lei
ou de acordo com as leis citadas no referido
inciso, e a opção escolhida deverá ser
indicada expressamente no edital ou no
aviso ou instrumento de contratação
direta, vedada a aplicação combinada desta
Lei com as citadas no referido inciso.
Parágrafo único. Na hipótese do caput deste
artigo, se a Administração optar por licitar de
acordo com as leis citadas no inciso
II do caput do art. 193 desta Lei, o contrato
respectivo será regido pelas regras nelas
previstas durante toda a sua vigência."

 
Sendo o que ora ocorre nestes autos, à vista de toda

instrução precedente, há que se registrar tal opção na minuta do
edital, como já consta em seu preâmbulo (1009017). 

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

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

 
O pregão, segundo a disciplina do art. 1º da antedita Lei

nº 10.520/02, bem como os arts. 1º e 3º do Decreto nº 10.024/2019,
destina-se à aquisição de bens e serviços comuns, ou seja, aqueles
cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente
definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado:

 
"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.
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(...)
Art. 3º  Para fins do disposto neste Decreto,
considera-se:
 (...)
II - bens e serviços comuns - bens cujos
padrões de desempenho e qualidade possam
ser objetivamente definidos pelo edital, por
meio de especificações reconhecidas e usuais
do mercado;
  (...)
§ 1º  A classificação de bens e serviços como
comuns depende de exame
predominantemente fático e de natureza
técnica."

 
Dessa forma, sendo os bens em foco catalogados como

bens comuns, tem-se que os objetos da presente licitação podem ser
adquiridos via pregão, registrando-se, ainda, que todos os atos da
fase interna ou preparatória, previstos no art. 3º da Lei n.º 10.520/02
c/c o art. 14 do Decreto nº 12.024/2019 foram devidamente
observados.

 
Frise-se, ainda, que o presente procedimento contém

todos os elementos necessários, segundo as prescrições do art. 8º do
Decreto nº 12.024/2019, quais sejam, a justificativa da contratação, o
termo de referência, a planilha de custo, previsão orçamentária e a
minuta do edital, sendo que esta não traz cláusula restritiva ou
impertinente para a execução do objeto contratual, obedecendo,
destarte, ao art. 37, inc. XXI, da Constituição Federal e ao art. 14, do
antedito Decreto, pendente, ainda, a autorização de abertura da
licitação.

 
Nota-se, ainda, que as exigências quanto à habilitação

são autorizadas em lei e compatíveis com o contrato a ser executado,
conforme preceituam os arts. 27 a 31 da Lei de Licitações e o art.
40 do Decreto nº 12.024/2019; que é objetivo o critério de
julgamento adotado, conforme disciplinam os arts. 44 e 45 da mesma
Lei; havendo regular previsão das fases do procedimento licitatório,
homenageando-se o art. 4 da referida Lei e que os anexos do edital
estão de acordo com as exigências legais (art. 40, § 2º, Lei nº
8.666/93).

 
Da mesma forma, encontram-se dentro das prescrições

legais e regulamentares a exclusividade de participação para
microempresas e empresas de pequeno porte, na forma da legislação
de regência.

 
5. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO
 
Em face do que determina a Portaria Presidência nº

226/2018 TRE-AL/PRE/COCIN/AAU, que regulamentou a
obrigatoriedade do uso de listas de verificação dos procedimentos de
contratações de bens e serviços no âmbito do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, segue a pertinente lista de verificação, prevista
no Anexo I:

 

Item Questionário
Sim/
Não
N/A

Evento/Observação

FORMALIDADES PRELIMINARES

1

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

SIM  

2
A contratação pretendida
integra o planejamento de
contratações?

 pendente
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TERMO DE REFERÊNCIA

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

SIM 0998772

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

SIM 0998772

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

SIM 0998772

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

N/A  

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

N/A  

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

N/A  

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

N/A  

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

N/A  

11

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

N/A  

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

N/A  

13

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

N/A  

14

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

N/A  

15
O Termo de Referência contém
justificativa para vistoria e/ou
visita técnica?

N/A  

16

O Termo de Referência contém
justificativa para as limitações
de tempo, época e/ou de locais
específicos para atestados de
capacidade técnica?

N/A  

17
O Termo de Referência contém
justificativa para a cotação de
quantidade inferior à N/A  
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quantidade inferior à
demandada?

18

O Termo de Referência contém
justificativa para contratação
de serviços mediante alocação
de postos de trabalho (mão de
obra residente)?

N/A  

19

O Termo de Referência
contempla levantamento de
mercado com análise de outras
soluções de contratação do
serviço?
Ref. Acórdão TCU - Plenário nº
2328/2015

N/A  

20

O Termo de Referência contém
justificativa para as exigências
de propriedade, posse e ou
localização de instalações,
máquinas e/ou equipamentos?

N/A  

21

O Termo de Referência abstém-
se de especificações técnicas
irrelevantes, excessivas e ou
desnecessárias, que possam ser
causa de aumento dos custos
da futura contratação?

SIM 0998772

22
O Termo de Referência
contempla requisitos de
sustentabilidade?

SIM 0998772

23
Existe aprovação do Termo de
Referência pela autoridade
competente?

SIM
0999444
0999349

24 Foi realizada ampla pesquisa de
preços? SIM

0992691
0992701
1002566

25

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

SIM 0992691

26
Foi produzida planilha
comparativa com os preços
encontrados?

SIM 0992701

27

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

SIM 0992691

MINUTA DO EDITAL

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

28

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

SIM 1009017

29

Os autos contém justificativa
para o afastamento da
exclusividade prevista para
microempresas e empresas de
pequeno porte e Sociedade
Cooperativa?

N/A  

A minuta do edital contém
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30

previsão de direito de
preferência e de saneamento às
entidades preferenciais (MEI,
ME, EPP e Sociedade
Cooperativa), limitado, no caso
de empate, às propostas
superiores em até 5% do menor
preço cotado?

N/A  

31

A minuta do edital contém
previsão de cota reservada às
entidades preferenciais (MEI,
ME, EPP e Sociedade
Cooperativa), observada a
divisibilidade dos bens a serem
adquiridos e o limite máximo de
25%, relativamente ao objeto
da contratação?
Ref. LC n. 123/2006, art. 48,
inciso III

N/A  

32

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

N/A  

Competitividade

33

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

SIM  

34

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

N/A  

35

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

N/A  

36

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

SIM 1009017

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

SIM 1009017

38

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

SIM 1009017

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

SIM 1009017

40
A minuta do edital contempla a
avaliação quanto aos critérios SIM 1009017
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40 de habilitação econômico-
financeira?

SIM 1009017

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

SIM 1009017

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

SIM 1009017

Regras sobre a execução do futuro contrato/ata

43

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

N/A  

44

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

SIM 1009017

45

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

SIM 1009017

46

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

SIM 1009017

47

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

SIM 1009017

48

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

SIM 1009017

49

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

SIM 1009017

50

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

N/A  

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

N/A NOTA DE
EMPENHO

52

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

NÃO  
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OUTROS ATOS INSTRUTÓRIOS

53

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

N/A  

54

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

SIM 1009017

55

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

N/A  

56

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

 EM CURSO

57

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

 Próxima fase

58

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

 Próxima fase

59

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

 Próxima fase

60

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

N/A  

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

61

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

SIM 1007954

62

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

N/A  

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

N/A  

 
6. CONCLUSÃO
 
Sem embargo, convém ajustar a formatação na referida

minuta, visto que na pág. 5 existem espaços em branco, assim como
é possível verificar ao longo do texto separações silábicas em
desconformidade, como em:

 
"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
acessibili- dade previstas na legislação,
conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213,
de 24 de julho de 1991"

 

Faz-se necessário, também, o esclarecimento acerca do
item 2 da tabela de verificação, referente a confirmação da
integração da despesa no planejamento de contratações do atual
exercício.

 
Pelo exposto, uma vez atendida a recomendação suso

mencionada, esta Assessoria Jurídica aprova, em face de sua
regularidade jurídica, a minuta do edital 1009017, de PREGÃO
ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, objetivando à aquisição de
material material
de acordo com requisição promovida pela Secretaria de
Administração desta Corte, por sua Seção de Acompanhamento e
Atos Preparatórios, conforme as especificações constantes no Termo
de Referência 0998772.

 
À Secretaria de Administração para aperfeiçoamento da

instrução e demais providências decorrentes.

Documento assinado eletronicamente por MANUELA ROCHA LIMA, Estagiário(a), em
14/02/2022, às 14:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 14/02/2022, às 14:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1012537 e o código CRC AE666960.

0012043-64.2020.6.02.8000 1012537v18
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 14 de fevereiro de 2022.
 

 

À AJ-DG, em face da diligência solicitada no Parecer 127
(doc. 1012537), informo que a referida despesa originalmente não foi
prevista no Plano Anual das Contratações de 2022 deste órgão,
aprovado pela Portaria Presidência nº 520/2021 e anexos (docs.
0991147, 0991165 e 0991168). No entanto, demonstrada nos autos a
existência de recursos orçamentários para a aquisição pretendida,
esta Secretaria encaminhará à DG, nos autos do SEI 0007893-
06.2021.6.02.8000, proposição de alteração do citado plano das
contratações para incorporação da despesa, na forma prevista nos
arts. 3º e 4º da Portaria Presidência nº 520/2021 (doc. 0991147) e
arts. 11, V, e 12 da Resolução do CNJ nº 347/2020 (doc. 0971232).

Em paralelo, direciono os autos à SLC para os ajustes na
minuta do edital, na forma solicitada pela AJ-DG.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 15/02/2022, às 18:35, 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
1013489 e o código CRC 003F917A.

0012043-64.2020.6.02.8000 1013489v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 15 de fevereiro de 2022.
 
Ciente dos esclarecimentos prestados pelo Senhor

Secretário de Administração, por meio do Despacho
GSAD 1013489.

 
À SLC para os ajustes na minuta do edital,

conforme pronunciamento contido no Parecer 127 (1012537)
e na forma do encaminhamento efetivado pela Secretaria de
Administração (1013489).

 

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 16/02/2022, às 14:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1014245 e o código CRC D3D08742.

0012043-64.2020.6.02.8000 1014245v1
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PREGÃOPREGÃO ELETRÔNICOELETRÔNICO NºNº XXXX/2022/2022

MINUTA

PROCESSO Nº 0012043-64.2020.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: XX de XXXX de 2022
HORÁRIO DE BRASÍLIA/
Horário de Abertura: XX horas

O  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas  –  TER/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 de consumo – fones de ouvido de cabeças
(Headphone),  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 aquisição de material de consumo – fones
de ouvido de cabeças (headphone) com fone embutido, conforme especificações e
condições assentadas nos ANEXOS deste edital.

2 – DO PRAZO DE ENTREGA, DA GARANTIA E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA

2.1. Os materiais  deverão  ser  entregues  no  prazo  de  até  30 (trinta)  dias
corridos contados do recebimento da Nota de Empenho por e-mail.

2.2 A  garantia  dos  produtos  adquiridos  deve  contemplar  o  período
determinado de 24 (vinte e quatro) meses.

2.2.1. A garantia contratual deve cobrir o reparo ou substituição e a entrega do
produto  que  venha  a  apresentar  defeitos  e/ou  vícios  decorrentes  de  projeto,
fabricação,  construção  ou  montagem,  inclusive,  quando  cabível,  atualizações
corretivas dos softwares (firmwares e drivers) fornecidos com os equipamentos,
compreendidas  aquelas  disponibilizadas  pelo  fabricante  durante  o  período  de
garantia.

2.2.2. A garantia contratual deverá, igualmente, abranger a substituição por outro
novo,  sem  custos  adicionais  para  a  CONTRATANTE,  de  qualquer  equipamento
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defeituoso objeto deste contrato, caso se verifique uma das seguintes hipóteses:

 

a) Verificação  de  03  (três)  ou  mais  intercorrências  que  comprometam o  seu  uso
normal, dentro de um período de 20 (vinte) dias úteis;

b) A soma do tempo de paralisação do equipamento ultrapasse 07 dias úteis, dentro
de um período de 20 (vinte) dias úteis. 

2.2.3. A adoção das medidas previstas no parágrafo anterior deverá ser efetivada
no  prazo  de  até  30  (trinta)  dias  úteis,  contados  do  recebimento  da  notificação
promovida  pela  contratante  na  qual  cientificará  a  contratada  da  ocorrência  da
presente hipótese contratual.

3 – DA PARTICIPAÇÃO

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 pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas
no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor
rural pessoa física e para o microempreendedor individual – MEI, nos limites
previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

3.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

a) proibidos  de  participar  de  licitações  e  celebrar  contratos
administrativos, na forma da legislação vigente;

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

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

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

e) que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata
ou em processo de dissolução ou liquidação;

f) que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro
grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou
no  exercício  de funções administrativas, assim como de servidores
ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados
direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da
área encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º
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da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a
nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ).

3.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim”
ou  “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes
declarações:

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

a.1)  Como  esta  licitação  prevê  a  participação  exclusiva  de
microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do
campo “não” impedirá o prosseguimento no certame;

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

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e
que  a  proposta apresentada está em conformidade com as
exigências editalícias;

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame,
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo
menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do
artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos
da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando
trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e
IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

h) que  os  materiais  sejam  confeccionados  por  empresas  que
comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e
que atendam às  regras  de  acessibilidade previstas  na legislação,
conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

3.5. A  declaração  falsa  relativa  ao  cumprimento  de  qualquer
condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste
Edital.

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

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

4.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras
do Governo  Federal,  no  sítio www.comprasgovernamentais.gov.br,
por  meio  de  certificado digital conferido pela Infraestrutura de
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Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil.

4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de
sua  capacidade  técnica  para  realização  das  transações  inerentes  a  este
Pregão.

4.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e
seus  lances,  inclusive  os  atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluída a responsabilidade do provedor  do  sistema ou  do
órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

4.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis
pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração
dos  registros  tão  logo  identifique  incorreção  ou  aqueles  se  tornem
desatualizados.

4.5.1. A  não  observância  do  disposto  no  subitem anterior  poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação

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

5.1. Os  licitantes  encaminharão,  exclusivamente  por  meio  do  sistema,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital,
proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

5.2. O  envio  da  proposta,  acompanhada  dos  documentos  de  habilitação
exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação
que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso
aos dados constantes dos sistemas.

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte  deverão encaminhar a
documentação  de  habilitação,  ainda  que  haja  alguma  restrição  de
regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123, de
2006.

5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico
durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente
da perda de negócios, diante  da  inobservância  de  quaisquer  mensagens
emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

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

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação
entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização
dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
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5.8. Os documentos que compõem a proposta  e  a  habilitação do licitante
melhor  classificado  somente  serão  disponibilizados  para  avaliação  do
pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1. O licitante deverá enviar  sua proposta mediante o  preenchimento, no
sistema eletrônico, dos seguintes campos:

a) Valor total do item ofertado;

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

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

6.3. Nos  valores  propostos  estarão  inclusos  todos  os  custos  operacionais,
encargos  previdenciários,  trabalhistas,  tributários,  comerciais  e  quaisquer
outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances,
serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito
de pleitear qualquer  alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer
outro pretexto.

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

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas
normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem
de licitações públicas.

6.6.1. O  descumprimento  das  regras  supramencionadas  pela
Administração por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização
do Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar
as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das
medidas necessárias ao exato cumprimento da lei,  nos termos do
art.  71,  inciso  IX,  da  Constituição;  ou  condenação  dos  agentes
públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos
prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento
por sobrepreço na execução do contrato.

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

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de
sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde
logo  aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos
estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem
as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
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7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no
sistema,  com acompanhamento em tempo real por todos os
participantes.

7.2.3. A  não  desclassificação  da  proposta  não  impede  o  seu
julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de
aceitação.

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo
que somente estas participarão da fase de lances.

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o
Pregoeiro e os licitantes.

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

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

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

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

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

7.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de
disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos
e sucessivos, com lance final e fechado.

7.10. A  etapa  de  lances  da  sessão  pública  terá  duração  inicial  de  quinze
minutos.  Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento
iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez
minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente
encerrada a recepção de lances.

7.11. Encerrado  o  prazo  previsto  no  item  anterior,  o  sistema  abrirá
oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas
com preços até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final
e  fechado em até cinco minutos,  o  qual  será  sigiloso até o encerramento
deste prazo.

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
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estabelecida nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada,
para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de
classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco
minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.13. Poderá  o  pregoeiro,  auxiliado  pela  equipe  de  apoio,  justificadamente,
admitir  o  reinício  da etapa  fechada,  caso  nenhum licitante classificado na
etapa de lance fechado atender às exigências de habilitação.

7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os  subitens
anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência
ser  comunicada  imediatamente  à  Secretaria  de  Gestão  do  Ministério  da
Economia;

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

7.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor,  prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados,
em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do
licitante.

7.17. No  caso  de  desconexão  com  o  Pregoeiro,  no  decorrer  da  etapa
competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos
licitantes para a recepção dos lances.

7.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por
tempo  superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada
somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo
Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

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

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

7.21. A  ordem  de  apresentação  pelos  licitantes  é  utilizada  como  um  dos
critérios  de  classificação,  de  maneira  que  só  poderá  haver  empate  entre
propostas  iguais  (não  seguidas  de  lances), ou entre lances finais da fase
fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.22. Havendo  eventual  empate  entre  propostas  ou  lances,  o  critério  de
desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993,
assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

7.22.1.no país;

7.22.2.por empresas brasileiras;

7.22.3. por  empresas  que invistam em pesquisa  e  no
desenvolvimento de tecnologia no País;

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de
reserva  de  cargos  prevista  em lei  para  pessoa  com
deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e
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que atendam às regras de acessibilidade previstas na
legislação.

7.23. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema
eletrônico dentre as propostas empatadas.

7.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública,  o pregoeiro
deverá  encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que
tenha apresentado o melhor preço,  para que seja obtida melhor proposta,
vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

7.24.1. A  negociação  será  realizada  por  meio  do  sistema,
podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.24.2.O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que,
no prazo  de  2  (duas)  horas,  envie  a  proposta  adequada  ao
último  lance  ofertado  após  a  negociação  realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares,
quando  necessários  à  confirmação  daqueles  exigidos  neste
Edital e já apresentados.

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

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

8.1. Encerrada  a  etapa  de  negociação,  o  pregoeiro  examinará  a  proposta
classificada  em  primeiro  lugar  quanto  à  adequação  ao  objeto  e  à
compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação
neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do
art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.

8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na
sua  proposta,  os  percentuais  das  contribuições  previstas  no  art.  176  da
Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184,
inciso V, sob pena de desclassificação.

8.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar
preço final superior  ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018-TCU  –
Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

8.3.1. O preço máximo total  fixado para o objeto licitado é de  R$
967,02 (novecentos e sessenta e sete reais e dois centavos), que de
modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a
negociar em busca de preços inferiores.

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

8.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para
aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as
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provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a
realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão
pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com,
no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será
registrada em ata.

8.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de
2 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

8.6.1.O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por
solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo
o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

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

8.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro
examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na
ordem de classificação.

8.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no
“chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

8.10. Nas hipóteses em que o  Pregoeiro  não aceitar  a proposta e  passar à
subsequente,  poderá negociar  com o  licitante  para  que seja  obtido  preço
melhor, conforme disposto no item 7.24.

8.11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro
verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

9 – DA HABILITAÇÃO.

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

9.1.1. SICAF;

9.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas
da União (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).

9.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de
1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
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Público,  inclusive  por  intermédio  de  pessoa  jurídica  da  qual  seja  sócio
majoritário.

9.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a
existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará
para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

9.2.2. A  tentativa  de  burla  será  verificada  por  meio  dos  vínculos
societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à
sua desclassificação.

9.3. Constatada  a  existência  de  sanção,  o  Pregoeiro  reputará  o  licitante
inabilitado, por falta de condição de participação.

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

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

9.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução
Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema,
deverá atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF
até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das
propostas;

9.5.2. É dever  do licitante  atualizar  previamente as  comprovações
constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura
da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação
da proposta, a respectiva documentação atualizada.

9.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação
do  licitante,  exceto  se  a  consulta  aos  sítios  eletrônicos  oficiais
emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar
a(s)  certidão(ões)  válida(s),  conforme  art. 43, §3º, do Decreto
10.024, de 2019.

9.6. Havendo  a  necessidade  de  envio  de  documentos  de  habilitação
complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e
já  apresentados,  o  licitante  será  convocado  a  encaminhá-los,  em formato
digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação.
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9.7. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de
requisitos  mediante apresentação dos documentos originais não-digitais
quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

9.8. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.9. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome
da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em
nome  da  filial,  exceto  aqueles  documentos  que,  pela  própria  natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com
diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/
FGTS,  quando  for  comprovada  a  centralização  do  recolhimento
dessas contribuições.

9.10. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos
termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins
de habilitação:

9.10.1. Habilitação jurídica:

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI:
Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI,
cuja aceitação ficará 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, devidamente registrado na Junta Comercial
da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de
seus administradores;

d) inscrição no Registro  Público de Empresas Mercantis onde opera,
com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o
participante sucursal, filial ou agência;

e) No caso de sociedade simples:  inscrição  do ato constitutivo  no
Registro  Civil  das Pessoas Jurídicas do local de sua sede,
acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

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

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de 
todas as alterações ou da consolidação respectiva.

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista:
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a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no
Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria
da  Receita  Federal  do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários
federais  e  à  Dívida Ativa  da União (DAU) por elas  administrados,
inclusive  aqueles  relativos  à  Seguridade  Social,  nos  termos  da
Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita
Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

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

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva
com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943;

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo
ao  domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto contratual;

f) prova  de  regularidade com a  Fazenda  Estadual  do domicílio  ou
sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou
concorre;

g) caso  o  licitante  seja  considerado  isento  dos  tributos  estaduais
relacionados  ao  objeto  licitatório,  deverá  comprovar  tal  condição
mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede,
ou outra equivalente, na forma da lei;

9.10.2.1. O  licitante,  microempresa  ou  empresa  de  pequeno
porte,  deverá  apresentar  toda  a  documentação  exigida  para
efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

9.10.2.2. A  licitante  melhor  classificada  deverá,  também,
apresentar  a  documentação  de  regularidade  fiscal  das
microempresas  e/ou  empresas  de  pequeno porte que serão
subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que
exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização
previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015.

9.10.2.3. O  licitante  enquadrado  como  microempreendedor
individual  que  pretenda  auferir  os  benefícios  do  tratamento
diferenciado previstos na Lei  Complementar n.  123,  de 2006,
estará  dispensado  (a)  da  prova  de  inscrição no cadastro de
contribuinte municipal e (b) da apresentação do balanço
patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.
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9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade
fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como
microempresa ou  empresa de pequeno porte seja declarada
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências
do edital.

9.10.2.5. A  declaração  do  vencedor  acontecerá  no  momento
imediatamente posterior à fase de habilitação.

9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no
que tange à  regularidade fiscal  e  trabalhista,  a  mesma será
convocada  para,  no  prazo  de  5  (cinco)  dias  úteis,  após  a
declaração  do vencedor,  comprovar a  regularização.  O  prazo
poderá  ser  prorrogado  por  igual  período,  a  critério  da
administração  pública,  quando  requerida  pelo  licitante,
mediante apresentação de justificativa.

9.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo
previsto no subitem anterior  acarretará  a  inabilitação  do
licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo
facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem
de classificação. Se, na ordem de classificação,  seguir-se outra
licitante  com  alguma  restrição  na  documentação  fiscal  e
trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

9.10.2.8. Havendo necessidade de  analisar  minuciosamente  os
documentos  exigidos,  o  Pregoeiro  suspenderá  a  sessão,
informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade
da mesma.

9.10.2.9. Será  inabilitado  o  licitante  que  não  comprovar  sua
habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos
exigidos,  ou  apresentá-los em desacordo com o estabelecido
neste Edital.

9.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que
estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar
os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando
as exigências do item em que venceu às do item em que estiver
concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação,
além da aplicação das sanções cabíveis.

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos
de habilitação,  a  inabilitação  recairá  sobre  o(s)  item(ns)  de
menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a
habilitação do licitante nos remanescentes.

9.11. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital,
o licitante será declarado vencedor.

10 – DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada
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no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema
eletrônico e deverá:

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada,
em  uma  via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas,
devendo a última folha ser  assinada e as demais rubricadas pelo
licitante ou seu representante legal.

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

c) conter a descrição do item ofertado;

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

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

10.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca,
modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

10.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor
unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º
da Lei nº 8.666/93).

10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço
global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os
valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão
estes últimos.

10.5. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto
deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição
que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de
desclassificação.

10.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não
sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas
ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

10.7. As  propostas  que  contenham  a  descrição  do  objeto,  o  valor  e  os
documentos  complementares estarão disponíveis na internet, após a
homologação.

11 – DOS RECURSOS

11.1. Declarado  o  vencedor  e  decorrida  a  fase  de  regularização  fiscal  e
trabalhista  da  licitante qualificada como microempresa ou empresa de
pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta
minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de  recorrer,  de
forma  motivada,  isto  é,  indicando  contra  qual(is)  decisão(ões)  pretende
recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a
tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer,  para
decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
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11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal,
mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

11.2.2. A  falta  de  manifestação  motivada  do  licitante  quanto  à
intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de
então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema
eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para,
querendo,  apresentarem  contrarrazões  também  pelo  sistema
eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término
do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

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

11.4. Os  autos  do  processo  permanecerão  com vista  franqueada  aos
interessados, no endereço constante neste Edital.

12 – DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de
atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que
seja anulada a própria  sessão pública, situação em que serão
repetidos os atos anulados e os que dele dependam;

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou
quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não
retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização
fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006.
Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente
posteriores ao encerramento da etapa de lances.

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

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

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

13 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por
ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade
competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.
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13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

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

14.1. Até  03 (três)  dias  úteis  antes  da data  designada para a  abertura  da
sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

14.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo  e-mail
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço
discriminado no item 23.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos.

14.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste
Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias
úteis contados da data de recebimento da impugnação.

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

14.5. Os  pedidos  de  esclarecimentos  referentes  a  este  processo  licitatório
deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data
designada  para  abertura  da  sessão  pública,  exclusivamente  por  meio
eletrônico, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br  .  

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

14.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos
previstos no certame.

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

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

15 – DA CONTRATAÇÃO

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

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

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

16 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.
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16.1. A entrega dos materiais  deverá ocorrer  no prazo máximo de 30 dias
corridos contados do recebimento da Nota de Empenho por e–mail, na Seção
de Almoxarifado do TRE/AL, localizada na Av. Menino Marcelo (Via Expressa),
nº 7.200 D – Serraria, Maceió/AL, CEP: 57046-000, Tel: (82) 3328-1947, ou em
outro local, nesta Capital, a ser indicado pela  Administração deste Órgão,
durante o seu horário normal de expediente.

16.2. O material será recebido:

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

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 a unidade competente proceda às verificações, após o
recebimento  provisório,  será  de  05  (cinco)  dias  úteis,  quando  deverá  se
manifestar,  emitindo 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.

16.7. O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá
seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez)
dias corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções
administrativas previstas na Seção 17.

17 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

17.1. O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em
aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para
o  certame ou  apresentar  documentação  falsa,  ensejar  o  retardamento  da
execução  de  seu  objeto,  não  mantiver  a  proposta,  falhar  ou  fraudar  na
execução  do contrato,  comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude
fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das
multas previstas neste edital e das demais cominações legais.

17.2. Pela  inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às
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sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas
pela  autoridade  competente  do  TER/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) 0,5% por dia, e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns)
entregue(s) em atraso injustificado, limitada a incidência a 5 dias
de atraso.  Após o 5º  (quinto) dia e a critério da Administração,
poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s),  recaindo  sobre
este(s) a multa constante na alínea “d”, sem prejuízo da rescisão
unilateral da avença;

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

c) 7,5% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s), em caso de
inexecução parcial  da obrigação assumida,  assim considerado o
atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na
alínea “a”, bem como, a extrapolação do prazo máximo de atraso
injustificado estabelecido na alínea “b”;

d) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho;

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% (dez por cento) do valor total do
contrato celebrado.

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

17.5. As sanções previstas neste edital poderão ser impostas cumulativamente
com as demais.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17.15. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais
normas  reguladoras  da  matéria,  em  especial  as  Leis  nº 8.666/1993  e
10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios
da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.

17.16. Os  atos  administrativos  de  aplicação  das  sanções,  com  exceção  de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente
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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, após o recebimento definitivo da nota
fiscal, devidamente atestada.

18.2. Poderão  ser  descontados  do  pagamento  os  valores  atinentes  a
penalidades eventualmente aplicadas.

18.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

18.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada pagamento,
fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação
tributária vigente.

18.5. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência.

18.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até
a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido
para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP,
Onde:

EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100) I= (6/100) I = 0,0001644 

         365         365

TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

19.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos
recursos  lançados  na  Proposta  Orçamentária  Anual  deste  Tribunal  para  o
exercício  2022,  alocados  no  Programa  de  Trabalho  –  Gestão  do  Processo
Eleitoral;  PTRES  n°  167674,  Natureza  da  Despesa  n°  339030 (Material  de
Consumo).

20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

a) Proporcionar  à  Contratada  todas  as  condições  necessárias  ao  pleno
cumprimento das obrigações estabelecidas neste edital;

b) Executar a fiscalização e controle na entrega do objeto deste edital;

c) Efetuar o pagamento à Contratada, consoante às condições estabelecidas
no contrato;
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d) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pela Contratada,  proporcionando  todas  as  condições  para  que  a  mesma
possa cumprir suas obrigações dentro dos prazos estabelecidos;

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

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

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

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

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

21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

a) Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com
o termo de referência;

b) Substituir,  às  suas  expensas,  as  divergências  eventualmente
encontradas, no prazo máximo de 10 dias corridos.

c) Acondicionar  o  material,  obrigatoriamente,  em  embalagens  de  boa
qualidade,  não  danificadas,  originais  da  linha  de  fabricação  de  cada
empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da empresa
fornecedora;

d) Fornecer os itens em embalagens que contenham todas as informações
exigidas  pelo  Código  de  Defesa  do  Consumidor  e  demais  exigências
impostas por órgãos oficiais competentes.

e) Fornecer  os  itens  com impressão,  em cada  embalagem,  da  seguinte
informação:

e.1) número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC)

f)        Providenciar  para  que as  embalagens  dos  materiais/produtos
estejam de acordo com a legislação vigente.

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

h) Serão considerados válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao
endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de
Empenho.
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22 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

22.1. Os materiais  devem ser  constituídos,  no todo  ou  em parte,  por  material
reciclado, atóxico, biodegradável, e que estejam em conformidade com o art. 5º,
incisos I a IV e seus parágrafos, da IN nº 01, de 19 de janeiro de 2010 – MPOG.

23 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

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

23.3. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos
e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata
e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação
e classificação.

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

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

23.6. 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.

23.7. 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.

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

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

23.10. 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.  

23.11. 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.

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

23.13. O Edital e seus  anexos  poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 23.11, no caso de
ser  retirado  em  Maceió,  ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br     e
www.comprasnet.gov.br,     gratuitamente.

23.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 

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

23.15. 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 2022.

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

TERMO DE REFERÊNCIA

1 - OBJETO – Aquisição de material de consumo – cotação: 6 (seis) unidades
de FONE DE OUVIDO TIPO HEADSET COM MICROFONE EMBUTIDO.

2 -  JUSTIFICATIVA  –  Utilização  dos  referidos  periféricos  nas  sessões
plenárias  virtuais,  bem como para  a  realização  das  demais  atividades
laborais afetas às seções da CARP.

Natureza da Despesa: A cargo da: (SGO/COFIN).

3 - ESPECIFICAÇÃO E EXECUÇÃO TÉCNICA – A(s) empresa(s) vencedora(s) 
no processo de licitação deverá fornecer produto de boa qualidade.

FONE DE OUVIDO TIPO HEADSET COM MICROFONE EMBUTIDO

Tipo: overear ou headset

Faixa de frequência: 20hz a 

20khz Impedância: 32ohms 

Sensibilidade: 102db

Tecnologia de conexão: Com

fio Conexão: Jack 3,5 mm 

(P2) Comprimento do cabo: 

1,2m Cor: Preta

Microfone: sim (embutido)

4 -  DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE -  Exigimos  que os  bens  sejam
constituídos,  no  todo  ou  em  parte,  por  material  reciclado,  atóxico,
biodegradável,  e que estejam em conformidade com o Art. 5º, incisos I a IV e
seus parágrafos, da IN Nº 01, de 19 de janeiro de 2010 – MPOG.

5 - DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DA PROPOSTA

As propostas devem indicar a descrição do produto, precisar o valor unitário e
o valor global.
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6 - DO CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO

O critério de adjudicação a ser utilizado será o de menor preço global do 
produto.

7 - DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A garantia contratual deve cobrir o reparo ou substituição e a entrega do
produto que  venha  a  apresentar  defeitos  e/ou  vícios  decorrentes  de
projeto,  fabricação,  construção  ou   montagem,   inclusive,   quando
cabível,    atualizações   corretivas dos softwares (firmwares e drivers)
fornecidos com os equipamentos, compreendidas aquelas disponibilizadas
pelo fabricante durante o período de garantia. A garantia dos produtos
adquiridos deve contemplar o período determinado de 24 (vinte e quatro)
meses; A garantia contratual deverá, igualmente, abranger a substituição
por outro novo, sem custos adicionais para a CONTRATANTE, de qualquer
equipamento defeituoso objeto deste contrato, caso se verifique uma das
seguintes hipóteses:

a) Verificação de 03 (três) ou mais intercorrências que comprometam o
seu uso normal, dentro de um período de 20 (vinte) dias úteis;

b) A soma do tempo de paralisação do equipamento ultrapasse 07 dias
úteis,  dentro  de  um  período  de  20  (vinte)  dias  úteis.  A  adoção  das
medidas previstas no parágrafo anterior deverá ser efetivada no prazo de
até  30  (trinta)  dias  úteis,  contados  do  recebimento  da  notificação
promovida  pela  contratante  na  qual  cientificará  a  contratada  da
ocorrência da presente hipótese contratual. Os custos e responsabilidade
da execução da garantia contratual correrão as expensas da Contratada.

8 - OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

8.1 – Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta
conformidade com o termo de referência.

8.2 – Substituir,  às  suas  expensas,  as  divergências  eventualmente
encontradas, no prazo máximo de 10 dias corridos.

8.3 – O  material/produto  deverá  obrigatoriamente  estar
acondicionado  em  embalagens  de  boa  qualidade,  não  danificadas,
originais  da  linha  de  fabricação  de  cada  empresa,  sendo  vedada  a
utilização de etiquetas por parte da empresa fornecedora.

8.4 – As embalagens deverão conter todas as informações exigidas
pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por
órgãos oficiais competentes.
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8.5 – Deverão  estar  impressas  em  cada  embalagem,  conforme  o
caso, as seguintes informações:

8.5.1 – número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC)

8.6 – As embalagens dos materiais/produtos deverão estar de acordo
com a legislação vigente.

8.7 – Indicar  endereço eletrônico  (e-mail)  para  o  recebimento de
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL.

8.8 – Serão considerados válidos todos os expedientes enviados por
e-mail  ao  endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as
Notas de Empenho.

9 - PRAZO E LOCAL DE ENTREGA – 30 dias corridos contados do
recebimento da Nota de Empenho por e–mail, na Seção de Almoxarifado
do TRE/AL, situado na  Avenida Menino Marcelo, 7200-D,  Bairro  Serraria,
Maceió/AL, CEP 57046–000, no horário das 08 às 18 horas de segunda a
quinta e entre 8 e 16 horas às sextas–feiras (em frente à Padaria VIA
PÃO).

10 -  VERIFICAÇÃO DO  MATERIAL  –  Em até  5  (cinco)  dias  úteis  após o
recebimento  provisório  da  nota  fiscal.  Constatada  a  adequação  às
exigências deste Tribunal, o material será recebido definitivamente.

11– DO PAGAMENTO

a) O  pagamento  será  efetuado  por  meio  de  ordem  bancária  de
crédito  em  conta-corrente,  em  até  10  (dez)  dias,  mediante  o
recebimento da nota fiscal  respectiva,  devidamente atestada pela
Unidade fiscalizadora;

b) Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a
penalidades eventualmente aplicadas;

c) Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento;

d) O  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas,  por  ocasião  de  cada
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais determinados
pela legislação tributária;

e) Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota
fiscal  documento que comprove tal opção e Declaração conforme
modelo do anexo IV da Instrução Normativa da Secretaria da Receita
Federal n.º 480, de 15 de dezembro de 2004, para que sobre o valor
do pagamento não incidam as retenções de que trata  a  cláusula
acima.
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12 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

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

c) 7,5% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s), em caso de
inexecução  parcial  da  obrigação  assumida,  assim  considerado  o
atraso  na  entrega  do  objeto por período superior ao previsto na
alínea “a”, bem como, a extrapolação do prazo máximo de atraso
injustificado estabelecido na alínea “b”;

d) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de
Empenho;

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

f) Bem assim as demais sanções previstas no art. 7º da Lei nº
10.520/2002 e no art. 49 do Decreto nº 10.024/2019.

13 - UNIDADE FISCALIZADORA – SAAP, com o apoio do Técnico de  som  deste
Tribunal,  por  ocasião  da  emissão  do  atesto,  tendo  em  vista  a  falta  de
qualificação técnica desta subscritora.

12 de janeiro de 2022.

                        
 BIANCA RENATA DE ALMEIDA GOMES DE MELLO

Chefe de seção
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                                     ANEXO II   

          PLANILHAPLANILHA DEDE DADOSDADOS PARAPARA

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

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

Dados Bancários da Empresa
Banco
Agência
Conta

Dados do Contato com a Empresa:
Nome
Cargo
Endereço
CEP
Fone
Fax
E-mail
Empresa optante pelo SIMPLES? ( ) Sim ( ) Não
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DESPACHO

Maceió, 16 de fevereiro de 2022.

           À AJ-DG 

Segue a minuta de edital retificada de acordo com o Parecer 127 (1012537). 

Respeitosamente, 

Documento assinado eletronicamente por ISABELLY SILVA ALVES, Estagiário(a), em
16/02/2022, às 16:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 16/02/2022, às 16:14, 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
1014821 e o código CRC 9AFEEE9C.

0012043-64.2020.6.02.8000 1014821v1
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PROCESSO : 0012043-64.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ACOMPANHAMENTO E ATOS PREPARATÓRIOS
ASSUNTO :  

 

Parecer nº 141 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Uma vez cumpridas as diligências recomendadas no
Parecer 127 (1012537), desta Assessoria Jurídica, aprovo a
Minuta de edital retificada (1014813).

 
À superior consideração do Senhor Diretor-Geral.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 17/02/2022, às 12:11, 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
1015172 e o código CRC 825FB779.

0012043-64.2020.6.02.8000 1015172v3
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CONCLUSÃO

Maceió, 17 de fevereiro de 2022.
Senhor Presidente, 
 
 
Tendo em conta a conclusão dos atos preliminares

essenciais à deflagração do procedimento licitatório
pretendido nestes autos, especialmente
o pronunciamento exarado pela Assessoria Jurídica
no Parecer AJ-DG nº 127/2022 (1012537), complementado
pelo Despacho AJ-DG 1014245 e pelo Parecer 141/2022
(1015172), aprovando a Minuta de Edital (1014813) e, ainda,
o esclarecimento do Sr. Secretário de Administração
constante do evento 1013489, submeto o feito à superior
consideração de V. Exa., com vistas a sugerir a abertura da
fase externa do certame, na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, objetivando
à aquisição de material de consumo – fones de
ouvido (Headphone), tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de Administração
desta Corte, por sua Seção de Acompanhamento e Atos
Preparatórios, conforme as especificações constantes no
Termo de Referência 0998772.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 17/02/2022, às 18:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1015378 e o código CRC 550F4174.

0012043-64.2020.6.02.8000 1015378v1
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PROCESSO : 0012043-64.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ACOMPANHAMENTO E ATOS PREPARATÓRIOS
ASSUNTO : Autorização. Abertura de fase externa. Aquisição de material de consumo – fones de ouvido (Headphone)

 

Decisão nº 444 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor Diretor-
Geral, inserta no evento SEI (1015378).

Dessarte, AUTORIZO, com fulcro no art. 1º da Lei nº
10.520/02 e Decreto nº 10.024/2019, bem como, subsidiariamente, as
prescrições insertas na Lei nº 8.666/93, com suas posteriores
alterações, a abertura da fase externa do certame licitatório, na
modalidade na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo
MENOR PREÇO, objetivando aquisição de material de consumo –
fones de ouvido (Headphone), tudo de acordo com requisição
promovida pela Secretaria de Administração, conforme as
especificações constantes no Termo de Referência  conforme evento
SEI nº (0998772) .

À SAD para a divulgação do competente instrumento
convocatório e demais medidas de sua alçada, nos termos da minuta
constante no evento SEI (1014813), aprovada pela Assessoria
Jurídica da Diretoria Geral por meio do Parecer 127/2022 (1012537),
complementado pelo Despacho AJ-DG 1014245 e pelo Parecer
141/2022 (1015172) e, por fim,  com os esclarecimentos do Sr.
Secretário de Administração (1013489).

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
18/02/2022, às 14:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1015945 e o código CRC D8E8CBC5.

0012043-64.2020.6.02.8000 1015945v2

Decisão 444 (1015945)         SEI 0012043-64.2020.6.02.8000 / pg. 176



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

DESPACHO

Maceió, 21 de fevereiro de 2022.
À SLC, para divulgar o aviso do certame e demais

medidas cabíveis.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 21/02/2022, 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
1016840 e o código CRC 6C9255F5.

0012043-64.2020.6.02.8000 1016840v1
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PREGÃOPREGÃO ELETRÔNICOELETRÔNICO NºNº 0909/2022/2022

PROCESSO Nº 0012043-64.2020.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 15 de março de 2022
HORÁRIO DE BRASÍLIA/
Horário de Abertura: 14 horas

O  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas  –  TER/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 de consumo – fones de ouvido de cabeças
(Headphone),  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 aquisição de material de consumo – fones
de ouvido de cabeças (headphone) com fone embutido, conforme especificações e
condições assentadas nos ANEXOS deste edital.

2 – DO PRAZO DE ENTREGA, DA GARANTIA E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA

2.1. Os  materiais  deverão  ser  entregues  no prazo de  até  30 (trinta)  dias
corridos contados do recebimento da Nota de Empenho por e-mail.

2.2. A garantia dos produtos adquiridos deve contemplar o período determinado de 24
(vinte e quatro) meses.

2.2.1. A garantia contratual deve cobrir o reparo ou substituição e a entrega do
produto  que  venha  a  apresentar  defeitos  e/ou  vícios  decorrentes  de  projeto,
fabricação,  construção  ou  montagem,  inclusive,  quando  cabível,  atualizações
corretivas dos  softwares  (firmwares e drivers) fornecidos com os equipamentos,
compreendidas  aquelas  disponibilizadas  pelo  fabricante  durante  o  período  de
garantia.

2.2.2. A garantia contratual deverá, igualmente, abranger a substituição por outro
novo,  sem  custos  adicionais  para  a  CONTRATANTE,  de  qualquer  equipamento
defeituoso objeto deste contrato, caso se verifique uma das seguintes hipóteses:
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a) Verificação  de  03  (três)  ou  mais  intercorrências  que  comprometam o  seu  uso
normal, dentro de um período de 20 (vinte) dias úteis;

b) A soma do tempo de paralisação do equipamento ultrapasse 07 dias úteis, dentro
de um período de 20 (vinte) dias úteis. 

2.2.3. A adoção das medidas previstas no parágrafo anterior deverá ser efetivada
no  prazo  de  até  30  (trinta)  dias  úteis,  contados  do  recebimento  da  notificação
promovida  pela  contratante  na  qual  cientificará  a  contratada  da  ocorrência  da
presente hipótese contratual.

2 – DA PARTICIPAÇÃO

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 pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas
no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor
rural pessoa física e para o microempreendedor individual – MEI, nos limites
previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

3.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

a) proibidos  de  participar  de  licitações  e  celebrar  contratos
administrativos, na forma da legislação vigente;

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

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

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

e) que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata
ou em processo de dissolução ou liquidação;

f) que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro
grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou
no  exercício  de funções administrativas, assim como de servidores
ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados
direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da
área encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º
da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a
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nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ).

3.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim”
ou  “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes
declarações:

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

a.1)  Como  esta  licitação  prevê  a  participação  exclusiva  de
microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do
campo “não” impedirá o prosseguimento no certame;

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

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e
que  a  proposta apresentada está em conformidade com as
exigências editalícias;

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame,
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo
menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do
artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos
da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando
trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e
IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

h) que  os  materiais  sejam  confeccionados  por  empresas  que
comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e
que atendam às  regras  de  acessibilidade previstas  na  legislação,
conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

3.5. A  declaração  falsa  relativa  ao  cumprimento  de  qualquer
condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste
Edital.

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

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

4.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras
do Governo  Federal,  no  sítio www.comprasgovernamentais.gov.br,
por  meio  de  certificado digital conferido pela Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil.
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4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de
sua  capacidade  técnica  para  realização  das  transações  inerentes  a  este
Pregão.

4.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas  transações
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e
seus  lances,  inclusive  os  atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluída a responsabilidade do provedor  do  sistema ou  do
órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

4.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis
pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração
dos  registros  tão  logo  identifique  incorreção  ou  aqueles  se  tornem
desatualizados.

4.5.1. A  não  observância  do  disposto  no  subitem anterior  poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação

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

5.1. Os  licitantes  encaminharão,  exclusivamente  por  meio  do  sistema,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital,
proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

5.2. O  envio  da  proposta,  acompanhada  dos  documentos  de  habilitação
exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação
que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso
aos dados constantes dos sistemas.

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte  deverão encaminhar a
documentação  de  habilitação,  ainda  que  haja  alguma  restrição  de
regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123, de
2006.

5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico
durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente
da perda de negócios, diante  da  inobservância  de  quaisquer  mensagens
emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

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

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

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

6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1. O licitante deverá enviar  sua proposta mediante o preenchimento,  no
sistema eletrônico, dos seguintes campos:

a) Valor total do item ofertado;

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

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

6.3. Nos  valores  propostos  estarão  inclusos  todos  os  custos  operacionais,
encargos  previdenciários,  trabalhistas,  tributários,  comerciais  e  quaisquer
outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances,
serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito
de pleitear qualquer  alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer
outro pretexto.

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

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas
normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem
de licitações públicas.

6.6.1. O  descumprimento  das  regras  supramencionadas  pela
Administração por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização
do Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar
as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das
medidas necessárias ao exato cumprimento da lei,  nos termos do
art.  71,  inciso  IX,  da  Constituição;  ou  condenação  dos  agentes
públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos
prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento
por sobrepreço na execução do contrato.

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

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de
sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde
logo  aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos
estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem
as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

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

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no
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sistema,  com acompanhamento em tempo real por todos os
participantes.

7.2.3. A  não  desclassificação  da  proposta  não  impede  o  seu
julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de
aceitação.

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo
que somente estas participarão da fase de lances.

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o
Pregoeiro e os licitantes.

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

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

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

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

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

7.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de
disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos
e sucessivos, com lance final e fechado.

7.10. A  etapa  de  lances  da  sessão  pública  terá  duração  inicial  de  quinze
minutos.  Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento
iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez
minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente
encerrada a recepção de lances.

7.11. Encerrado  o  prazo  previsto  no  item  anterior,  o  sistema  abrirá
oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas
com preços até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final
e fechado em até cinco minutos,  o qual  será  sigiloso até o  encerramento
deste prazo.

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,
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para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de
classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco
minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.13. Poderá  o  pregoeiro,  auxiliado  pela  equipe  de  apoio,  justificadamente,
admitir  o  reinício  da etapa fechada,  caso nenhum licitante  classificado na
etapa de lance fechado atender às exigências de habilitação.

7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os  subitens
anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência
ser  comunicada  imediatamente  à  Secretaria  de  Gestão  do  Ministério  da
Economia;

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

7.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor,  prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados,
em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do
licitante.

7.17. No  caso  de  desconexão  com  o  Pregoeiro,  no  decorrer  da  etapa
competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos
licitantes para a recepção dos lances.

7.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por
tempo  superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada
somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo
Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

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

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

7.21. A  ordem  de  apresentação  pelos  licitantes  é  utilizada  como  um  dos
critérios  de  classificação,  de  maneira  que  só  poderá  haver  empate  entre
propostas  iguais  (não seguidas  de  lances), ou entre lances finais da fase
fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.22. Havendo  eventual  empate  entre  propostas  ou  lances,  o  critério  de
desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993,
assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

7.22.1.no país;

7.22.2.por empresas brasileiras;

7.22.3. por  empresas  que invistam em pesquisa  e  no
desenvolvimento de tecnologia no País;

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de
reserva  de  cargos  prevista  em lei  para  pessoa  com
deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e
que atendam às regras de acessibilidade previstas na
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legislação.

7.23. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema
eletrônico dentre as propostas empatadas.

7.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública,  o pregoeiro
deverá  encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que
tenha apresentado o melhor preço,  para que seja obtida melhor proposta,
vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

7.24.1. A  negociação  será  realizada  por  meio  do  sistema,
podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.24.2.O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que,
no prazo  de  2  (duas)  horas,  envie  a  proposta  adequada  ao
último  lance  ofertado  após  a  negociação  realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares,
quando  necessários  à  confirmação  daqueles  exigidos  neste
Edital e já apresentados.

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

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

8.1. Encerrada  a  etapa  de  negociação,  o  pregoeiro  examinará  a  proposta
classificada  em  primeiro  lugar  quanto  à  adequação  ao  objeto  e  à
compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação
neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do
art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.

8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na
sua  proposta,  os  percentuais  das  contribuições  previstas  no  art.  176  da
Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184,
inciso V, sob pena de desclassificação.

8.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar
preço final superior  ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018-TCU  –
Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

8.3.1. O preço máximo total  fixado para o objeto licitado é de  R$
967,02 (novecentos e sessenta e sete reais e dois centavos), que de
modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a
negociar em busca de preços inferiores.

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

8.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para
aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as
provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.
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8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a
realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão
pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com,
no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será
registrada em ata.

8.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de
2 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

8.6.1.O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por
solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo
o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

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

8.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro
examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na
ordem de classificação.

8.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no
“chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

8.10. Nas hipóteses em que o  Pregoeiro  não aceitar  a  proposta e  passar à
subsequente,  poderá  negociar  com o  licitante  para  que seja  obtido preço
melhor, conforme disposto no item 7.24.

8.11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro
verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

9 – DA HABILITAÇÃO.

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

9.1.1. SICAF;

9.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas
da União (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).

9.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de
1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público,  inclusive  por  intermédio  de  pessoa  jurídica  da  qual  seja  sócio
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majoritário.

9.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a
existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará
para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

9.2.2. A  tentativa  de  burla  será  verificada  por  meio  dos  vínculos
societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à
sua desclassificação.

9.3. Constatada  a  existência  de  sanção,  o  Pregoeiro  reputará  o  licitante
inabilitado, por falta de condição de participação.

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

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

9.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução
Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema,
deverá atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF
até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das
propostas;

9.5.2. É dever  do licitante  atualizar  previamente  as  comprovações
constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura
da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação
da proposta, a respectiva documentação atualizada.

9.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação
do  licitante,  exceto  se  a  consulta  aos  sítios  eletrônicos  oficiais
emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar
a(s)  certidão(ões)  válida(s),  conforme  art. 43, §3º, do Decreto
10.024, de 2019.

9.6. Havendo  a  necessidade  de  envio  de  documentos  de  habilitação
complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e
já  apresentados,  o  licitante  será  convocado  a  encaminhá-los,  em formato
digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação.
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9.7. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de
requisitos  mediante apresentação dos documentos originais não-digitais
quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

9.8. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.9. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome
da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em
nome  da  filial,  exceto  aqueles  documentos  que,  pela  própria  natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com
diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/
FGTS,  quando  for  comprovada  a  centralização  do  recolhimento
dessas contribuições.

9.10. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos
termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins
de habilitação:

9.10.1. Habilitação jurídica:

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI:
Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI,
cuja aceitação ficará 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, devidamente registrado na Junta Comercial
da respectiva sede, acompanhado de  documento comprobatório de
seus administradores;

d) inscrição no Registro  Público de Empresas Mercantis onde opera,
com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o
participante sucursal, filial ou agência;

e) No caso de sociedade simples:  inscrição do ato  constitutivo no
Registro  Civil  das Pessoas Jurídicas do local de sua sede,
acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

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

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de 
todas as alterações ou da consolidação respectiva.

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista:
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a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no
Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela  Secretaria
da  Receita  Federal  do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários
federais  e  à  Dívida Ativa  da União (DAU) por elas  administrados,
inclusive  aqueles  relativos  à  Seguridade  Social,  nos  termos  da
Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita
Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

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

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva
com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943;

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo
ao  domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto contratual;

f) prova  de regularidade com a  Fazenda  Estadual  do domicílio  ou
sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou
concorre;

g) caso  o  licitante  seja  considerado  isento  dos  tributos  estaduais
relacionados  ao  objeto  licitatório,  deverá  comprovar  tal  condição
mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede,
ou outra equivalente, na forma da lei;

9.10.2.1. O  licitante,  microempresa  ou  empresa  de  pequeno
porte,  deverá  apresentar  toda  a  documentação  exigida  para
efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

9.10.2.2. A  licitante  melhor  classificada  deverá,  também,
apresentar  a  documentação  de  regularidade  fiscal  das
microempresas  e/ou  empresas  de  pequeno porte que serão
subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que
exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização
previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015.

9.10.2.3. O  licitante  enquadrado  como  microempreendedor
individual  que  pretenda  auferir  os  benefícios  do  tratamento
diferenciado previstos na Lei  Complementar n.  123,  de 2006,
estará  dispensado  (a)  da  prova  de  inscrição no cadastro de
contribuinte municipal e (b) da apresentação do balanço
patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.
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9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade
fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como
microempresa ou  empresa de pequeno porte seja declarada
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências
do edital.

9.10.2.5. A  declaração  do  vencedor  acontecerá  no  momento
imediatamente posterior à fase de habilitação.

9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no
que tange à  regularidade  fiscal  e  trabalhista,  a  mesma será
convocada  para,  no  prazo  de  5  (cinco)  dias  úteis,  após  a
declaração  do  vencedor,  comprovar a  regularização.  O  prazo
poderá  ser  prorrogado  por  igual  período,  a  critério  da
administração  pública,  quando  requerida  pelo  licitante,
mediante apresentação de justificativa.

9.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo
previsto no subitem anterior  acarretará  a  inabilitação  do
licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo
facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem
de classificação. Se, na ordem de classificação,  seguir-se outra
licitante  com  alguma  restrição  na  documentação  fiscal  e
trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

9.10.2.8. Havendo necessidade de  analisar  minuciosamente  os
documentos  exigidos,  o  Pregoeiro  suspenderá  a  sessão,
informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade
da mesma.

9.10.2.9. Será  inabilitado  o  licitante  que  não  comprovar  sua
habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos
exigidos,  ou  apresentá-los em desacordo com o estabelecido
neste Edital.

9.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que
estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar
os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando
as exigências do item em que venceu às do item em que estiver
concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação,
além da aplicação das sanções cabíveis.

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos
de habilitação,  a  inabilitação  recairá  sobre  o(s)  item(ns)  de
menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a
habilitação do licitante nos remanescentes.

9.11. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital,
o licitante será declarado vencedor.

10 – DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada
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no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema
eletrônico e deverá:

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada,
em  uma  via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas,
devendo a última folha ser  assinada e as demais rubricadas pelo
licitante ou seu representante legal.

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

c) conter a descrição do item ofertado;

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

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

10.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca,
modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

10.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor
unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º
da Lei nº 8.666/93).

10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço
global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os
valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão
estes últimos.

10.5. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto
deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição
que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de
desclassificação.

10.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não
sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas
ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

10.7. As  propostas  que  contenham  a  descrição  do  objeto,  o  valor  e  os
documentos  complementares estarão disponíveis na internet, após a
homologação.

11 – DOS RECURSOS

11.1. Declarado  o  vencedor  e  decorrida  a  fase  de  regularização  fiscal  e
trabalhista  da  licitante qualificada como microempresa ou empresa de
pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta
minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção  de  recorrer,  de
forma  motivada,  isto  é,  indicando  contra  qual(is)  decisão(ões)  pretende
recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a
tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer,  para
decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
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11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal,
mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

11.2.2. A  falta  de  manifestação  motivada  do  licitante  quanto  à
intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de
então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema
eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para,
querendo,  apresentarem  contrarrazões  também  pelo  sistema
eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término
do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

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

11.4. Os  autos  do  processo  permanecerão  com vista  franqueada  aos
interessados, no endereço constante neste Edital.

12 – DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de
atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que
seja anulada a própria  sessão pública, situação em que serão
repetidos os atos anulados e os que dele dependam;

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou
quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não
retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização
fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006.
Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente
posteriores ao encerramento da etapa de lances.

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

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

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

13 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por
ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade
competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.
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13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

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

14.1. Até  03 (três)  dias  úteis  antes  da  data  designada para  a  abertura  da
sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

14.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo  e-mail
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço
discriminado no item 23.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos.

14.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste
Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias
úteis contados da data de recebimento da impugnação.

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

14.5. Os  pedidos  de  esclarecimentos  referentes  a  este  processo  licitatório
deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data
designada  para  abertura  da  sessão  pública,  exclusivamente  por  meio
eletrônico, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br  .  

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

14.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos
previstos no certame.

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

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

15 – DA CONTRATAÇÃO

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

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

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

16 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.
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16.1. A entrega dos materiais  deverá ocorrer  no prazo máximo de 30 dias
corridos contados do recebimento da Nota de Empenho por e–mail, na Seção
de Almoxarifado do TRE/AL, localizada na Av. Menino Marcelo (Via Expressa),
nº 7.200 D – Serraria, Maceió/AL, CEP: 57046-000, Tel: (82) 3328-1947, ou em
outro local, nesta Capital, a ser indicado pela  Administração deste Órgão,
durante o seu horário normal de expediente.

16.2. O material será recebido:

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

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 a unidade competente proceda às verificações, após o
recebimento  provisório,  será  de  05  (cinco)  dias  úteis,  quando  deverá  se
manifestar,  emitindo 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.

16.7. O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá
seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez)
dias corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções
administrativas previstas na Seção 17.

17 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

17.1. O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em
aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para
o  certame  ou  apresentar  documentação  falsa,  ensejar  o  retardamento  da
execução  de  seu  objeto,  não  mantiver  a  proposta,  falhar  ou  fraudar  na
execução do contrato,  comportar-se  de  modo inidôneo ou cometer fraude
fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das
multas previstas neste edital e das demais cominações legais.

17.2. Pela  inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às
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sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas
pela  autoridade  competente  do  TER/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) 0,5% por dia, e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns)
entregue(s) em atraso injustificado, limitada a incidência a 5 dias
de atraso. Após o 5º  (quinto) dia e a critério da Administração,
poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s),  recaindo  sobre
este(s) a multa constante na alínea “d”, sem prejuízo da rescisão
unilateral da avença;

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

c) 7,5% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s), em caso de
inexecução parcial  da obrigação assumida,  assim considerado o
atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na
alínea “a”, bem como, a extrapolação do prazo máximo de atraso
injustificado estabelecido na alínea “b”;

d) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho;

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% (dez por cento) do valor total do
contrato celebrado.

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

17.5. As sanções previstas neste edital poderão ser impostas cumulativamente
com as demais.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17.15. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais
normas  reguladoras  da  matéria,  em  especial  as  Leis  nº 8.666/1993  e
10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios
da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.

17.16. Os  atos  administrativos  de  aplicação  das  sanções,  com  exceção  de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente
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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, após o recebimento definitivo da nota
fiscal, devidamente atestada.

18.2. Poderão  ser  descontados  do  pagamento  os  valores  atinentes  a
penalidades eventualmente aplicadas.

18.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

18.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada pagamento,
fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação
tributária vigente.

18.5. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência.

18.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até
a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido
para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP,
Onde:

EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100) I= (6/100) I = 0,0001644 

         365         365

TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

19.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos
recursos  lançados  na  Proposta  Orçamentária  Anual  deste  Tribunal  para  o
exercício  2022,  alocados  no  Programa  de  Trabalho  –  Gestão  do  Processo
Eleitoral;  PTRES  n°  167674,  Natureza da Despesa  n°  339030 (Material  de
Consumo).

20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

a) Proporcionar  à  Contratada  todas  as  condições  necessárias  ao  pleno
cumprimento das obrigações estabelecidas neste edital;

b) Executar a fiscalização e controle na entrega do objeto deste edital;

c) Efetuar o pagamento à Contratada, consoante às condições estabelecidas
no contrato;
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d) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pela Contratada,  proporcionando  todas  as  condições  para  que  a  mesma
possa cumprir suas obrigações dentro dos prazos estabelecidos;

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

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

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

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

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

21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

a) Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com
o termo de referência;

b) Substituir,  às  suas  expensas,  as  divergências  eventualmente
encontradas, no prazo máximo de 10 dias corridos.

c) Acondicionar  o  material,  obrigatoriamente,  em  embalagens  de  boa
qualidade,  não  danificadas,  originais  da  linha  de  fabricação  de  cada
empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da empresa
fornecedora;

d) Fornecer os itens em embalagens que contenham todas as informações
exigidas  pelo  Código  de  Defesa  do  Consumidor  e  demais  exigências
impostas por órgãos oficiais competentes.

e) Fornecer  os  itens  com impressão,  em cada  embalagem,  da  seguinte
informação:

e.1) número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC)

f)        Providenciar  para  que as  embalagens  dos  materiais/produtos
estejam de acordo com a legislação vigente.

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

h) Serão considerados válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao
endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de
Empenho.
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22 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

22.1. Os materiais  devem ser  constituídos,  no todo  ou  em parte,  por  material
reciclado, atóxico, biodegradável, e que estejam em conformidade com o art. 5º,
incisos I a IV e seus parágrafos, da IN nº 01, de 19 de janeiro de 2010 – MPOG.

23 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

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

23.3. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos
e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata
e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação
e classificação.

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

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

23.6. 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.

23.7. 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.

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

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

23.10. 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.  

23.11. 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.

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

23.13. O Edital e seus  anexos  poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 23.11, no caso de
ser  retirado  em  Maceió,  ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br     e
www.comprasnet.gov.br,     gratuitamente.

23.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 

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

23.15. 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, 23 de fevereiro de 2022.

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

TERMO DE REFERÊNCIA

1 - OBJETO – Aquisição de material de consumo – cotação: 6 (seis) unidades
de FONE DE OUVIDO TIPO HEADSET COM MICROFONE EMBUTIDO.

2 -  JUSTIFICATIVA  –  Utilização  dos  referidos  periféricos  nas  sessões
plenárias  virtuais,  bem como para a  realização  das  demais  atividades
laborais afetas às seções da CARP.

Natureza da Despesa: A cargo da: (SGO/COFIN).

3 - ESPECIFICAÇÃO E EXECUÇÃO TÉCNICA – A(s) empresa(s) vencedora(s) 
no processo de licitação deverá fornecer produto de boa qualidade.

FONE DE OUVIDO TIPO HEADSET COM MICROFONE EMBUTIDO

Tipo: overear ou headset

Faixa de frequência: 20hz a 

20khz Impedância: 32ohms 

Sensibilidade: 102db

Tecnologia de conexão: Com

fio Conexão: Jack 3,5 mm 

(P2) Comprimento do cabo: 

1,2m Cor: Preta

Microfone: sim (embutido)

4 -  DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE -  Exigimos  que os  bens  sejam
constituídos,  no  todo  ou  em  parte,  por  material  reciclado,  atóxico,
biodegradável,  e que estejam em conformidade com o Art. 5º, incisos I a IV e
seus parágrafos, da IN Nº 01, de 19 de janeiro de 2010 – MPOG.

5 - DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DA PROPOSTA

As propostas devem indicar a descrição do produto, precisar o valor unitário e
o valor global.
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6 - DO CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO

O critério de adjudicação a ser utilizado será o de menor preço global do 
produto.

7 - DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A garantia contratual deve cobrir o reparo ou substituição e a entrega do
produto que  venha  a  apresentar  defeitos  e/ou  vícios  decorrentes  de
projeto,  fabricação,  construção  ou   montagem,   inclusive,   quando
cabível,    atualizações   corretivas dos softwares (firmwares e drivers)
fornecidos com os equipamentos, compreendidas aquelas disponibilizadas
pelo fabricante durante o período de garantia. A garantia dos produtos
adquiridos deve contemplar o período determinado de 24 (vinte e quatro)
meses; A garantia contratual deverá, igualmente, abranger a substituição
por outro novo, sem custos adicionais para a CONTRATANTE, de qualquer
equipamento defeituoso objeto deste contrato, caso se verifique uma das
seguintes hipóteses:

a) Verificação de 03 (três) ou mais intercorrências que comprometam o
seu uso normal, dentro de um período de 20 (vinte) dias úteis;

b) A soma do tempo de paralisação do equipamento ultrapasse 07 dias
úteis,  dentro  de  um  período  de  20  (vinte)  dias  úteis.  A  adoção  das
medidas previstas no parágrafo anterior deverá ser efetivada no prazo de
até  30  (trinta)  dias  úteis,  contados  do  recebimento  da  notificação
promovida  pela  contratante  na  qual  cientificará  a  contratada  da
ocorrência da presente hipótese contratual. Os custos e responsabilidade
da execução da garantia contratual correrão as expensas da Contratada.

8 - OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

8.1 – Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta
conformidade com o termo de referência.

8.2 – Substituir,  às  suas  expensas,  as  divergências  eventualmente
encontradas, no prazo máximo de 10 dias corridos.

8.3 – O  material/produto  deverá  obrigatoriamente  estar
acondicionado  em  embalagens  de  boa  qualidade,  não  danificadas,
originais  da  linha  de  fabricação  de  cada  empresa,  sendo  vedada  a
utilização de etiquetas por parte da empresa fornecedora.

8.4 – As embalagens deverão conter todas as informações exigidas
pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por
órgãos oficiais competentes.
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8.5 – Deverão  estar  impressas  em  cada  embalagem,  conforme  o
caso, as seguintes informações:

8.5.1 – número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC)

8.6 – As embalagens dos materiais/produtos deverão estar de acordo
com a legislação vigente.

8.7 – Indicar  endereço  eletrônico (e-mail)  para  o  recebimento de
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL.

8.8 – Serão considerados válidos todos os expedientes enviados por
e-mail  ao  endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as
Notas de Empenho.

9 - PRAZO E LOCAL DE ENTREGA – 30 dias corridos contados do
recebimento da Nota de Empenho por e–mail, na Seção de Almoxarifado
do TRE/AL, situado na  Avenida Menino Marcelo, 7200-D,  Bairro  Serraria,
Maceió/AL, CEP 57046–000, no horário das 08 às 18 horas de segunda a
quinta e entre 8 e 16 horas às sextas–feiras (em frente à Padaria VIA
PÃO).

10 -  VERIFICAÇÃO DO  MATERIAL  –  Em até  5  (cinco)  dias  úteis  após o
recebimento  provisório  da  nota  fiscal.  Constatada  a  adequação  às
exigências deste Tribunal, o material será recebido definitivamente.

11– DO PAGAMENTO

a) O  pagamento  será  efetuado  por  meio  de  ordem  bancária  de
crédito  em  conta-corrente,  em  até  10  (dez)  dias,  mediante  o
recebimento da nota fiscal  respectiva,  devidamente atestada pela
Unidade fiscalizadora;

b) Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a
penalidades eventualmente aplicadas;

c) Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento;

d) O  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas,  por  ocasião  de  cada
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais determinados
pela legislação tributária;

e) Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota
fiscal  documento que comprove tal opção e Declaração conforme
modelo do anexo IV da Instrução Normativa da Secretaria da Receita
Federal n.º 480, de 15 de dezembro de 2004, para que sobre o valor
do pagamento não incidam as retenções de que trata  a  cláusula
acima.
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12 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

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

c) 7,5% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s), em caso de
inexecução  parcial  da  obrigação  assumida,  assim  considerado  o
atraso  na entrega  do  objeto por período superior ao previsto na
alínea “a”, bem como, a extrapolação do prazo máximo de atraso
injustificado estabelecido na alínea “b”;

d) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de
Empenho;

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

f) Bem assim as demais sanções previstas no art. 7º da Lei nº
10.520/2002 e no art. 49 do Decreto nº 10.024/2019.

13 - UNIDADE FISCALIZADORA – SAAP, com o apoio do Técnico de  som  deste
Tribunal,  por  ocasião  da  emissão  do  atesto,  tendo  em  vista  a  falta  de
qualificação técnica desta subscritora.

12 de janeiro de 2022.

                        
 BIANCA RENATA DE ALMEIDA GOMES DE MELLO

Chefe de seção
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                                     ANEXO II   

          PLANILHAPLANILHA DEDE DADOSDADOS PARAPARA

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

Dados do Representante da Empresa:
Nome
Cargo
Nacionalidade
Estado civil
Profissão
Endereço
CEP
Fone
Fax
E-mail
Cart. 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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Nº 40, sexta-feira, 25 de fevereiro de 2022ISSN 1677-7069Seção 3

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2022 - UASG 90030

Nº Processo: 0000718-35.2022. Objeto: Aquisição de peças de reposição para o
chiller instalado no prédio-sede do TRF 4ª Região.. Total de Itens Licitados: 2. Edital:
25/02/2022 das 11h00 às 17h59. Endereço: Rua Otavio Francisco Caruso da Rocha, 300,
Praia de Belas - Porto Alegre/RS ou https://www.gov.br/compras/edital/90030-5-00008-
2022. Entrega das Propostas: a partir de 25/02/2022 às 11h00 no site
www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 14/03/2022 às 14h00 no site
www.gov.br/compras. Informações Gerais: Edital também disponível no sítio
www.trf4.jus.br e e-mail: dlc@trf4.jus.br.

SANDRA MARA CORNELIUS DA ROCHA
Diretora Geral

(SIASGnet - 23/02/2022) 90030-00001-2022NE500106

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo n.º 0000031-11.2021.6.01.8000. Ata de Registro de Preços n.º 05/2025. Pregão
Eletrônico/SRP n.º 29/2021. Validade: de 25/02/2022 a 25/02/2023. Beneficiário: PROLINE
MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI - CNPJ: 32.708.161/0001-20.

. Item Objeto Unid Quant. V. Unt. (R$) TOTAL (R$)

. 39 Máscara Cirúrgica Descartável. unid 6.000,00 9,45 56.700,00

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/0000 - UASG 070002 - TRE/AC

Número do Contrato: 36/2017.
Nº Processo: 0001655-95.2017.6.24.8000.
Pregão. Nº 0/0000. Contratante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE. Contratado:
12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI. Objeto: O
presente termo aditivo tem por objeto prorrogar, com fundamento no art. 57, ii, da lei n.º
8.666/93, pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 02/03/2022 e término em
01/03/2023, o prazo de vigência estabelecido na cláusula terceira do instrumento original..
Vigência: 02/03/2022 a 01/03/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 325.790,00.
Data de Assinatura: 22/02/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 22/02/2022).

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O Secretário de Administração do TRE/AL, no uso de suas atribuições
regimentais, considerando o que consta nos autos do Processo SEI 0008022-
67.2021.6.02.8046, vem proceder à NOTIFICAÇÃO da empresa C C J da Silva EIRELE ,
inscrita no CNPJ sob o nº 21.639.712/0001-25, uma vez que foi frustrada a tentativa de
notificar a empresa pela EBCT, relativa ao desprendimento de uma moldura de uma das
janelas do imóvel que abriga o cartório da 46ª zona eleitoral, para que, no prazo máximo
de 05 (cinco) dias, apresente cronograma de realização da revisão e/ou correções dos
serviços executados, na forma do Contrato TRE/AL n.º 42/2018 e legislação aplicável à
espécie, ressaltando que quaisquer intervenções serão realizadas com acompanhamento
presencial da equipe técnica deste Tribunal, sob pena de, não procedendo conforme ora
gizado, ser instaurado o competente procedimento de apuração de descumprimento
contratual, com a potencial aplicação de penalidade pecuniária de, até, 10% (dez por
cento), sobre o valor contratado, nos termos da Cláusula Dez, alínea "b", do ajuste
firmado, vigente por garantia, conforme art.618 da Lei 10.406/2002 do código civil, que
assegura a garantia durante o prazo irredutível de cinco anos após a entrega da obra,
garantidos o contraditório e ampla defesa.

JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA

AV I S O

Pregão Eletrônico nº 05/2022; PA nº 0007707-80.2021.6.02.8000; Recorrente/Interessada:
KG NASCIMENTO MARKETING, CNPJ nº 39.421.244/0001-83; Recorrida: 2KS AGÊNCIA
DIGITAL PUBLICIDADE LTDA - ME, CNPJ n.º 27.441.006/0001-50.

O Desembargador-Presidente do TRE/AL Otávio Leão Praxedes, conheceu do
Recurso Administrativo e decidiu acolher in totum o Parecer da Seção de Aconselhamento
Jurídico da Presidência, razão pela qual ratificou a decisão do pregoeiro de conhecer e
julgar procedente o recurso interposto pela empresa recorrente, a fim de recusar a
aceitação e habilitação da licitante vencedora no Pregão Eletrônico nº 05/2022, bem como
determinou a reabertura do certame em tela na fase de aceitação e julgamento de
propostas. Data da decisão: 23/02/2022.

Maceió-AL, 24 de fevereiro de 2022.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2022 - UASG 70011

Nº Processo: 0012043-64.2020. Objeto: Aquisição de material de consumo -
fones de ouvido de cabeças (headphone) com fone embutido. . Total de Itens

Licitados: 1. Edital: 25/02/2022 das 08h00 às 17h00. Endereço: Av. Aristeu de Andrade,
Nº 377, Farol - Maceió/AL ou https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00009-2022.
Entrega das Propostas: a partir de 25/02/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras.
Abertura das Propostas: 15/03/2022 às 14h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe de Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 23/02/2022) 70011-00001-2021NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2022 - UASG 70007

Nº Processo: 18587. Objeto: Contratação de Veículos com Motorista - Capital -
Vistorias aos Locais de Votação e Eleições 2022, conforme especificações do edital e seus

anexos. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 25/02/2022 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às
17h00. Endereço: Rua Jaime Benévolo, 21, Centro - Fortaleza/CE ou
https://www.gov.br/compras/edital/70007-5-00020-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 25/02/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 30/03/2022
às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

MARIA DA CONCEICAO PINHEIRO NOGUEIRA
Pregoeira

(SIASGnet - 24/02/2022) 70007-00001-2022NE000001

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2022 - UASG 70025

Nº Processo: 0003139-71.2021. Objeto: Contratação de empresa para a
prestação de serviços de tradução/interpretação simultânea em Língua Brasileira de Sinais
(Libras),confecção de legenda para surdos e ensurdecidos (LSE) e audiodescrição (AD), em
eventos promovidos ou apoiados pelo TREDF, nas modalidades ao vivo presencial
(executado no local do evento), ao vivo não presencial (reproduzido simultaneamente) ou
gravado previamente. Total de Itens Licitados: 3. Edital: 25/02/2022 das 13h00 às 17h59.
Endereço: Praça Municipal Quadra 02 Lote 6 - Sala 208, Sig - BRASÍLIA/DF ou
https://www.gov.br/compras/edital/70025-5-00001-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 25/02/2022 às 13h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 15/03/2022
às 14h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Havendo divergência entre as
especificações do Edital e as do Sistema de Compras, prevalecerão as do Edital.

KAMILA ALVES CHIANCA
Pregoeira

(SIASGnet - 18/02/2022) 70025-00001-2022NE000001

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo: 0000533-18.2022.6.08.8000. Contratante: Tribunal Regional Eleitoral do Espírito
Santo. Contratada: PoliTalks Cursos Jurídicos Avançados | PAULA STHEFANI DE CARLI LTDA.
CNPJ: 42.921.701/0001-03. Objeto: custeio de despesas com a participação de 60
(sessenta) servidores deste Tribunal no curso "Propaganda Política". Fundamentação Legal:
art. 25, II, da Lei n.º 8.666/93. Valor total: R$ 30.000,00. Data de Reconhecimento:
18/02/2022, pelo Ilmo. Sr. Alvimar Dias Nascimento, Diretor-Geral do TRE/ES. Data da
ratificação: 23/02/2022, pelo Exmo. Sr. Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da
Gama, Presidente do TRE/ES.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 4/2022 - UASG 070023 - TRE/GO

Nº Processo: 21 .0.000002257-5.
Pregão Nº 1/2022. Contratante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS.
Contratado: 17.596.391/0001-51 - GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES LTDA. Objeto:
Prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de
climatização ambiental (equipamentos de ar condicionado), com fornecimento total de
peças, inclusive compressores, e elaboração de plano de manutenção, operação e controle
(pmoc) para os aparelhos condicionadores de ar localizados nos prédios que abrigam os
Cartórios Eleitorais do interior do estado de Goiás.
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 23/02/2022 a 23/02/2023. Valor
Total: R$ 2.299,74. Data de Assinatura: 23/02/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 24/02/2022).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 6/2022 - UASG 070023 - TRE/GO

Nº Processo: 21 .0.000009420-7.
Dispensa Nº 21/5998. Contratante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS.
Contratado: 18.693.216/0001-45 - TROPICAL GÁS LTDA. Objeto: A aquisição de gás
liquefeito de petróleo (glp).
Fundamento Legal: LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II. Vigência: 04/03/2022 a
04/03/2023. Valor Total: R$ 2.350,00. Data de Assinatura: 23/02/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 24/02/2022).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2/2022 - UASG 070023 - TRE/GO

Nº Processo: 21 .0.000011739-8.
Pregão Nº 2/2022. Contratante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS.
Contratado: 03.601.036/0002-08 - IPANEMA SEGURANÇA LTDA. Objeto: Prestação de
serviços contínuos de vigilância e segurança armada, na escala 12x36 horas noturnas,
para o edifício Ialba Luza, localizado na esquina da avenida t-1 com a rua t-52, setor
Bueno, Goiânia - Goiás, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação
exclusiva..
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 24/02/2022 a 24/02/2023.
Valor Total: R$ 128.334,48. Data de Assinatura: 24/02/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 24/02/2022).
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 25 de fevereiro de 2022.
À CPREG,
Ao Pregoeiro, para realização do certame.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 25/02/2022, 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
1019741 e o código CRC 72C65C3A.

0012043-64.2020.6.02.8000 1019741v1
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LICICOM NEGÓCIOS EMPRESARIAIS EIRELI 

 
PROPOSTA COMERCIAL 

 
Pregão Eletrônico nº 92022 – TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
UASG: 70011 
 

 
Prezados Senhores, 
 
Apresentamos a V.Sª, nossa proposta de preços de fornecimento de bens constantes na tabela  de 

itens abaixo, no valor global de R$ R$ 397,98 (TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA E 
OITO CENTAVOS) nos termos do edital e seus Anexos. 
 

O prazo de validade da proposta de preços de preços é de 90 dias dias corridos, contados da data 
da abertura da licitação. Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas 
no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no 
Termo de Referência. Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta 
ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e 
administrativo, impostos,seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, 
sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos 
eventualmente concedidos. 

 
Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar o contrato no prazo 

determinado no documento de convocação, e para esse fim fornecemos os dados constantes na página 
anterior a esta. 

 
 
Garantia dos produtos: Garantia de 12 meses por defeito de fabricação 
Validade dos produtos: Conforme informações descritas pelo fabricante nos produtos 
Prazo de entrega: 30 dias 
Prazo de pagamento: 30 dias 
Frete: CIF  
Assistência Técnica: Em todo território nacional 
 
 
BRASILIA, 15/03/2022 
 
 
 

 
______________________ 

MARIA CECILIA AGUIAR CERRI 
523.955.026.34 
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LICICOM NEGÓCIOS EMPRESARIAIS EIRELI 
 
 

TABELA DE ITENS 
 
PREGÃO ELETRÔNICO 92022 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
UASG: 70011 
 
 

ÍTEM 1 

 

PRODUTO: Fone Ouvido 

 

DESCRIÇÃO: TIPO DE MICROFONE OMNIDIRECIONAL COMPRIMENTO DO CABO (CM) 180 

SENSIBILIDADE (DB) SENSIBILIDADE (DB) 102 CARACTERISTICAS PRINCIPAIS POSSUEM 

DUAS PONTAS P2, UMA PARA ÁUDIO E UMA PARA MICROFONE. FREQUENCIA DE RESPOSTA 

20-20K HZ AVISO SOBRE O PRODUTO IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS* LUZES DE 

LED DECORATIVAS SIM TEXT LINK FONE-DE-OUVIDO-MULTILASER-HEADSET-ESTEREO-

COM-FIO-32-OHMS-PRETO-P2-PH002 CATEGORIA VTEX FONES DE OUVIDO NOME DO 

PRODUTO FONE COM MICROFONE BASICO PRETO P2 - PH002 DESCRICAO MERCURY FONE 

COM MICROFONE BASICO PRETO P2 - PH002 POTENCIA 100MW CATEGORIA NA VTEX FONES 

DE OUVIDO PESO EMBALAGEM (KG) 0.105 EAN 7898149186098 GARANTIA 1 ANO NCM 

85183000 UNIDADE DE MEDIDA PC DESCRICAO DO PRODUTO FONE DE OUVIDO 

MULTILASER HEADSET STEREO COM FIO 32 OHMS PRETO P2 - PH002 ORIGEM 2 COFINS 7.6 

PIS 1.65 COMPOSICAO DO MATERIAL COMPOSIÇÃO INTERNA (COBRE), COMPOSIÇÃO 

EXTERNA (ABS E BORRACHA) COR PRINCIPAL PRETOFone Ouvido Conector: P2 , Formato 

anatmico e haste flexvel br Headset com controle de volume br Indicados para uso em vdeo conferncias 

jogos programas multimdias MSn skype e entre outras aplicaes br br Fone de Ouvidobr Altofalante 400 mm 

br Sensibilidade 103 dB SPL a 1 kHz br Impedncia 32 ohm Frequncia de resposta 20 Hz 20 kHz br Tipo do 

Plug 35 mm stereo P2 br Peso 1150 g br Dimenses 2450 x 1600 x 350 mm br br Microfone br Tamanho 50 

x 60 mm br Sensibilidade 58 dB 2 dB br Impedncia Baixa br Frequncia de resposta 30 Hz 16 kHz b 

 

FABRICANTE: multilaser 

 

MARCA: multilaser 

 

MODELO: ph002 -Fone Com Microfone Basico Preto P2 - PH002 

 

QUANTIDADE: 6 

 

VALOR UNITÁRIO: R$ 66,33 

 

VALOR TOTAL: R$ 397,98 

 
 
 
BRASILIA, 15/03/2022 
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______________________ 
MARIA CECILIA AGUIAR CERRI 

523.955.026.34 
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LICICOM NEGÓCIOS EMPRESARIAIS EIRELI 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 
 
Pregão Eletrônico nº 92022 – TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
UASG: 70011 
 

LICICOM NEGÓCIOS EMPRESARIAIS EIRELI, CNPJ nº 33.671.275/0001-06, sediada em na Rua 
Buriti, Lote 01, Loja 19 – Edifício Águas de Tambaú, Águas Claras, declara sob as penas da lei, a 
inexistência de fatos impeditivos à sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da  
obrigatoriedade se declara que não há ocorrências posteriores e anteriores.   

 
 
 
BRASILIA, 15/03/2022 
 
 
 

 
______________________ 

MARIA CECILIA AGUIAR CERRI 
523.955.026.34 
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LICICOM NEGÓCIOS EMPRESARIAIS EIRELI 

 
DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MÃO-DE-OBRA MENOR DE IDADE 

 
Pregão Eletrônico nº 92022 – TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
UASG: 70011 

 
 LICICOM NEGÓCIOS EMPRESARIAIS EIRELI, CNPJ Nº 33.671.275/0001-06, por 

intermédio de seu representante legal MARIA CECILIA AGUIAR CERRI portador da Carteira de Identidade 
6.000-044 e do CPF nº 523.955.026.34, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 
8.666/93,  acrescido pela Lei nº 9.854/99, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 
BRASILIA, 15/03/2022 
 

 
______________________ 

MARIA CECILIA AGUIAR CERRI 
523.955.026.34 
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LICICOM NEGÓCIOS EMPRESARIAIS EIRELI 

 
 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
 

Pregão Eletrônico nº 92022 – TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
UASG: 70011 
 

 
 MARIA CECILIA AGUIAR CERRI, portador da Carteira de Identidade 6.000-044 e do CPF 

nº 523.955.026.34 DECLARA, como representante devidamente constituído da empresa LICICOM 
NEGÓCIOS EMPRESARIAIS EIRELI, CNPJ 33.671.275/0001-06, para fins do disposto no edital pregão 
92022 declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

 
(a) a proposta apresentada para participar do pregão nº 92022 foi elaborada de maneira 

independente por LICICOM NEGÓCIOS EMPRESARIAIS EIRELI, e o conteúdo da proposta não foram, no 
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante 
potencial ou de fato do edital de Pregão nº 92022, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;  

 
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do pregão nº 92022, não foi 

informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do pregão nº 92022, 
por qualquer meio ou por qualquer pessoa;  

 
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 

participante potencial ou de fato o pregão nº 92022, quanto a participar ou não da referida licitação; 
 
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do pregão nº 92022, não será, no todo 

ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial 
ou de fato pregão nº 92022 antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do pregão nº 92022, não foi, no todo ou 

em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de TRIBUNAL 

REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS antes da abertura oficial das propostas; e  

 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 

informações para firmá- la. 

 
BRASILIA, 15/03/2022 

 

 

 
______________________ 

MARIA CECILIA AGUIAR CERRI 
523.955.026.34 
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LICICOM NEGÓCIOS EMPRESARIAIS EIRELI 

 
DADOS DA EMPRESA 

 
 
Pregão Eletrônico nº: 92022 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
UASG: 70011 
 
Data de Abertura: 15/03/2022 
 
Razão Social: LICICOM NEGÓCIOS EMPRESARIAIS EIRELI 
CNPJ/MF: 33.671.275/0001-06 
Inscrição Estadual: ISENTA 
Endereço: na Rua Buriti, Lote 01, Loja 19 – Edifício Águas de Tambaú, Águas Claras 
Cidade: BRASILIA/DF 
CEP: 719101840 
Telefone: 6132560540 
E-Mail: licitacao@licicomdigital.com.br 
 
 
Dados Bancários: BANCO SANTANDER AGENCIA 4406 CONTA CORRENTE 13.002628-6 
 
Dados do representante legal da empresa para assinatura do contrato: 
 
Nome: MARIA CECILIA AGUIAR CERRI 
CPF:   523.955.026.34 
RG nº: 6.000-044  
E-Mail: licitacao@licicomdigital.com.br 
 
 
BRASILIA, 15/03/2022 

 

 

 
______________________ 

MARIA CECILIA AGUIAR CERRI 
523.955.026.34 
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1 ANO DE GARANTIA

PH002 HEADSET
MULTÍMIDIA
Para Notebook e PC

Compatibilidade:
Windows®, Linux e macOS

Conteúdo da embalagem
1 Headset Multimídia 

Haste com 
altura ajustável

Earpads 
confortáveis

Haste flexível para 
ajuste do microfone
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 15 de março de 2022.
Senhor Coordenador,
 
Solicito a análise técnica da proposta apresentada

pela Empresa Licicom Negócios Empresariais Ltda, conforme
eventos 1027408 e 1027411.

 
Informo, que a sessão eletrônica encontra-se

suspensa, retornando, amanhã, às 16 horas.
 
Respeitosamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 15/03/2022, às 18:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1027428 e o código CRC A117CD29.

0012043-64.2020.6.02.8000 1027428v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 15 de março de 2022.

Diante do Despacho PREG 1027452, encaminho o presente feito à SAAP.

Documento assinado eletronicamente por MÁRIO JORGE UCHÔA SOUZA FILHO,
Coordenador, em 15/03/2022, às 18:08, 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
1027452 e o código CRC AB7B8FD8.

0012043-64.2020.6.02.8000 1027452v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 1297 - TRE-AL/PRE/DG/SJ/CARP/SAAP

Senhor Coordenador, 
 
Em atenção ao Despacho CARP 1027452, venho através deste

esclarecer que a proposta apresentada pela Empresa Licicom Negócios
Empresariais Ltda, conforme eventos 1027408 e 1027411, não atende as
especificações constantes no Edital 1018819, haja vista o equipamento
oferecido na mesma não possuir microfone embutido, como requestado por
essa sesção. 

Documento assinado eletronicamente por BIANCA RENATA DE ALMEIDA GOMES DE
MELLO, Chefe de Seção, em 15/03/2022, às 18:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1027474 e o código CRC 3139C918.

0012043-64.2020.6.02.8000 1027474v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 15 de março de 2022.

Sr. Pregoeiro, 

Ante a manifestação contida na Informação 1297 (1027474), devolvo estes autos.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por MÁRIO JORGE UCHÔA SOUZA FILHO,
Coordenador, em 15/03/2022, às 18:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1027487 e o código CRC EC03A797.

0012043-64.2020.6.02.8000 1027487v1
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ITEM DESCRIÇÃO MARCA QTDE. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL

1

FONE DE OUVIDO TIPO HEADSET 

COM MICROFONE EMBUTIDO 

Tipo: overear ou headset Faixa de 

frequência: 20hz a 20khz 

Impedância: 32ohms 

Sensibilidade: 102db

Tecnologia de conexão: Com

fio Conexão: Jack 3,5 mm

(P2) Comprimento do cabo:

1,2m Cor: Preta Microfone: sim 

(embutido)

MULTILASER 

PH041
6 81,20R$            487,20R$          

487,20R$          

CATIA CRISTINA REIS SANTOS / CPF 025.721.779-78

CPF/RG: 025.721.779-78  - RG: 7294784-3

CARGO: Empresário(a) Individual

E-MAIL: reisant.comercio@gmail.com / TELEF:(43) 3337-4648 - 98444-5769

DADOS BANCARIOS: BANCO 001 - AG. 8450-6 / Conta Corrente 4848-8 

(Quatrocentos e Oitenta e Sete Reais e Vinte Centavos)

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (Sessenta) dias.

PRAZO DE ENTREGA: 30 (Trinta) dias.

GARANTIA: 12 (Doze) meses

Declara que considerou, NA FORMULAÇÃO DOS CUSTOS DA PROPOSTA DE PREÇOS o valor do 

produto; o fornecimento na forma exigida; os tributos (impostos, taxas), fretes e outros que incidam 

ou venham a incidir sobre o preço ofertado.

DADOS DO RESPONSAVEL: CATIA CRISTINA REIS SANTOS

 COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS EM GERAL    

 CNPJ: 37.604.825/0001-25

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA

PROPOSTA DE PREÇOS

Pregão Eletronico: Nº 09/2021

Ào: Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL

Londrina, 17 de março de 2022

CATIA CRISTINA REIS 
SANTOS:02572177978

Assinado de forma digital por CATIA 
CRISTINA REIS SANTOS:02572177978 
Dados: 2022.03.17 15:19:24 -03'00'
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Informações do Produto 

  

Informações do Produto 

  

 
PH041 

Fone Com Microfone Premium Acoustic Preto Ps2 - PH041 

Dados do Produto 

 OFGrupo 

 ACFamília 

 OF08Subgrupo 

 7898506452712Cód. de barras 

 17.8Altura 

 16Largura 

 6.1Comprimento 

  DESCRIÇÃO 

  CARACTERÍSTICAS 

TIPO DE MICROFONE 

OMNIDIRECIONAL 

COMPRIMENTO DO CABO (CM) 

200 

SENSIBILIDADE (DB) 

102 

FREQUENCIA DE RESPOSTA 

20-20K HZ 
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AVISO SOBRE O PRODUTO 

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS* 

LUZES DE LED DECORATIVAS 

NÃO 

TEXT LINK 

FONE-DE-OUVIDO-MULTILASER-COM-MICROFONE-PREMIUM-ACOUSTIC-PRETO-PS2-

PH041 

CATEGORIA VTEX 

FONES DE OUVIDO 

NOME DO PRODUTO 

FONE COM MICROFONE PREMIUM ACOUSTIC PRETO PS2 - PH041 

DESCRICAO MERCURY 

FONE COM MICROFONE PREMIUM ACOUSTIC PRETO PS2 - PH041 

CONEXAO DO MICROFONE 

SIM 

POTENCIA 

100MW 

CATEGORIA NA VTEX 

FONES DE OUVIDO 

PESO PRODUTO (KG) 

0.12 

PESO EMBALAGEM (KG) 

0.378 

EAN 

7898506452712 

COMPRIMENTO EMBALAGEM (CM) 

6.1 

ALTURA EMBALAGEM (CM) 

17.8 

ALTURA PRODUTO (CM) 

17.5 

COMPRIMENTO PRODUTO (CM) 

15.5 

QUANTIDADE POR CAIXA MASTER 

20 

COMPRIMENTO CAIXA MASTER 

34.5 

LARGURA CAIXA MASTER 

31.7 

MODELO 

OFFICE 

GARANTIA 

3 ANOS 

NCM 

85183000 

LARGURA EMBALAGEM (CM) 

16.3 

LARGURA PRODUTO (CM) 

5.8 

PESO CAIXA MASTER 

8 

ALTURA CAIXA MASTER 

38 

UNIDADE DE MEDIDA 

PC 

DESCRICAO DO PRODUTO 

CARACTERÍSTICAS HASTE AJUSTÁVEL PARA UM ENCAIXE IDEAL HASTE FLEXÍVEL 

PARA AJUSTAR O MICROFONE IDEAL PARA CONVERSAS ONLINE CONECTA-SE A 

EQUIPAMENTOS PORTÁTEIS: (CD PLAYERS, GRAVADORES DAT, NOTEBOOKS, ETC)FONE 

REVESTIDO COM ALMOFADA PARA MAIOR CONFORTO INF 
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Revendedor

MENU RÁPIDO


POSIÇÃO DE PRODUTO

Digite seu CPF ou o Códi Buscar


DÚVIDAS FREQUENTES


DRIVERS E MANUAIS



Loja Virtual 

HOME » INFORMÁTICA » OFFICE » FONE COM MICROFONE PREMIUM ACOUSTIC PRETO PS2 - PH041

Fone Com Microfone Premium Acoustic Preto Ps2 - PH041

Visão Geral Dúvidas Frequentes

Solicitar Reparo Do Produto

Características Haste ajustável para um encaixe ideal Haste flexível para ajustar o microfone Ideal para conversas online 
Conecta-se a equipamentos portáteis: (CD players, gravadores DAT, notebooks, etc)Fone revestido com almofada para 
maior conforto  Informações técnicas (headset) Frequência de resposta: 20Hz~20000Hz Sensibilidade: 110dB SPLmW 
Impedância: 32 Amperes THD: <= 1% Potência: 25mW Potência máxima de entrada: 50mW Diâmetro do speaker: ø 
40mm  Informações técnicas (microfone) Tipo: Condensador de Eletreto Frequência de resposta: 100Hz~16000Hz 
Sensibilidade:-35dB ± 2dB (0dB = 1V/Pa); -55dB ± 2dB (0dBV = 1V/ bar) Tensão: 4,5V S / N: 60dB> Impedância: 2,2K 
Ohm Consumo: <= 0,5mA Dimensão: ø 6,0 x 5,0mm Sistema Tipo do plug: stereo ø 3,5mm Peso: 120 g

 

Ficha Técnica 

 
Garantia

 3 Anos

Ncm

 85183000

Largura Embalagem (Cm)

 16.3
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14/03/2022 15:56 Multilaser | Fone Com Microfone Premium Acoustic Preto Ps2 - PH041 | Suporte Multilaser

https://suporte.multilaser.com.br/produtos/fone-com-microfone-premium-acoustic-preto-ps2-ph041 2/3

Largura Produto (Cm)

 5.8

Peso Caixa Master

 8

Altura Caixa Master

 38

Unidade De Medida

 Pc

 
[Exibir mais]
 

Produtos Similares

FONE COM MICROFONE PREMIUM GAMER CRAB PRETO VERMELHO PS2 - PH042

CONHEÇA O PRODUTO

FONE AURICULAR COM MICROFONE ROSA P2 - PH061

CONHEÇA O PRODUTO

CAIXA DE SOM ATIVA COM SUBWOOFER ARRAY SPEAKER/TRIPE - SP324

CONHEÇA O PRODUTO

Fone Com Microfone Profissional Giant P2 - PH049

CONHEÇA O PRODUTO

CADASTRE-SE E RECEBA NOVIDADES E OFERTAS DA NOSSA LOJA VIRTUAL.

Nome E-mail

Multilaser | Suporte
Contatos
Dúvidas Frequentes
Garantia e Reparo
Responsabilidade Ambiental
Politica de Privacidade Reparo do Produto

Siga-nos

MARCAS DO GRUPO

Seu primeiro nome email@exemplo.com.br CADASTRAR
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 17 de março de 2022.
Senhor Coordenador,
 
Solicito a análise técnica da proposta apresentada pela

Empresa Cátia Cristina Reis Santos, conforme
eventos 1029120, 1029124 e 1029128.

 
Informo, que a sessão eletrônica encontra-se em

andamento.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 17/03/2022, às 15:36, 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
1029129 e o código CRC 300AB9A1.

0012043-64.2020.6.02.8000 1029129v1

Despacho PREG 1029129         SEI 0012043-64.2020.6.02.8000 / pg. 231



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

DESPACHO

Maceió, 17 de março de 2022.

Diante do Despacho PREG 1029129, encaminho o presente feito à SAAP.

Documento assinado eletronicamente por MÁRIO JORGE UCHÔA SOUZA FILHO,
Coordenador, em 17/03/2022, às 15:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1029137 e o código CRC 66CFE1BC.

0012043-64.2020.6.02.8000 1029137v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 1353 - TRE-AL/PRE/DG/SJ/CARP/SAAP

Senhor Coordenador, 
 
Em atenção ao Despacho PREG(1029129), informo que apesar de

a proposta ID 1029120, conter a descrição do produto como fone de ouvido
com microfone embutido, as imagens ilustrativas juntadas nos ID 1029124 e
1029128, dizem respeito a um fone de ouvido com microfone externo.,
destoando assim do pedido feito por esta seção.

 

Documento assinado eletronicamente por BIANCA RENATA DE ALMEIDA GOMES DE
MELLO, Chefe de Seção, em 17/03/2022, às 16:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1029162 e o código CRC 28EBACB9.

0012043-64.2020.6.02.8000 1029162v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 17 de março de 2022.

Sr. Pregoeiro, 

Ante a manifestação contida na Informação 1353 (1029162), devolvo estes autos.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por MÁRIO JORGE UCHÔA SOUZA FILHO,
Coordenador, em 17/03/2022, às 16:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1029185 e o código CRC BFA16B5C.

0012043-64.2020.6.02.8000 1029185v1
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Porto Alegre/RS                                      CEP: 90.870-001

A

ITEM DESCRIÇÃO QUANT MARCA VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

1

FONE DE OUVIDO HEADPHONE - Fone de Ouvido, 

Mod. PH-002, Fabricante Multilaser, Especificações: 

Controle de volume Sensibilidade: 103 dB Spla 1kHz  

Impedância: 32º Frequência de resposta: 20Hz ~ 

20kHz Plugue P2 3,5mm estéreo Extensão do cabo: 

1,8 m (± 0,3) Auto-falante: Ø 40.0mm Microfone: Ø 5.0 

x 6.0mm Dimensões: 245 x 160 x 35mm

6 MULTILASER/PH 003 88,96R$                    533,76R$                         

533,76R$                         

,

Dados Bancários:

BANCO DO BRASIL           Agência: 0010-8 - C/C 10.1140-5

BANRISUL                             Agência:0047 - C/C 060605950-2

Dados Representante Legal:

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL: JOÃO PEDRO CAVEDON SOARES

ENDEREÇO: AV. TERESÓPOLIS, Nº 2958 SALA 308

TELEFONE: (51) 3320-8808

E-MAIL: joaopedro@mfms.com.br

Dados dos responsáveis pelo recebimento de resposta a negociação de preços, comunicados

pertinentes ao certame, atas, recursos, reequilíbrios, entre outras informações:

NOME: EDSON PASSOS

TELEFONE N°:  (51) 3320-8800/Cel. Whats (51)9.93760913

E-MAIL: edsonpas@gmail.com

            

Vigência:  Conforme Edital

Garantia: CONFORME EDITAL

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2022-uasg 70011
PORTO ALEGRE,  15 DE MARÇO DE 2022.

VALOR TOTAL DOS ITENS 

DECLARAMOS que o prazo de validade da proposta é de  dias  CONFORME EDITAL

J.P Cavedon Soares

CNPJ: 10.925.677/0001.94                     Insc. Est. 096/3311743

Av. Teresópolis n° 2958 sala 308          Bairro Teresópolis

Telefone: (51) 3320-8800

E-mail:comercial@mfms.com.br

Entrega:  CONFORME EDITAL

Pagamento: CONFORME EDITAL

DECLARAMOS  participação neste certame implica o pleno conhecimento e o atendimento de todas as exigências de habilitação e de 

especificações técnicas previstas no Edital de Pregão Eletrônico, inclusive Anexos.

DECLARAMOS ainda, que temos inteiro conhecimento das normas do presente Edital de licitação.

DECLARAMOS ainda, que nos valores propostos, estão contempladas quaisquer vantagens, abamentos, impostos, taxas e contribuições 

sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação, ou, ainda, toda e qualquer 

despesa que venha a incidir sobre o preço proposto.
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J.P Cavedon Soares

CNPJ: 10.925.677/0001.94                     Insc. Est. 096/3311743

Av. Teresópolis n° 2958 sala 308          Bairro Teresópolis

Telefone: (51) 3320-8800

E-mail:comercial@mfms.com.br
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Fone De Ouvido Multilaser Headset Stereo Com Fio 32 
Ohms Preto P2 - PH002 

 
 
Fone de Ouvido, Mod. PH-002, Fabricante Multilaser, Especificações: Controle de volume Sensibilidade: 103 dB Spla 1kHz 
Impedância: 32º Frequência de resposta: 20Hz ~ 20kHz Plugue P2 3,5mm estéreo Extensão do cabo: 1,8 m (± 0,3) Auto-
falante: Ø 40.0mm Microfone: Ø 5.0 x 6.0mm Dimensões: 245 x 160 x 35mm  

WWW.MULTILASER.COM.BR 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 17 de março de 2022.
Senhor Coordenador,
 
Solicito a análise técnica da proposta apresentada pela

Empresa J. P. Cavedon Soares, conforme
eventos 1029387 e 1029394.

 
Informo, que a sessão eletrônica encontra-se em

andamento.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 17/03/2022, às 17:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1029397 e o código CRC 1CCF4892.

0012043-64.2020.6.02.8000 1029397v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 18 de março de 2022.

Diante do Despacho PREG 1029397, encaminho o presente feito à SAAP.

Documento assinado eletronicamente por MÁRIO JORGE UCHÔA SOUZA FILHO,
Coordenador, em 18/03/2022, às 08:22, 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
1029810 e o código CRC E923928E.

0012043-64.2020.6.02.8000 1029810v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 1367 - TRE-AL/PRE/DG/SJ/CARP/SAAP

Senhor Coordenador, 
 
Em atenção ao Despacho PREG(1029397 ), informo que a

proposta de ID 1029387 e 1029394, dizem respeito a um fone de
ouvido com microfone externo, destoando assim do pedido feito por
esta seção.

 

Documento assinado eletronicamente por BIANCA RENATA DE ALMEIDA GOMES DE
MELLO, Chefe de Seção, em 18/03/2022, 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
1029818 e o código CRC BD491F34.

0012043-64.2020.6.02.8000 1029818v4
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 18 de março de 2022.

Sr. Pregoeiro, 

Ante a manifestação contida na Informação 1367 (1029818), devolvo estes autos.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por MÁRIO JORGE UCHÔA SOUZA FILHO,
Coordenador, em 18/03/2022, às 08:33, 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
1029825 e o código CRC C9A0505E.

0012043-64.2020.6.02.8000 1029825v1
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JL VIDROS E ACABAMENTOS EIRELI 

21.712.694/0001-60 

 

 

Ao PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2022 

Objeto: O presente Pregão tem por objeto aquisição de material de consumo – fones de 

ouvido de cabeças (headphone) com fone embutido, conforme especificações e condições 

assentadas nos ANEXOS deste edital. 

 
 

 

 

VALOR TOTAL: R$ 648,00 
(Seiscentos e quarenta e oito reais) 

Contatos: Edson (61) 99921-8549 
Email edsonvilas2009@hotmail.com Licitações 

O prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. 
O prazo de Entrega: 30 (trinta) dias corridos contados do recebimento da Nota de Empenho por e-mail. 

 
 Dados para elaboração do instrumento contratual: 

Da empresa sede ou matriz 
Empresa: JL VIDROS E ACABAMENTOS EIRELI. 

Endereço completo: Q SOF CONJUNTO F. LOTE 09, SETOR NORTE (PLANALTINA)  - BRASILIA - DF - CEP: 73340-060 
CNPJ nº: 21.712.694/0001-60 
Inscrição Estadual nº: 07.707.769/001-83                                

Telefone: (61) 99294-1640 
E-mail: jlvidros2012@gmail.com 
Contato: Sr. LEONARDO SOARES DE JESUS (Diretor). 

 
 Do responsável pela assinatura do contrato: 

Nome: LEONARDO SOARES DE JESUS 

Endereço: CONDOMINIO VENEZA 03 CONJUNTO A CASA 11- ARAPOANGA    (PLANALTINA) - BRASILIA - DF - CEP: 
73340-312 
Filiação: Mãe: Gloraci Soares de Jesus   Pai: João Pereira de Jesus 

Nacionalidade: Brasileira 
Estado civil: Casado.  
Profissão: Empresário. 

Residência e domicílio: CONDOMINIO VENEZA 03 CONJUNTO A CASA 11- ARAPOANGA    (PLANALTINA) - BRASILIA - 
DF - CEP: 73340-312 
Carteira de identidade: 029834221-49 DETRAN/DF Data de expedição: 19/11//2020 

CPF nº: 989.062.671-34 
E-mail: jlvidros2012@gmail.com 
Cargo na empresa: Diretor 

 
Vimos pela presente solicitar que todos os pagamentos para liquidação de notas fiscais emitidas por nossa empresa, sejam 
efetuados através de crédito em nossa conta corrente abaixo indicada: 

 
Código do Banco: 104 
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  

Agência nº: 0973. Planaltina-Df 
Operação: 003 
Número da Conta Corrente PJ: 00003492-0 

Cidade: Brasília DF.  
Estado: Distrito Federal 

 
 

Brasília, 15 de março de 2022. 
 

 

 
                             Diretor – LEONARDO SOARES DE JESUS 

                               Empresa: JL VIDROS E ACABAMENTOS EIRELI 

Item Unidade Qtdade. 
Descrição do 

Produto 
Marca  

Valor 

Unitário 

R$: 

Total 

01 UN 06 
FONE DE OUVIDO TIPO 
HEADSET COM MICROFONE 
EMBUTIDO. 

Dell 108,00 648,00 

Este documento foi assinado digitalmente por Leonardo Soares De Jesus. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 3FC9-341B-1BD1-D0A8.
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PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. 

Para verificar as assinaturas clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/3FC9-341B-

1BD1-D0A8 ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para 

verificar se este documento é válido. 

Código para verificação: 3FC9-341B-1BD1-D0A8

Hash do Documento 

A3551001C766ABA43B35A1374749C18713FC5B0F3B1226026102972C71C94AEF

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 17/03/2022 é(são) :

Leonardo Soares De Jesus (Diretor) - 989.062.671-34  em 

17/03/2022 17:30 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - JL VIDROS E ACABAMENTOS EIRELI - 

21.712.694/0001-60
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Headset Stereo Logitech H111 
 

 

 

 

 

 

A maneira simples de começar a conversar usando computadores, smartphones e tablets. Possui uma 

conexão de áudio padrão de 3,5 mm e é compatível com a maioria dos sistemas operacionais e 

plataformas. Ouça com fidelidade e seja ouvido com clareza. 

 

 

 

 

 

 

HEADSET MULTIDISPOSITIVOS 

O hedset perfeito para chamadas de voz, Skype, webinars e muito mais. O cabo de 235 cm tem o 

comprimento certo para lhe dar a liberdade de se levantar e alongar durante longas conversas. 

Som estereofônico 

Desfrute de áudio cristalino para músicas, chamadas e jogos. Um fone de 

ouvido confiável para tarefas diárias, incluindo chamadas de vídeo com 

familiares ou colegas. 

 

 

 

Microfone giratório 

O boom pode girar 180º e pode ser usado do lado esquerdo ou direito. O microfone flexível pode ser 

colocado na posição mais adequada para capturar melhor sua voz e reduzir os ruídos ambientes. O boom 

pode ser escondido para não atrapalhar quando não estiver sendo usado. 

 

 

 

 

 

 

Arco de cabeça ajustável 

O fone de ouvido estéreo robusto e leve possui uma ampla gama de ajustes. As almofadas com espuma 

ultra macia garantem horas de conforto 

Conexão de áudio de 3,5 mm 

Basta usar a conexão de 3,5 mm em seu computador, smartphone ou tablet e você está pronto para 

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

DESPACHO

Maceió, 18 de março de 2022.
Senhor Coordenador,
 
Solicito a análise técnica da proposta apresentada pela

Empresa JL VIDROS E ACABAMENTOS LTDA, conforme
evento 1029882.

 
Informo, que a sessão eletrônica encontra-se em

andamento.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 18/03/2022, às 09:20, 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
1029883 e o código CRC B3F04436.

0012043-64.2020.6.02.8000 1029883v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 18 de março de 2022.

Diante do Despacho PREG 1029883, encaminho o presente feito à SAAP.

Documento assinado eletronicamente por MÁRIO JORGE UCHÔA SOUZA FILHO,
Coordenador, em 18/03/2022, às 09:45, 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
1029939 e o código CRC 6C266737.

0012043-64.2020.6.02.8000 1029939v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 1378 - TRE-AL/PRE/DG/SJ/CARP/SAAP

Senhor Coordenador, 

 

Em atenção ao Despacho PREG(1029939), informo que a proposta de ID 1029882,
diz respeito a um fone de ouvido com microfone externo, destoando assim do pedido
feito por esta seção.

 

Documento assinado eletronicamente por BIANCA RENATA DE ALMEIDA GOMES DE
MELLO, Chefe de Seção, em 18/03/2022, às 09:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1029948 e o código CRC 6B325BCB.

0012043-64.2020.6.02.8000 1029948v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 18 de março de 2022.

Sr. Pregoeiro, 

Ante a manifestação contida na Informação 1378 (1029948), devolvo estes autos.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por MÁRIO JORGE UCHÔA SOUZA FILHO,
Coordenador, em 18/03/2022, às 10:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1030023 e o código CRC 78D77E96.

0012043-64.2020.6.02.8000 1030023v1
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End.: Rua Medeiros Neto, 01, Sala 04, Engenho Velho de Brotas
Salvador - Ba

e-mail: informatica@modernbrasil.com

Item Quant. Valor Unit. Valor Total

01 06 161,00R$        966,00R$          

966,00R$        

Salvador, 18 de março de 2022

Dados do Representante Legal

CPF: 933.711.015-68
Nome: João Paulo Alves de Oliveira.

Validade da Proposta: Conforme Edital

Asseguro que a entrega dos bens ocorrerá no prazo, no local e nas condições exigidas no Edital e seus anexos.
Declaro expressamente que nos preços cotados estão inclusos todos os insumos inerentes a execução do contrato
e todas as demais despesas, de quaisquer naturezas incidentes sobre o objeto deste Pregão.

Valor Global Novecentos e Sessenta e Seis reais

Descrição/Especificação
Fone Ouvido Conector: P2, Tipo: Não Intra-Auricular,
Características Adicionais: Stéreo, Formato de Arco, com
Capsulas De Neodímio, Comprimento Fio: 1,20
Marca: Multilaser, Modelo PH049

Prazo de entrega: Conforme Edital
Prazo de Garantia: Conforme Edital

Modern Brasil Tecnologia da Informação EIRELI-ME
Insc. Est.: 069.511.958

CEP: 40.243-047

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2022

Pela presente, MODERN BRASIL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI, ciente e de acordo com
todas as especificações e condições do Edital e seus Anexos, vem, por intermédio do seu representante legal ao
final assinado, propor os seguintes preços:

PROCESSO Nº 0012043-64.2020.6.02.8000

Ao TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

CNPJ: 08.185.841/0001-22

Tel.: 3381-9032 / 3022-78724 / 8843-8140
Site: www.modernbrasil.com.br

MODERN BRASIL 
TECNOLOGIA DA 
INFORMATICA  
EIRELI

Assinado de forma digital por 
MODERN BRASIL TECNOLOGIA DA 
INFORMATICA  EIRELI 
Dados: 2022.03.18 11:14:47 -03'00'
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SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – UNIDADE SENAI CIMATEC CNPJ: 03.795.071/0013‐50 
AVENIDA ORLANDO GOMES, 1845, PIATÃ, SALVADOR/BA CEP 41.650‐010 

1 

 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 

Atestamos para devidos fins e efeitos, para quem possa interessar, que a empresa  
MODERN BRASIL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME, inscrita no CNPJ: 
08.185.841/0001-22, situada na Rua Medeiros Neto, 1, Sala 4, Engenho Velho de Brotas, 
Salvador/BA, CEP 40.243-047, nos forneceu o material abaixo descriminado: 
 

ITEM 
OBJETO/ 

ESPECIFICAÇÃO 
QTD 

 

PREÇO 
UNIT. 

R$ 

PREÇO 
TOTAL 

R$ 

Nº DA AUTORIZAÇÃO DE 
FORNECIMENTO OU 

CONTRATO 

1 

Cabo utp cat 6 cm ambiente de 
instalação: interno ambiente de 
operação não agressivo 
compatibilidade: toda a linha fcs 
normas ansi/tia-568-d.2, iso/iec 
11801, ul 444, abnt nbr 14703 e 
abnt nbr 14705. 
Marca: Furokawa 

4 caixas 1.529,00 6.116,00 

30839154.2020.CIMATEC 
.CD.0195.SENAICI 

2 

Conector rj45 macho cat.6 - 
ambiente de instalação interno; 
ambiente de operação não 
agressivo; compatibilidade cabos 
sólidos; suporte a poe 802.3af e 
802.3at; identificação logotipo fcs 
no corpo do produto; 
Marca: Furokawa 

200 
unidades 

5,30 1.060,00 

3 

Keystone (rj45 cat 6) ambiente 
de instalação: interno ambiente 
de operação: não agressivo 
vantagem: compatível com rj-11; 
montagem rápida com a 
ferramenta de crimpagem rápida 
(não necessita punch down). 
Aplicação: suporte a ieee 802.3, 
1000 base t, 1000 base tx, 
eia/tia-854, ansi/tia-862, atm, 
vídeo, sistemas de automação 
predial, y todos os protocolos lan 
anteriores; suporte a poe: 
802.3af e 802.3at 
Marca: Furokawa 

210 
unidades 

44,00 9.240,00 

4 

Nobreak 5kva - entrada, tensão 
nominal 220v ou bivolt 
monofásico (f+n), variação 
máxima de tensão em modo rede 
(sub/sobretensão) [v~] 90 a 140 / 
170 a 253, frequência nominal 
[hz] 60, faixa de frequência 
admissível [hz] 57 a 63, dupla 
conversão, senoidal, saída: 
potência [va] 5000, tensão 
nominal [v~] 220v (f+n) 
Marca: nobreak NHS prime 
online 5000va mono 220v / 
bateria selada 12 x 9ah - 
92.b0.050500 

1 unidade .900,00 7.900,00 
30840519.2020.CIMATEC. 

CD.0615.SENAICI 

5 

Smart tv led 43" uhd 4k – tela: 
painel rgb; painel 8 bits; tipo de 
tela led; formato da tela; plana; 
tamanho da tela 43", vídeo: 
mega contraste; uhd dimming; 
purcolor; contrast; enhancer ; 
auto motion plus; modo filme, 

1 unidade 2.699,00 2.699,00 
30812297.2018.CIMATEC. 

CD.4656.SENAICI 
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SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – UNIDADE SENAI CIMATEC CNPJ: 03.795.071/0013‐50 
AVENIDA ORLANDO GOMES, 1845, PIATÃ, SALVADOR/BA CEP 41.650‐010 

2 

 

áudio: dolby digital plus; dts 
codec ; alto-falante 2 canais; 
multiroom link; smart service; 
aplicativos; navegador (web 
browser) ; convergência ; 
espelhamento da tv para mobile 
Marca: Samsung smart tv led 43" 
uhd 4k 43mu6100 hdr 

6 

NOTEBOOK COM 
PROCESSADOR PADRÃO DE 
6ª GERAÇÃO CORE I3-6100U 
SUPERIOR OU SIMILAR, 
CACHE L3 MÍNIMA 3MB, 
FREQUÊNCIA MÍNIMA 2.3GHZ 
OU SUPERIOR, 4.0 GBYTES DE 
MEMÓRIA RAM DDR4 OU 
SUPERIOR, UNIDADE DE 
DISCO RÍGIDO 1TB / 5400 RPM 
PLACA DE REDE GIGABIT, 
CONEXÃO WIRELESS E 
BLUETOOTH, WEBCAM E 
MICROFONE INTEGRADOS, 
TELA HD DE 14”, PESO 
MÁXIMO 2,5 KG, GARANTIA 36 
MESES ON-SITE. 
Marca: Dell Vostro 14 
3000+Suporte ergonômico 
regulável para notebook + Maleta 
para notebook 

2 
Unidades 

3.200,00 6.400,00 
30837971.2020.CIMATEC. 

CD.5442.SENAICI 

 

Outrossim, informamos que a referida Empresa correspondeu com todas as Especificações 
Técnica, bem como cumpriu os prazos de entrega acordados, sendo que até a presente data, 
nada temos para desaboná-lo. 

 

Salvador, 21 de agosto de 2020. 

 

 

 

_______________________________________________ 
Alã Assis de Araújo 

Núcleo de Tecnologia da Informação 
SENAI - CIMATEC 

 
 
 

 
 
 
 
 

      _______________________________________________ 
ALEXANDRE MAGNO MAIA DE LIMA ALMEIDA 

Gerente de Processos e Negócio 
SENAI - CIMATEC 
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CNPJ: 08.185.841/0001-22 Insc. Est.: 069.511.958
End.: Rua Medeiros Neto, 01, Sala 04, Engenho Velho de Brotas
CEP: 40.243-047 Salvador - Ba
e-mail: informatica@modernbrasil.com

Salvador 18 de março de 2022

PREGÃO ELETRÔNICO 30880478.2022.GSSA.PE.0032.SENNEAD
DECLARAÇÃO 

Modern Brasil Tecnologia da Informação EIRELI-ME

A Modern Brasil, inscrita no CNPJ n.º 08.185.841.0001-22, por intermédio de seu representande legal, Sr. João Paulo
Alves de Oliveira, portador da carteira de identidade n.º 07.612.844-00 e do CPF: 933.711.015-68, DECLARA:

- sob as penas da Lei, inexistir, em relação ao licitante e a seus sócios ou diretores, qualquer fato impeditivo para a
participação neste processo licitatório;

- que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis
anos;
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.
(observação: em caso afirmativo, incluir a ressalva acima.)

- sob as penas da lei, que atende plenamente aos requisitos de habilitação para participação no presente certame.

- que os equipamentos/softwares atendem as exigências constantes das especificações técnicas contidas no edital e seus
anexos;

- não alegar posteriormente desconhecimento de fatos, erros, omissões como fundamento para solicitar reequilíbrio
econômico-financeiro da proposta ou contrato.

- que possui instalações, aparelhamento técnico e pessoal devidamente treinado, adequados e disponíveis para a realização
do objeto desta licitação.

Site: www.modernbrasil.com.br

MODERN 
BRASIL 
TECNOLOGIA 
DA 
INFORMATICA  
EIRELI

Assinado de forma 
digital por MODERN 
BRASIL 
TECNOLOGIA DA 
INFORMATICA  
EIRELI 
Dados: 2022.03.18 
11:15:29 -03'00'
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multilaser.com.br

Headset
Giant

produto caixa master
código cód. barras cód. barras

PH049 7898506454570 17898506454577

cód.
PH049

confortável

espuma
macia

professional

super
bass

control

mic &
volume

 Características
. Earpad extra macio
. Controle de volume
. Microfone flexível
. Haste flexível de metal
. Cabo de Nylon

Informações técnicas
. Dimensão do headset: 40 mm
. Impedância do headset: 32 Ω
. Frequencia de resposta: 20Hz - 20kHz
. Sensibilidade: 113dB ± 3dB
. Potência: 20mW
. Distorção: 1%
. Peso: 310 g

Conteúdo da embalagem
. 1 Headset com Microfone Flexível

MAIS
MAIS

melhor
acústica

som
conforto

,
e

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

DESPACHO

Maceió, 18 de março de 2022.
Senhor Coordenador,
 
Solicito a análise técnica da proposta apresentada pela

Empresa Modern Brasil Tecnologia da Informação Eireli, conforme
evento 1030163.

 
Informo, que a sessão eletrônica encontra-se em

andamento.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 18/03/2022, às 11:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1030165 e o código CRC AC85CA9D.

0012043-64.2020.6.02.8000 1030165v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 18 de março de 2022.

Diante do Despacho PREG 1030165, encaminho o presente feito à SAAP.

Documento assinado eletronicamente por MÁRIO JORGE UCHÔA SOUZA FILHO,
Coordenador, em 18/03/2022, às 11:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1030240 e o código CRC 88CAC0AE.

0012043-64.2020.6.02.8000 1030240v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 1392 - TRE-AL/PRE/DG/SJ/CARP/SAAP

Senhor Coordenador, 

 

Em atenção ao Despacho PREG(1030240), informo que a proposta de ID 1030163,
diz respeito a um fone de ouvido com microfone externo, destoando assim do pedido
feito por esta seção.

 

Documento assinado eletronicamente por BIANCA RENATA DE ALMEIDA GOMES DE
MELLO, Chefe de Seção, em 18/03/2022, às 11:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1030244 e o código CRC F4DFF08A.

0012043-64.2020.6.02.8000 1030244v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 18 de março de 2022.

Sr. Pregoeiro, 

Ante a manifestação contida na Informação 1392 (1030244), devolvo estes autos.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por MÁRIO JORGE UCHÔA SOUZA FILHO,
Coordenador, em 18/03/2022, às 11:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1030256 e o código CRC 429354D6.

0012043-64.2020.6.02.8000 1030256v1
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18/03/22, 12:12 https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/Mensagens_Sessao_Publica.asp?prgCod=1021971

https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/Mensagens_Sessao_Publica.asp?prgCod=1021971 1/1

UASG:  70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Pregão Nº:  92022
Modo de Disputa:  Aberto/Fechado

Mensagens da Sessão Pública

Pregoeiro fala:
(18/03/2022 12:11:09)

Para MODERN BRASIL TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - Sr(a) Licitante, mediante os
esclarecimentos de V.Sª, irei encaminhar para a unidade requisitante para análise superior.
Suspenderemos a pressente sessão eletrônica, tendo em vista o encerramento do horário comercial
para almoço e retornaremos, no dia 21/03/2022, às 14:00 horas.

Fornecedor fala:
(18/03/2022 12:08:45)

o microfone não é externo, ele embutido ao headset e possui uma haste flexível.

Pregoeiro fala:
(18/03/2022 12:08:06)

Para MODERN BRASIL TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - Item 1.1. do Edital: O presente
Pregão tem por objeto aquisição de material de consumo – fones de ouvido de cabeças (headphone)
com fone embutido, conforme especificações e condições assentadas nos ANEXOS deste edital.

Pregoeiro fala:
(18/03/2022 12:06:25)

Para MODERN BRASIL TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - ..."diz respeito a um fone de ouvido
com microfone externo"...

Fornecedor fala:
(18/03/2022 12:05:09)

Prezada Sr.ª Pregoeira, gostaria que nos desse a informação qual aspecto nossa proposta destoa do
solicitado

Pregoeiro fala:
(18/03/2022 12:02:29)

Para MODERN BRASIL TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - V.Sª gostaria de efetuar algum
esclarecimento acerca do parecer técnico abaixo transcrito?

Pregoeiro fala:
(18/03/2022 12:02:19)

Para MODERN BRASIL TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - ..."Em atenção ao Despacho
PREG(1030240), informo que a proposta de ID 1030163, diz respeito a um fone de ouvido com
microfone externo, destoando assim do pedido feito por esta seção. ..."
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 18 de março de 2022.
Senhor Coordenador,
 
A empresa Modern Brasil Tecnologia da Informação

Eireli, conforme o evento 1030276, comunica que o produto ofertado
contém as seguintes informações: "o microfone não é externo, ele
embutido ao headset e possui uma haste flexível.". 

 
 Razão pela qual, solicito análise superior acerca do

mencionado pela supracitada empresa.
 
Informo, que a sessão eletrônica encontra-se suspensa,

retornando, no dia 21/03/2022, às 14 horas.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 18/03/2022, às 12:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1030278 e o código CRC 1F288F96.

0012043-64.2020.6.02.8000 1030278v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 1447 - TRE-AL/PRE/DG/SJ/CARP

Sr. Pregoeiro,

em atenção ao contido no Despacho PREG 1030278, ratifico a manifestação presente
na Informação 1392 (1030244), uma vez que, embora a proposta ID 1029120 tenha
consignado na respectiva descrição que o objeto da aquisição seriam fones de ouvido
com microfone embutido, a imagem ilustrativa juntada no ID 1030163, diz respeito a
um fone de ouvido com microfone externo.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por MÁRIO JORGE UCHÔA SOUZA FILHO,
Coordenador, em 21/03/2022, 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
1030952 e o código CRC 4A7D65E1.

0012043-64.2020.6.02.8000 1030952v4
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Pregão Eletrônico

70011 .92022 .35252 .4772 .7184763

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00009/2022

 
Às 14:00 horas do dia 15 de março de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de
Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA 168/2021 de 07/04/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº
10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 0012043-64.2020,
para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00009/2022. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Aquisição de
material de consumo – fones de ouvido de cabeças (headphone) com fone embutido.. 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: Fone Ouvido
Descrição Complementar: Fone Ouvido Conector: P2 , Tipo: Não Intra-Auricular , Características Adicionais: Stéreo, Formato
De Arco, Com Capsulas De Neodímio , Comprimento Fio: 1,20
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 6 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 967,0200 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Histórico
Item: 1 - Fone Ouvido

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
11.292.106/0001-22 BML COMERCIAL

LTDA
Sim Sim 6 R$ 89,0000 R$ 534,0000 14/03/2022

14:12:46
Marca: maxprint 
Fabricante: maxprint 
Modelo / Versão: maxprint 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fone Ouvido Conector: P2 , Tipo: Não Intra-Auricular , Características
Adicionais: Stéreo, Formato De Arco, Com Capsulas De Neodímio , Comprimento Fio: 1,20 
Porte da empresa: ME/EPP

08.185.841/0001-22 MODERN BRASIL
TECNOLOGIA DA
INFORMACAO
EIRELI

Sim Sim 6 R$ 161,0000 R$ 966,0000 14/03/2022
14:21:30

Marca: Multilaser 
Fabricante: Multilaser 
Modelo / Versão: PH049 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FONE DE OUVIDO TIPO HEADSET COM MICROFONE EMBUTIDO Tipo:
overear ou headset Faixa de frequência: 20hz a 20khz Impedância: 32ohms Sensibilidade: 102db Tecnologia de
conexão: Com fio Conexão: Jack 3,5 mm (P2) Comprimento do cabo: 1,2m Cor: Preta Microfone: sim (embutido) 
Porte da empresa: ME/EPP

37.604.825/0001-25 CATIA CRISTINA
REIS SANTOS
02572177978

Sim Sim 6 R$ 161,0000 R$ 966,0000 14/03/2022
17:56:07

Marca: MULTILASER 
Fabricante: MULTILASER 
Modelo / Versão: PH041 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FONE DE OUVIDO TIPO HEADSET COM MICROFONE EMBUTIDO Tipo:
overear ou headset Faixa de frequência: 20hz a 20khz Impedância: 32ohms Sensibilidade: 102db Tecnologia de
conexão: Com fio Conexão: Jack 3,5 mm (P2) Comprimento do cabo: 1,2m Cor: Preta Microfone: sim (embutido) 
Porte da empresa: ME/EPP

05.462.543/0001-44 EASYTECH
INFORMATICA E
SERVICOS LTDA

Sim Sim 6 R$ 161,1700 R$ 967,0200 15/03/2022
11:36:04

Marca: MULTILASER 
Fabricante: MULTILASER 
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Modelo / Versão: PH002 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fone Com Microfone Basico Preto P2 - PH002 MULTILASER 
Porte da empresa: ME/EPP

10.925.677/0001-94 J.P.CAVEDON
SOARES

Sim Sim 6 R$ 200,0000 R$ 1.200,0000 14/03/2022
11:52:15

Marca: MULTILASER 
Fabricante: MICHAEL INSTRUMENTOS 
Modelo / Versão: ph-002 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FONE DE OUVIDO HEADPHONE - Fone de Ouvido, Mod. PH-002,
Fabricante Multilaser, Especificações: Controle de volume Sensibilidade: 103 dB Spla 1kHz Impedância: 32º
Frequência de resposta: 20Hz ~ 20kHz Plugue P2 3,5mm estéreo Extensão do cabo: 1,8 m (± 0,3) Auto-falante: Ø
40.0mm Microfone: Ø 5.0 x 6.0mm Dimensões: 245 x 160 x 35mm 
Porte da empresa: ME/EPP

21.712.694/0001-60 JL VIDROS E
ACABAMENTOS
LTDA

Sim Sim 6 R$ 200,0000 R$ 1.200,0000 15/03/2022
13:44:30

Marca: dell 
Fabricante: dell 
Modelo / Versão: H111 Stereo Headset A maneira simples de começar a 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: H111 Stereo Headset A maneira simples de começar a conversar
usando computadores, smartphones e tablets. Possui uma conexão de áudio padrão de 3,5 mm e é compatível com
a maioria dos sistemas operacionais e plataformas. Ouça com fidelidade e seja ouvido com clareza. HEADSET
MULTIDISPOSITIVOS O hedset perfeito para chamadas de voz, Skype, webinars e muito mais. O cabo de 235 cm
tem o comprimento certo para lhe dar a liberdade de se levantar e alongar durante longas conversas. Som
estereofônico Desfrute de áudio cristalino para músicas, chamadas e jogos. Um fone de ouvido confiável para
tarefas diárias, incluindo chamadas de vídeo com familiares ou colegas. Microfone giratório O boom pode girar 180º
e pode ser usado do lado esquerdo ou direito. O microfone flexível pode ser colocado na posição mais adequada
para capturar melhor sua voz e reduzir os ruídos ambientes. O boom pode ser escondido para não atrapalhar
quando não estiver sendo usado. Arco de cabeça ajustável O fone de ouvido estéreo robusto e leve possui uma
ampla gama de ajustes. As almofadas com espuma ultramacia garantem horas de conforto Especificações técnicas
Tipo de produto Fone de ouvido - com cabo Compatibilidade Telefone Android, Chrome OS, Linux, Mac, Windows
Uso Recomendado Eletrônicos portáteis, fone, computador Fator de forma de auriculares No ouvido Tecnologia de
conectividade Com cabo Modo de saída de som Estéreo Especificações de áudio Resposta de Frequência 20 - 20000
Hz - Sensibilidade 100 dB Impedância 32 Ohm Microfone Boom Modo de operação do microfone Mono Trabalhos
Com Chromebook Sim Garantia do fabricante 2 anos 
Porte da empresa: ME/EPP

19.197.721/0001-61 LIVRARIA E
PAPELARIA
PRATICA LTDA

Sim Sim 6 R$ 304,0000 R$ 1.824,0000 15/03/2022
13:01:16

Marca: TECDRIVE PX-10 COMET 
Fabricante: TECDRIVE PX-10 COMET 
Modelo / Versão: TECDRIVE PX-10 COMET 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fone Ouvido Conector: P2 , Tipo: Não Intra-Auricular , Características
Adicionais: Stéreo, Formato De Arco, Com Capsulas De Neodímio , Comprimento Fio: 1,20 
Porte da empresa: ME/EPP

33.671.275/0001-06 LICICOM
NEGOCIOS
EMPRESARIAIS
LTDA

Sim Sim 6 R$ 3.000,0000 R$ 18.000,0000 13/03/2022
11:19:55

Marca: multilaser 
Fabricante: multilaser 
Modelo / Versão: ph 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fone Ouvido Conector: P2 , Tipo: Não Intra-Auricular , Características
Adicionais: Stéreo, Formato De Arco, Com Capsulas De Neodímio , Comprimento Fio: 1,20 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 18.000,0000 33.671.275/0001-06 15/03/2022 14:00:00:737
R$ 1.824,0000 19.197.721/0001-61 15/03/2022 14:00:00:737
R$ 1.200,0000 10.925.677/0001-94 15/03/2022 14:00:00:737
R$ 1.200,0000 21.712.694/0001-60 15/03/2022 14:00:00:737
R$ 967,0200 05.462.543/0001-44 15/03/2022 14:00:00:737
R$ 966,0000 08.185.841/0001-22 15/03/2022 14:00:00:737
R$ 966,0000 37.604.825/0001-25 15/03/2022 14:00:00:737
R$ 534,0000 11.292.106/0001-22 15/03/2022 14:00:00:737
R$ 533,9900 33.671.275/0001-06 15/03/2022 14:10:06:533
R$ 535,0000 37.604.825/0001-25 15/03/2022 14:12:17:163
R$ 500,0000 05.462.543/0001-44 15/03/2022 14:14:32:123
R$ 499,9900 33.671.275/0001-06 15/03/2022 14:14:33:200
R$ 450,0000 05.462.543/0001-44 15/03/2022 14:14:52:340
R$ 449,9900 33.671.275/0001-06 15/03/2022 14:14:52:920
R$ 400,0000 05.462.543/0001-44 15/03/2022 14:14:59:837
R$ 399,9900 33.671.275/0001-06 15/03/2022 14:15:00:870
R$ 300,0000 05.462.543/0001-44 15/03/2022 14:15:05:070
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R$ 900,0000 21.712.694/0001-60 15/03/2022 14:15:05:957
R$ 533,9000 37.604.825/0001-25 15/03/2022 14:16:18:840
R$ 533,8900 10.925.677/0001-94 15/03/2022 14:16:24:190
R$ 533,8800 10.925.677/0001-94 15/03/2022 14:16:25:107
R$ 533,8000 37.604.825/0001-25 15/03/2022 14:16:50:443
R$ 414,3900 11.292.106/0001-22 15/03/2022 14:17:32:433
R$ 487,2000 37.604.825/0001-25 15/03/2022 14:18:44:530
R$ 648,0000 21.712.694/0001-60 15/03/2022 14:20:54:587
R$ 398,0000 33.671.275/0001-06 15/03/2022 14:25:14:077

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento
análise de
propostas

15/03/2022
14:06:03 Item com análise de propostas finalizada.

Abertura 15/03/2022
14:10:01 Item aberto para lances.

Encerramento
etapa aberta

15/03/2022
14:27:47 Item com etapa aberta encerrada.

Início 1a etapa
fechada

15/03/2022
14:27:47

Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 300,0000 e R$
487,2000.

Reinício etapa
fechada

15/03/2022
14:32:48

Fornecedores convocados para o reinício da etapa fechada com os lances: R$ 533,8800, R$
648,0000 e R$ 966,0000.

Reinício etapa
fechada

15/03/2022
14:37:49 Fornecedores convocados para o reinício da etapa fechada com o lance: R$ 1.824,0000.

Encerramento 15/03/2022
14:42:50 Item encerrado para lances.

Encerramento
etapa fechada

15/03/2022
14:42:50 Item com etapa fechada encerrada.

Recusa de
proposta

15/03/2022
16:12:12

Recusa da proposta. Fornecedor: EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF:
05.462.543/0001-44, pelo melhor lance de R$ 300,0000. Motivo: A empresa deixou de responder
os questionamentos de negociação deste Pregoeiro, conforme chat de conversação.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

15/03/2022
16:31:37

Convocado para envio de anexo o fornecedor LICICOM NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, CNPJ/CPF:
33.671.275/0001-06.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

15/03/2022
17:45:15

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LICICOM NEGOCIOS EMPRESARIAIS
LTDA, CNPJ/CPF: 33.671.275/0001-06.

Recusa de
proposta

16/03/2022
16:17:08

Recusa da proposta. Fornecedor: LICICOM NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, CNPJ/CPF:
33.671.275/0001-06, pelo melhor lance de R$ 398,0000. Motivo: A proposta não atende as
especificações do Edital, conforme parecer técnico emitido pela unidade demandante.

Recusa de
proposta

16/03/2022
17:34:02

Recusa da proposta. Fornecedor: BML COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 11.292.106/0001-22, pelo
melhor lance de R$ 414,3900. Motivo: A empresa deixou de responder os questionamentos de
negociação deste Pregoeiro, conforme chat de conversação.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

17/03/2022
15:07:08

Convocado para envio de anexo o fornecedor CATIA CRISTINA REIS SANTOS 02572177978,
CNPJ/CPF: 37.604.825/0001-25.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

17/03/2022
15:27:49

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CATIA CRISTINA REIS SANTOS
02572177978, CNPJ/CPF: 37.604.825/0001-25.

Recusa de
proposta

17/03/2022
16:39:58

Recusa da proposta. Fornecedor: CATIA CRISTINA REIS SANTOS 02572177978, CNPJ/CPF:
37.604.825/0001-25, pelo melhor lance de R$ 487,2000. Motivo: A proposta não atende as
especificações do Edital, conforme parecer técnico emitido pela unidade demandante.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

17/03/2022
16:48:45

Convocado para envio de anexo o fornecedor J.P.CAVEDON SOARES, CNPJ/CPF: 10.925.677/0001-
94.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

17/03/2022
16:58:15

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor J.P.CAVEDON SOARES, CNPJ/CPF:
10.925.677/0001-94.

Recusa de
proposta

18/03/2022
08:55:39

Recusa da proposta. Fornecedor: J.P.CAVEDON SOARES, CNPJ/CPF: 10.925.677/0001-94, pelo
melhor lance de R$ 533,8800. Motivo: A proposta não atende as especificações do Edital, conforme
parecer técnico emitido pela unidade demandante.

Abertura do
prazo -

18/03/2022
09:05:28

Convocado para envio de anexo o fornecedor JL VIDROS E ACABAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF:
21.712.694/0001-60.
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Convocação
anexo
Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

18/03/2022
09:09:06

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JL VIDROS E ACABAMENTOS LTDA,
CNPJ/CPF: 21.712.694/0001-60.

Recusa de
proposta

18/03/2022
10:33:55

Recusa da proposta. Fornecedor: JL VIDROS E ACABAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 21.712.694/0001-
60, pelo melhor lance de R$ 648,0000. Motivo: A proposta não atende as especificações do Edital,
conforme parecer técnico emitido pela unidade demandante.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

18/03/2022
11:04:33

Convocado para envio de anexo o fornecedor MODERN BRASIL TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI, CNPJ/CPF: 08.185.841/0001-22.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

18/03/2022
11:17:47

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MODERN BRASIL TECNOLOGIA DA
INFORMACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 08.185.841/0001-22.

Recusa de
proposta

21/03/2022
15:45:12

Recusa da proposta. Fornecedor: MODERN BRASIL TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI,
CNPJ/CPF: 08.185.841/0001-22, pelo melhor lance de R$ 966,0000. Motivo: A proposta não atende
as especificações do Edital, conforme parecer técnico emitido pela unidade demandante.

Recusa de
proposta

21/03/2022
17:04:14

Recusa da proposta. Fornecedor: LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA, CNPJ/CPF:
19.197.721/0001-61, pelo melhor lance de R$ 1.824,0000. Motivo: A empresa deixou de responder
os questionamentos de negociação deste Pregoeiro, conforme chat de conversação.

Cancelado no
julgamento

21/03/2022
17:05:09

Item cancelado no julgamento. Motivo: A unidade demandante informou que os produtos ofertados
não atenderam aos requisitos estabelecidos no Edital.

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 15/03/2022
14:00:00

A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da
análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos
lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura

para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema 15/03/2022

14:10:01
Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada.

Mantenham-se conectados.
Sistema 15/03/2022

14:10:01
O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 15/03/2022
14:27:47

A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R$
300,0000 e R$ 487,2000 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:32:47 do dia

15/03/2022.
Sistema 15/03/2022

14:32:48
O fornecedor da proposta no valor de R$ 300,0000 não enviou lance único e fechado para

o item 1.
Sistema 15/03/2022

14:32:48
O fornecedor da proposta no valor de R$ 398,0000 não enviou lance único e fechado para

o item 1.
Sistema 15/03/2022

14:32:48
O fornecedor da proposta no valor de R$ 487,2000 não enviou lance único e fechado para

o item 1.
Sistema 15/03/2022

14:32:48
O fornecedor da proposta no valor de R$ 414,3900 não enviou lance único e fechado para

o item 1.
Sistema 15/03/2022

14:32:48
A etapa fechada foi reiniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou um dos seguintes

lances: R$ 533,8800, R$ 648,0000 e R$ 966,0000, poderá enviar um lance único e
fechado até às 14:37:48 do dia 15/03/2022.

Sistema 15/03/2022
14:37:49

O fornecedor da proposta no valor de R$ 966,0000 não enviou lance único e fechado para
o item 1.

Sistema 15/03/2022
14:37:49

O fornecedor da proposta no valor de R$ 533,8800 não enviou lance único e fechado para
o item 1.

Sistema 15/03/2022
14:37:49

O fornecedor da proposta no valor de R$ 648,0000 não enviou lance único e fechado para
o item 1.

Sistema 15/03/2022
14:37:49

A etapa fechada foi reiniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance no valor de
R$ 1.824,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:42:49 do dia

15/03/2022.
Sistema 15/03/2022

14:42:50
O fornecedor da proposta no valor de R$ 1.824,0000 não enviou lance único e fechado

para o item 1.
Sistema 15/03/2022

14:42:50
O item 1 está encerrado.

Sistema 15/03/2022
14:42:56

A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade
"Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".

Pregoeiro 15/03/2022
14:49:13

Para EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a
primeira colocada para o item, considerando a determinação da legislação e do pregão
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eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de valores menores.
Aceita o valor de R$ 200,00?

Pregoeiro 15/03/2022
14:55:55

Para EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a
primeira colocada para o item, considerando a determinação da legislação e do pregão

eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de valores menores.
Aceita o valor de R$ 200,00?

Pregoeiro 15/03/2022
15:20:08

Para EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA - De acordo com o item 5.5 do Edital:
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão

pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante
da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

05.462.543/0001-
44

15/03/2022
15:20:51

Boa tarde!

Pregoeiro 15/03/2022
15:22:57

Para EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA - Boa tarde.

Pregoeiro 15/03/2022
15:24:27

Para EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a
primeira colocada para o item, considerando a determinação da legislação e do pregão

eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de valores menores.
Aceita o valor de R$ 200,00?

Pregoeiro 15/03/2022
15:30:09

Para EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde.

Pregoeiro 15/03/2022
15:33:44

Para EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA - De acordo com o item 5.5 do Edital:
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão

pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante
da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

Pregoeiro 15/03/2022
15:35:57

Para EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA - Sr(a) Licitante, informo a V.Sª que
determino o prazo de 30 (trinta) minutos para a sua resposta. Após esse prazo,

entenderemos que não houve interesse na presente sessão eletrônica.
Pregoeiro 15/03/2022

16:03:10
Para EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde.

Pregoeiro 15/03/2022
16:11:25

Para EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. Diante do
silêncio de V.Sª em responder aos questionamentos de negociação deste Pregoeiro, iremos

recusar a sua proposta. Agradeço a sua participação.
Pregoeiro 15/03/2022

16:12:54
Para LICICOM NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a
segunda colocada para o item, considerando a determinação da legislação e do pregão

eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de valores menores.
Aceita o valor de R$ 200,00?

Pregoeiro 15/03/2022
16:15:56

Para LICICOM NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a
segunda colocada para o item, considerando a determinação da legislação e do pregão

eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de valores menores.
Aceita o valor de R$ 200,00?

Pregoeiro 15/03/2022
16:23:54

Para LICICOM NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - De acordo com o item 5.5 do Edital:
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão

pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante
da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

33.671.275/0001-
06

15/03/2022
16:25:20

Boa tarde Prezados, desculpe a demora estamos com isntabilidade.

33.671.275/0001-
06

15/03/2022
16:26:16

para o item nao temos como reduzir os valores.

Pregoeiro 15/03/2022
16:31:23

Para LICICOM NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - Agradeço. O valor ofertado por V.Sª é
compatível com o estimado pela administração, portanto aceitável. Convocaremos o
pedido de anexo. V.Sª deverá juntar na presente sessão sua proposta devidamente

ajustada ao último lance ofertado, contendo toda a DESCRIÇÃO COMPLETA DO ITEM, BEM
COMO ASSINADA.

Sistema 15/03/2022
16:31:37

Senhor fornecedor LICICOM NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, CNPJ/CPF:
33.671.275/0001-06, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 15/03/2022
16:31:46

Para LICICOM NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - Anexo convocado.

Pregoeiro 15/03/2022
16:33:49

Para LICICOM NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - De acordo com o item 7.24.2: O
pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie
a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada,

se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação
daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

Pregoeiro 15/03/2022
16:34:16

Para LICICOM NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - V.Sª tem o prazo de 02 (duas) horas
para o envio da proposta.

33.671.275/0001-
06

15/03/2022
17:39:22

ciente , estamos providenciando.

Sistema 15/03/2022
17:45:15

Senhor Pregoeiro, o fornecedor LICICOM NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, CNPJ/CPF:
33.671.275/0001-06, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 15/03/2022
17:56:43

Para LICICOM NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. Informo que
encaminhei a proposta de V.Sª para análise técnica. Iremos suspender a presente sessão

eletrônica e retornaremos, amanhã, dia 16/03/2022, às 16:00 horas.
33.671.275/0001-

06
15/03/2022
18:56:44

Grato pela atenção, estamos aguardando.
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Pregoeiro 16/03/2022
16:00:35

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

Pregoeiro 16/03/2022
16:01:41

Para LICICOM NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. Transcrevo o
inteiro teor do Despacho proferido pela unidade demandante, quando da análise técnica

da proposta de V.Sª:
Pregoeiro 16/03/2022

16:02:24
Para LICICOM NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - ..."Em atenção ao Despacho CARP
1027452, venho através deste esclarecer que a proposta apresentada pela Empresa

Licicom Negócios Empresariais Ltda, conforme eventos 1027408 e 1027411, não atende
as especificações constantes no Edital 1018819, haja vista o equipamento oferecido na

mesma não possuir microfone embutido, como requestado por essa sesção. ..."
Pregoeiro 16/03/2022

16:05:50
Para LICICOM NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - V.Sª gostaria de efetuar algum

esclarecimento acerca do parecer técnico abaixo transcrito?
Pregoeiro 16/03/2022

16:09:30
Para LICICOM NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - De acordo com o item 5.5 do Edital:

Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante
da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

Pregoeiro 16/03/2022
16:10:37

Para LICICOM NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - V.Sª gostaria de efetuar algum
esclarecimento acerca do parecer técnico abaixo transcrito?

Pregoeiro 16/03/2022
16:16:05

Para LICICOM NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. Mediante o
despacho proferido pela unidade requisitante, iremos recusar a sua proposta, tendo em

vista que a mesma não atende as especificações constantes do Edital. Agradeço a
participação de V.Sª.

Pregoeiro 16/03/2022
16:18:27

Para BML COMERCIAL LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a terceira colocada para o
item, considerando a determinação da legislação e do pregão eletrônico, devemos

questionar sobre a possibilidade de negociação de valores menores. Aceita o valor de R$
200,00?

Pregoeiro 16/03/2022
16:28:09

Para BML COMERCIAL LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a terceira colocada para o
item, considerando a determinação da legislação e do pregão eletrônico, devemos

questionar sobre a possibilidade de negociação de valores menores. Aceita o valor de R$
200,00?

Pregoeiro 16/03/2022
16:28:32

Para BML COMERCIAL LTDA - De acordo com o item 5.5 do Edital: Incumbirá ao licitante
acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão,

ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância
de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

Pregoeiro 16/03/2022
16:32:47

Para BML COMERCIAL LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a terceira colocada para o
item, considerando a determinação da legislação e do pregão eletrônico, devemos

questionar sobre a possibilidade de negociação de valores menores. Aceita o valor de R$
200,00?

Pregoeiro 16/03/2022
16:45:25

Para BML COMERCIAL LTDA - Sr(a) Licitante, informo a V.Sª que determino o prazo de 30
(trinta) minutos para a sua resposta. Após esse prazo, entenderemos que não houve

interesse na presente sessão eletrônica.
Pregoeiro 16/03/2022

17:22:49
Para BML COMERCIAL LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde.

Pregoeiro 16/03/2022
17:33:12

Para BML COMERCIAL LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. Diante do silêncio de V.Sª em
responder aos questionamentos de negociação deste Pregoeiro, iremos recusar a sua

proposta. Agradeço a sua participação.
Pregoeiro 16/03/2022

17:35:13
Srs(as) Licitantes, tendo em vista o encerramento do horário comercial que se aproxima,
iremos suspender a presente sessão eletrônica e retornaremos, amanhã, dia 17/03/2022,

às 15:00 horas. Obrigado pela participação de todos.
Pregoeiro 17/03/2022

15:01:36
Srs(as) Licitantes, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão eletrônica.

Pregoeiro 17/03/2022
15:03:08

Para CATIA CRISTINA REIS SANTOS 02572177978 - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a
quarta colocada para o item, considerando a determinação da legislação e do pregão

eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de valores menores.
Aceita o valor de R$ 200,00?

37.604.825/0001-
25

17/03/2022
15:05:23

boa tarde. Infelizmente não, o lance ofertado já está no nosso melhor valor.

Pregoeiro 17/03/2022
15:06:55

Para CATIA CRISTINA REIS SANTOS 02572177978 - Agradeço. O valor ofertado por V.Sª é
compatível com o estimado pela administração, portanto aceitável. Convocaremos o
pedido de anexo. V.Sª deverá juntar na presente sessão sua proposta devidamente

ajustada ao último lance ofertado, contendo toda a DESCRIÇÃO COMPLETA DO ITEM, BEM
COMO ASSINADA.

Sistema 17/03/2022
15:07:08

Senhor fornecedor CATIA CRISTINA REIS SANTOS 02572177978, CNPJ/CPF:
37.604.825/0001-25, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 17/03/2022
15:07:24

Para CATIA CRISTINA REIS SANTOS 02572177978 - De acordo com o item 7.24.2: O
pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie
a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada,

se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação
daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

Pregoeiro 17/03/2022
15:07:42

Para CATIA CRISTINA REIS SANTOS 02572177978 - Anexo convocado. V.Sª tem o prazo
de 02 (duas) horas para o envio da proposta.

Sistema 17/03/2022
15:27:49

Senhor Pregoeiro, o fornecedor CATIA CRISTINA REIS SANTOS 02572177978, CNPJ/CPF:
37.604.825/0001-25, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 17/03/2022 Para CATIA CRISTINA REIS SANTOS 02572177978 - Sr(a) Licitante, boa tarde. Informo
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15:38:34 que encaminhei a proposta de V.Sª para análise técnica. Favor aguardar.
Pregoeiro 17/03/2022

16:18:22
Para CATIA CRISTINA REIS SANTOS 02572177978 - Sr(a) Licitante, boa tarde. Transcrevo
o inteiro teor do Despacho proferido pela unidade demandante, quando da análise técnica

da proposta de V.Sª:
Pregoeiro 17/03/2022

16:18:46
Para CATIA CRISTINA REIS SANTOS 02572177978 - ..."Em atenção ao Despacho

PREG(1029129), informo que apesar de a proposta ID 1029120, conter a descrição do
produto como fone de ouvido com microfone embutido, as imagens ilustrativas juntadas

nos ID 1029124 e 1029128, dizem respeito a um fone de ouvido com microfone externo.,
destoando assim do pedido feito por esta seção. ..."

Pregoeiro 17/03/2022
16:19:12

Para CATIA CRISTINA REIS SANTOS 02572177978 - V.Sª gostaria de efetuar algum
esclarecimento acerca do parecer técnico abaixo transcrito?

37.604.825/0001-
25

17/03/2022
16:31:12

Ao nosso parecer faltou esclarecimentos tecnicos na descrição do item, a especificação
deveria ter sido mais clara sobre o microfone embutido no cabo e não externo.

37.604.825/0001-
25

17/03/2022
16:31:44

mas respeitamos vosso parecer e agrademos.

Pregoeiro 17/03/2022
16:39:42

Para CATIA CRISTINA REIS SANTOS 02572177978 - Agradeço. Iremos recusar a proposta
de V.Sª, conforme a análise técnica efetuada pela unidade requisitante. Boa tarde.

Pregoeiro 17/03/2022
16:41:43

Para J.P.CAVEDON SOARES - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a quinta colocada para o
item, considerando a determinação da legislação e do pregão eletrônico, devemos

questionar sobre a possibilidade de negociação de valores menores. Aceita o valor de R$
200,00?

10.925.677/0001-
94

17/03/2022
16:44:39

Boa Tarde

10.925.677/0001-
94

17/03/2022
16:45:48

Infelizmente não temos como chegar a este valor.

Pregoeiro 17/03/2022
16:48:17

Para J.P.CAVEDON SOARES - Agradeço. O valor ofertado por V.Sª é compatível com o
estimado pela administração, portanto aceitável. Convocaremos o pedido de anexo. V.Sª

deverá juntar na presente sessão sua proposta devidamente ajustada ao último lance
ofertado, contendo toda a DESCRIÇÃO COMPLETA DO ITEM, BEM COMO ASSINADA.

Sistema 17/03/2022
16:48:45

Senhor fornecedor J.P.CAVEDON SOARES, CNPJ/CPF: 10.925.677/0001-94, solicito o envio
do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 17/03/2022
16:49:03

Para J.P.CAVEDON SOARES - De acordo com o item 7.24.2: O pregoeiro solicitará ao
licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada
ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos

documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste
Edital e já apresentados.

Pregoeiro 17/03/2022
16:49:13

Para J.P.CAVEDON SOARES - Anexo convocado. V.Sª tem o prazo de 02 (duas) horas para
o envio da proposta.

10.925.677/0001-
94

17/03/2022
16:52:31

Estamos providenciando envio.

Sistema 17/03/2022
16:58:15

Senhor Pregoeiro, o fornecedor J.P.CAVEDON SOARES, CNPJ/CPF: 10.925.677/0001-94,
enviou o anexo para o ítem 1.

10.925.677/0001-
94

17/03/2022
17:02:07

Anexado.

Pregoeiro 17/03/2022
17:19:50

Para J.P.CAVEDON SOARES - Sr(a) Licitante, boa tarde. Informo que encaminhei a
proposta de V.Sª para análise técnica. Favor aguardar.

10.925.677/0001-
94

17/03/2022
17:23:02

Perfeitamente.

Pregoeiro 17/03/2022
17:36:39

Para J.P.CAVEDON SOARES - Sr(a) Licitante, informo a V.Sª que a unidade requisitante
ainda não procedeu a análise técnica da proposta, razão pela qual, iremos suspender a

presente sessão eletrônica e retornaremos, amanhã, dia 18/03/2022, às 08:30 horas da
manhã, bem como a proximidade do encerramento do horário comercial.

Pregoeiro 18/03/2022
08:31:07

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

Pregoeiro 18/03/2022
08:32:22

Para J.P.CAVEDON SOARES - Sr(a) Licitante, bom dia. informo que a unidade requisitante
ainda não procedeu a análise técnica da proposta apresentada por V.Sª. Favor aguardar.

Pregoeiro 18/03/2022
08:34:23

Para J.P.CAVEDON SOARES - Sr(a) Licitante. Transcrevo o inteiro teor do Despacho
proferido pela unidade demandante, quando da análise técnica da proposta:

Pregoeiro 18/03/2022
08:35:21

Para J.P.CAVEDON SOARES - ..."Em atenção ao Despacho PREG(1029397 ), informo que a
proposta de ID 1029387 e 1029394, dizem respeito a um fone de ouvido com microfone

externo, destoando assim do pedido feito por esta seção. ..."
Pregoeiro 18/03/2022

08:35:31
Para J.P.CAVEDON SOARES - V.Sª gostaria de efetuar algum esclarecimento acerca do

parecer técnico abaixo transcrito?
Pregoeiro 18/03/2022

08:43:03
Para J.P.CAVEDON SOARES - V.Sª gostaria de efetuar algum esclarecimento acerca do

parecer técnico abaixo transcrito?
Pregoeiro 18/03/2022

08:55:14
Para J.P.CAVEDON SOARES - Sr(a) Licitante, mediante o silêncio de V.Sª em efetuar algum

esclarecimento acerca da análise técnica da sua proposta, iremos recusá-la, tendo em
vista que não atende aos requisitos do Edital. Agradeço a participação de V.Sª.

Pregoeiro 18/03/2022
08:56:27

Para JL VIDROS E ACABAMENTOS LTDA - Sr(a) Licitante, bom dia. V.Sª foi a sexta
colocada para o item, considerando a determinação da legislação e do pregão eletrônico,
devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de valores menores. Aceita o

valor de R$ 200,00?
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Pregoeiro 18/03/2022
09:02:28

Para JL VIDROS E ACABAMENTOS LTDA - Sr(a) Licitante, bom dia. V.Sª foi a sexta
colocada para o item, considerando a determinação da legislação e do pregão eletrônico,
devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de valores menores. Aceita o

valor de R$ 200,00?
21.712.694/0001-

60
18/03/2022
09:02:58

bom dia

Pregoeiro 18/03/2022
09:03:44

Para JL VIDROS E ACABAMENTOS LTDA - Bom dia

21.712.694/0001-
60

18/03/2022
09:03:46

estamos em nosso menor valor

Pregoeiro 18/03/2022
09:05:19

Para JL VIDROS E ACABAMENTOS LTDA - Agradeço. O valor ofertado por V.Sª é compatível
com o estimado pela administração, portanto aceitável. Convocaremos o pedido de anexo.
V.Sª deverá juntar na presente sessão sua proposta devidamente ajustada ao último lance

ofertado, contendo toda a DESCRIÇÃO COMPLETA DO ITEM, BEM COMO ASSINADA.
Sistema 18/03/2022

09:05:28
Senhor fornecedor JL VIDROS E ACABAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 21.712.694/0001-60,

solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro 18/03/2022

09:05:37
Para JL VIDROS E ACABAMENTOS LTDA - De acordo com o item 7.24.2: O pregoeiro
solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a

proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada,
se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação

daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
Pregoeiro 18/03/2022

09:05:45
Para JL VIDROS E ACABAMENTOS LTDA - Anexo convocado. V.Sª tem o prazo de 02 (duas)

horas para o envio da proposta.
21.712.694/0001-

60
18/03/2022
09:06:36

ok vamos enviar

Pregoeiro 18/03/2022
09:07:35

Para JL VIDROS E ACABAMENTOS LTDA - Agradeço.

Sistema 18/03/2022
09:09:06

Senhor Pregoeiro, o fornecedor JL VIDROS E ACABAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF:
21.712.694/0001-60, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 18/03/2022
09:20:53

Para JL VIDROS E ACABAMENTOS LTDA - Sr(a) Licitante. Informo que encaminhei a
proposta de V.Sª para análise técnica. Favor aguardar.

Pregoeiro 18/03/2022
09:58:47

Para JL VIDROS E ACABAMENTOS LTDA - Informo que a unidade requisitante ainda não
procedeu a análise técnica da proposta apresentada por V.Sª. Favor aguardar.

Pregoeiro 18/03/2022
10:20:06

Para JL VIDROS E ACABAMENTOS LTDA - Sr(a) Licitante. Transcrevo o inteiro teor do
Despacho proferido pela unidade demandante, quando da análise técnica da proposta:

Pregoeiro 18/03/2022
10:20:25

Para JL VIDROS E ACABAMENTOS LTDA - ..."Em atenção ao Despacho PREG(1029939),
informo que a proposta de ID 1029882, diz respeito a um fone de ouvido com microfone

externo, destoando assim do pedido feito por esta seção. ..."
Pregoeiro 18/03/2022

10:20:34
Para JL VIDROS E ACABAMENTOS LTDA - V.Sª gostaria de efetuar algum esclarecimento

acerca do parecer técnico abaixo transcrito?
Pregoeiro 18/03/2022

10:29:18
Para JL VIDROS E ACABAMENTOS LTDA - V.Sª gostaria de efetuar algum esclarecimento

acerca do parecer técnico abaixo transcrito?
Pregoeiro 18/03/2022

10:33:40
Para JL VIDROS E ACABAMENTOS LTDA - Sr(a) Licitante, mediante o silêncio de V.Sª em

efetuar algum esclarecimento acerca da análise técnica da sua proposta, iremos recusá-la,
tendo em vista que não atende aos requisitos do Edital. Agradeço a participação de V.Sª.

Pregoeiro 18/03/2022
10:34:20

Para MODERN BRASIL TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - Sr(a) Licitante, bom dia.
V.Sª foi a sétima colocada para o item, considerando a determinação da legislação e do
pregão eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de valores

menores. Aceita o valor de R$ 200,00?
Pregoeiro 18/03/2022

10:37:31
Para MODERN BRASIL TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - Sr(a) Licitante, bom dia.
V.Sª foi a sétima colocada para o item, considerando a determinação da legislação e do
pregão eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de valores

menores. Aceita o valor de R$ 200,00?
Pregoeiro 18/03/2022

10:41:53
Para MODERN BRASIL TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - Sr(a) Licitante, bom dia.
V.Sª foi a sétima colocada para o item, considerando a determinação da legislação e do
pregão eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de valores

menores. Aceita o valor de R$ 200,00?
Pregoeiro 18/03/2022

10:46:57
Para MODERN BRASIL TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - De acordo com o item 5.5
do Edital: Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante

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

sua desconexão.
Pregoeiro 18/03/2022

10:54:55
Para MODERN BRASIL TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - Sr(a) Licitante, boa tarde.

Pregoeiro 18/03/2022
10:56:00

Para MODERN BRASIL TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - Sr(a) Licitante, bom dia.
V.Sª foi a sétima colocada para o item, considerando a determinação da legislação e do
pregão eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de valores

menores. Aceita o valor de R$ 200,00?
08.185.841/0001-

22
18/03/2022
10:58:32

PREZADOS, BOM DIA!

Pregoeiro 18/03/2022
10:59:18

Para MODERN BRASIL TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - Bom dia

Pregoeiro 18/03/2022 Para MODERN BRASIL TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - Aceita negociar com o
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11:02:13 valor de R$ 200,00?
08.185.841/0001-

22
18/03/2022
11:02:20

PREZADA SR.ª PREGOEIRA, O VALOR SOLICITADO É GLOBAL OU UNITÁRIO?

08.185.841/0001-
22

18/03/2022
11:03:10

o Nosso valor unt. é de R$ 161,00

Pregoeiro 18/03/2022
11:03:59

Para MODERN BRASIL TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - Agradeço. O valor ofertado
por V.Sª é compatível com o estimado pela administração, portanto aceitável.

Convocaremos o pedido de anexo. V.Sª deverá juntar na presente sessão sua proposta
devidamente ajustada ao último lance ofertado, contendo toda a DESCRIÇÃO COMPLETA

DO ITEM, BEM COMO ASSINADA.
Pregoeiro 18/03/2022

11:04:13
Para MODERN BRASIL TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - De acordo com o item

7.24.2: O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas)
horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
Sistema 18/03/2022

11:04:33
Senhor fornecedor MODERN BRASIL TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI, CNPJ/CPF:

08.185.841/0001-22, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro 18/03/2022

11:04:43
Para MODERN BRASIL TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - Anexo convocado. V.Sª

tem o prazo de 02 (duas) horas para o envio da proposta.
08.185.841/0001-

22
18/03/2022
11:10:33

Enviaremos com brevidade.

Sistema 18/03/2022
11:17:47

Senhor Pregoeiro, o fornecedor MODERN BRASIL TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI,
CNPJ/CPF: 08.185.841/0001-22, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 18/03/2022
11:22:15

Para MODERN BRASIL TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - Sr(a) Licitante. Informo
que encaminhei a proposta de V.Sª para análise técnica. Favor aguardar.

Pregoeiro 18/03/2022
12:01:57

Para MODERN BRASIL TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - Sr(a) Licitante. Transcrevo
o inteiro teor do Despacho proferido pela unidade demandante, quando da análise técnica

da proposta:
Pregoeiro 18/03/2022

12:02:19
Para MODERN BRASIL TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - ..."Em atenção ao

Despacho PREG(1030240), informo que a proposta de ID 1030163, diz respeito a um fone
de ouvido com microfone externo, destoando assim do pedido feito por esta seção. ..."

Pregoeiro 18/03/2022
12:02:29

Para MODERN BRASIL TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - V.Sª gostaria de efetuar
algum esclarecimento acerca do parecer técnico abaixo transcrito?

08.185.841/0001-
22

18/03/2022
12:05:09

Prezada Sr.ª Pregoeira, gostaria que nos desse a informação qual aspecto nossa proposta
destoa do solicitado

Pregoeiro 18/03/2022
12:06:25

Para MODERN BRASIL TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - ..."diz respeito a um fone
de ouvido com microfone externo"...

Pregoeiro 18/03/2022
12:08:06

Para MODERN BRASIL TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - Item 1.1. do Edital: O
presente Pregão tem por objeto aquisição de material de consumo – fones de ouvido de

cabeças (headphone) com fone embutido, conforme especificações e condições assentadas
nos ANEXOS deste edital.

08.185.841/0001-
22

18/03/2022
12:08:45

o microfone não é externo, ele embutido ao headset e possui uma haste flexível.

Pregoeiro 18/03/2022
12:11:09

Para MODERN BRASIL TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - Sr(a) Licitante, mediante
os esclarecimentos de V.Sª, irei encaminhar para a unidade requisitante para análise

superior. Suspenderemos a pressente sessão eletrônica, tendo em vista o encerramento
do horário comercial para almoço e retornaremos, no dia 21/03/2022, às 14:00 horas.

08.185.841/0001-
22

18/03/2022
12:14:28

Estaremos a disposição e aguardando a decisão da Vossa Senhoria.

Pregoeiro 21/03/2022
14:02:45

Sr(a) Licitantes, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão eletrônica. Informo que a
unidade requisitante ainda não procedeu a análise técnica das informações prestadas pela

empresa MODERN BRASIL TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI. Favor aguardar.
Pregoeiro 21/03/2022

14:48:44
Informo que a unidade requisitante ainda não procedeu a análise técnica das informações
prestadas pela empresa MODERN BRASIL TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI. Favor

aguardar.
Pregoeiro 21/03/2022

15:23:53
Informo que a unidade requisitante ainda não procedeu a análise técnica das informações
prestadas pela empresa MODERN BRASIL TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI. Favor

aguardar.
Pregoeiro 21/03/2022

15:37:41
Para MODERN BRASIL TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - Sr(a) Licitante, boa tarde.

Pregoeiro 21/03/2022
15:39:46

Para MODERN BRASIL TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - Transcrevo a Informação
1447/CARP, quando da análise técnica das informações prestadas por V.Sª:

Pregoeiro 21/03/2022
15:40:39

Para MODERN BRASIL TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - ..."em atenção ao contido
no Despacho PREG 1030278, ratifico a manifestação presente na Informação 1392

(1030244), uma vez que, embora a proposta ID 1029120 tenha consignado na respectiva
descrição que o objeto da aquisição seriam fones de ouvido com microfone embutido, a

imagem ilustrativa juntada no ID 1030163, diz respeito a um fone de ouvido ...
Pregoeiro 21/03/2022

15:40:55
Para MODERN BRASIL TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - ... com microfone externo.

..."
Pregoeiro 21/03/2022

15:44:38
Para MODERN BRASIL TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - Sr(a) Licitante, conforme o
parecer técnico, iremos recusar a proposta de V.Sª, tendo em vista que o produto ofertado

não atende as especificações do Edital. Agradecemos a sua participação no presente
certame licitatório.
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Pregoeiro 21/03/2022
15:46:01

Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a oitava
colocada para o item, considerando a determinação da legislação e do pregão eletrônico,
devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de valores menores. Aceita o

valor de R$ 200,00?
Pregoeiro 21/03/2022

15:53:22
Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a oitava
colocada para o item, considerando a determinação da legislação e do pregão eletrônico,
devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de valores menores. Aceita o

valor de R$ 200,00?
Pregoeiro 21/03/2022

15:59:32
Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - De acordo com o item 5.5 do Edital:

Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante
da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

Pregoeiro 21/03/2022
16:00:20

Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde.

Pregoeiro 21/03/2022
16:20:53

Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - De acordo com o item 5.5 do Edital:
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão

pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante
da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

Pregoeiro 21/03/2022
16:26:11

Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - Sr(a) Licitante, informo a V.Sª que
determino o prazo de 30 (trinta) minutos para a sua resposta. Após esse prazo,

entenderemos que não houve interesse na presente sessão eletrônica.
Pregoeiro 21/03/2022

16:35:28
Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde.

Pregoeiro 21/03/2022
17:03:39

Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. Diante do silêncio
de V.Sª em responder aos questionamentos de negociação deste Pregoeiro, iremos

recusar a sua proposta. Agradeço a sua participação.
Sistema 21/03/2022

17:05:09
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 21/03/2022

17:06:18
Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 21/03/2022 às

17:37:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 15/03/2022
13:20:53

Abertura da sessão
pública

15/03/2022
14:00:00 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de
propostas

15/03/2022
14:10:01 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas

15/03/2022
14:42:56 Início da etapa de julgamento de propostas

Suspensão
administrativa

16/03/2022
17:36:04 Previsão de reabertura: 17/03/2022 15:00:00; Encerramento do horário comercial.

Reativação 17/03/2022
15:00:35

Suspensão
administrativa

17/03/2022
17:39:05

Previsão de reabertura: 18/03/2022 08:30:00; Proximidade do encerramento do horário
comercial, bem como a unidade demandante ainda não procedeu a análise técnica da proposta
apresentada pela empresa J.P Cavedon Soares.

Reativação 18/03/2022
08:30:11

Suspensão
administrativa

18/03/2022
12:31:47 Previsão de reabertura: 21/03/2022 14:00:00; Intervalo do horário comercial para almoço

Reativação 21/03/2022
14:00:15

Abertura do prazo 21/03/2022
17:05:09 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

21/03/2022
17:06:18 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 21/03/2022 às 17:37:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi
divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20
de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 18:26 horas do dia 21 de março de 2022, cuja ata
foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
JOAO HERMINIO DE BARROS NETO 
Pregoeiro Oficial
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WEBER BEZERRA CAVALCANTI
Equipe de Apoio

Voltar   
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Pregão Eletrônico

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00009/2022 
 

Às 18:26 horas do dia 21 de março de 2022, após analisado o resultado do Pregão nº 00009/2022, referente ao Processo nº
0012043-64.2020, 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: Fone Ouvido
Descrição Complementar: Fone Ouvido Conector: P2 , Tipo: Não Intra-Auricular , Características Adicionais: Stéreo, Formato De
Arco, Com Capsulas De Neodímio , Comprimento Fio: 1,20
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 6 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 967,0200 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item
Evento Data Observações

Cancelado no
julgamento

21/03/2022
17:05:09

Item cancelado no julgamento. Motivo: A unidade demandante informou que os produtos
ofertados não atenderam aos requisitos estabelecidos no Edital.

Fim do documento
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 21 de março de 2022.
Senhor Secretário de Administração.
 
Reporto-me no presente para informar o fracasso do

Pregão Eletrônico n.º 09/2022, tendo em vista que a unidade
demandante recusou todas as proprostas apresentadas.

 
 Ata Pregão Eletrônico n.º 09/2022, evento 1031415
 Termo de Adjudicação/registro fracasso, evento 1031416
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 21/03/2022, às 18:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1031444 e o código CRC FCD9158B.

0012043-64.2020.6.02.8000 1031444v1
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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 Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Submeto os presentes autos à consideração de

Vossa Senhoria, pedindo vênia para sugerir que se colha da
Presidência a homologação dos atos do Sr. Pregoeiro, na
condução do certame, inclusive a declaração do fracasso do
Pregão Eletrônico nº 09/2022, conforme assentado no
Despacho PREG 1031444.

Por oportuno, solicito que seja autorizada a
repetição do certame, posto que não atendida a demanda.

Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 23/03/2022, às 00:14, 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
1032447 e o código CRC E069E999.

0012043-64.2020.6.02.8000 1032447v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

CONCLUSÃO

Maceió, 23 de março de 2022.
 
Senhor Presidente,
 
Cumpre-me submeter ao crivo de V. Exa. informação

prestada pelo sr. Secretário de Administração dando conta do
fracasso do Pregão Eletrônico n.º 09/2022, conforme assentado no
Despacho PREG 1031444, objetivando aquisição de material de
consumo – fones de ouvido (Headphone), tudo de acordo com
requisição promovida pela Secretaria de Administração, conforme as
especificações constantes no Termo de Referência  conforme evento
SEI nº (0998772) .

Outrossim, sugere-se ainda que seja autorizada a
repetição do certame, posto que não atendida a demanda em
questão.

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 23/03/2022, às 18:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1032713 e o código CRC FF3B7AEA.

0012043-64.2020.6.02.8000 1032713v1
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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 : 0012043-64.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ACOMPANHAMENTO E ATOS PREPARATÓRIOS
ASSUNTO : Pregão. Repetição. Autorização. Abertura de fase externa. Aquisição de material de consumo – fones de ouvido (Headphone)

 

Decisão nº 850 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

Diante do fracasso do Pregão Eletrônico nº 09/2022,
conforme assentado no Despacho PREG 1031444, acolho a sugestão
ofertada pelo Senhor Diretor-Geral, inserta no evento SEI 1032713, e
AUTORIZO, com fulcro no art. 1º da Lei nº 10.520/02 e Decreto nº
10.024/2019, bem como, subsidiariamente, as prescrições insertas
na Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações, a repetição do
certame licitatório, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA,
do tipo MENOR PREÇO, objetivando aquisição de material de
consumo – fones de ouvido (Headphone), tudo de acordo com
requisição promovida pela Secretaria de Administração, conforme as
especificações constantes no Termo de Referência  conforme evento
SEI nº (0998772).

À SAD para a divulgação do competente instrumento
convocatório e demais medidas de sua alçada, nos termos da minuta
constante no evento SEI (1014813), aprovada pela Assessoria
Jurídica da Diretoria Geral por meio do Parecer 127/2022 (1012537),
complementado pelo Despacho AJ-DG 1014245 e pelo Parecer
141/2022 (1015172) e, por fim,  com os esclarecimentos do Sr.
Secretário de Administração (1013489).

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
25/03/2022, às 08:33, 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
1033893 e o código CRC 83BCBA32.

0012043-64.2020.6.02.8000 1033893v10
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00009/2022

 
Às 16:27 horas do dia 25 de março de 2022, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0012043-64.2020,
Pregão nº 00009/2022. 
 

 
Resultado da Homologação

 
Item: 1
Descrição: Fone Ouvido
Descrição Complementar: Fone Ouvido Conector: P2 , Tipo: Não Intra-Auricular , Características Adicionais: Stéreo,
Formato De Arco, Com Capsulas De Neodímio , Comprimento Fio: 1,20
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 6 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 967,0200 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado no julgamento

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações
Cancelado

no
julgamento

21/03/2022
17:05:09 - Item cancelado no julgamento. Motivo: A unidade demandante informou que

os produtos ofertados não atenderam aos requisitos estabelecidos no Edital.

Homologado 25/03/2022
16:27:39

JOSE RICARDO
ARAUJO E

SILVA

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

DESPACHO

Maceió, 25 de março de 2022.
À SLC, para devidos registros e publicação do aviso

de repetição do certame.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 25/03/2022, às 16:32, 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
1035135 e o código CRC 84E68A21.

0012043-64.2020.6.02.8000 1035135v1
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30/03/2022 16:40 Pregões 2022 — Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

https://adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/transparencia-e-prestacao-de-contas/contratacoes/licitacoes/pregoes/pregoes-2022/view 1/4
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Pregões 2022

Procedimento Concluído

Número 02/2022
SEI 0006075-19.2021.2021.6.02.8000

Data: 13/01/2022 às 14:00:00 

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação, de forma não contínua, de serviços de operação e
monitoramento do sistema de sonorização pertencente ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, e de gravação de som e
imagem e sua transmissão via Youtube principalmente para as Sessões do Pleno desta Corte de Justiça Especializada.

Critérios de sustentabilidade:  ( X ) SIM     (   ) NÃO
Valor total  estimado: R$ 137.791,25.

Resultado: a empresa  THAMYRES GRINYS DE MOURA BARBOSA, CNPJ sob o nº 37.221.415/0001-03, venceu a
licitação pelo valor total de R$ 77.975,00. 

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI

Número 03/2022
SEI 0004543-56.2021.2021.6.02.8000

Data: 31/01/2022 às 14:00:00 

Objeto: Contratação dos serviços de intermediação empresa-escola junto às instituições públicas e privadas de ensino superior,
visando ao desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciarem, em conformidade com a legislação pertinente, em
vigor, a operacionalização de estágio para estudantes interessados, conforme especificações e condições previstas no edital e
seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: (   ) SIM      ( X ) NÃO
Valor total  estimado: R$ 457.156,80.
Resultado:  Licitação revogada.
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Decisão Pregoeiro
Publicação do Aviso de Revogação 

Número 04/2022
SEI 0006364-49.2021.2021.6.02.8000

Data: 1º/02/2022 às 14:00:00 

Objeto: Registro de Preços para aquisição de  impressoras multifuncionais, conforme especificações descritas no
Anexo I do edital.

Critérios de Sustentabilidade: (   ) SIM     ( X ) NÂO
Valor total  estimado: R$ 3.840,13.
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Resultado: a empresa REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°
65.149.197/0002-51, venceu a licitação pelo valor total de R$ 179.500,00 (cento e setenta e nove mil e quinhentos
reais). 

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Pedido de Esclarecimento
Resposta ao Pedido de Esclarecimento
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI

Número 05/2022
SEI 0007707-80.2021.2021.6.02.8000

Data: 03/02/2022 às 14:00:00 

Objeto: Contratação de serviços de editoração/diagramação para publicação do Relatório de Gestão do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, a ser apresentado ao Tribunal de Contas da União, em observância ao disposto no art. 3º
c/c o art. 8º da DN TCU 187/2020, conforme especificações e condições assentadas no edital e seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: ( X ) SIM   (   ) NÂO
Valor total  estimado: R$ 1.656,00.
Resultado: o objeto foi adjudicado à empresa K G NASCIMENTO MARKETING, inscrita no CNPJ sob o n°
39.421.244/0001-83, pelo valor total de R$ 1.480,00.

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso da Decisão do Recurso no DOU
Publicação do Aviso de Homologação 

Número 06/2022
SEI 0006492-69.2021.6.02.8000

Data: 18/02/2022 às 09:00:00 

Objeto: Aquisição de material de consumo – material elétrico, conforme especificações e condições assentadas nos
ANEXO I e I-A deste edital. 

Critérios de Sustentabilidade: (   ) SIM   ( X ) NÂO
Valor total  estimado: R$ 63.914,08.

Resultado: O pregão 06/2022 foi adjudicado às empresas: 
a)SHOPPING TEMDETUDO FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 38.074.840/0001-
71, vencedora dos Itens 1, 3, 4 e 7, pelo melhor lance no valor total de R$ 30.720,00 (trinta mil
setecentos e vinte reais);
b)RRA COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 44.307.153/0001-51, Item 2, pelo
melhor lance no valor total de R$ 2.106,00 (dois mil cento e seis reais);
c)VERSATTIL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 36.634.191/0001-90,
Item 5, pelo melhor lance no valor total de R$ 16.895,82 (dezesseis mil oitocentos e noventa e cinco
reais e oitenta e dois centavos);
d)FOX STORE LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 42.240.841/0001-16, Item 6, pelo melhor lance no valor
total de R$ 366,00 (trezentos e sessenta e seis reais);
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Tags

e)SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 42.883.960/0001-97, Item 8, pelo melhor
lance no valor total de R$ 1.002,00 (um mil dois reais);
f)RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA , inscrita no CNPJ sob o n° 20.784.313/0001-95,
Item 9, pelo melhor lance no valor total de R$ 1.238,00 (um mil duzentos e trinta e oito reais

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI

Número 07/2022
SEI 0005561-66.2021.6.02.8000

Data: 21/02/2022 às 14:00:00 

Objeto: Contratação de empresa especializada, sediada ou com filial no Município de Maceió/AL, para o fornecimento de
combustíveis, gasolina comum (ITEM 1) e óleo diesel S/10 (ITEM 2), no aludido Município durante o pleito de 2022, com
destinação ao abastecimento de veículos automotivos locados pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e aos
eventualmente cedidos à Justiça Eleitoral, sem o uso de cartões eletrônicos, conforme especificações descritas no edital
e seus anexos. 

Critérios de Sustentabilidade: ( X ) SIM   (   ) NÂO
Valor total  estimado: R$ 39.256,00.

Resultado: o objeto foi adjudicado à empresa AUTO POSTO CONFIANCA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o
n° 20.528.778/0001-85, em razão do melhor lance ofertado no percentual de desconto, na ordem de
0,01% para cada item.

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI

Número 09/2022
SEI 0012043-64.2020.6.02.8000

Data: 15/03/2022 às 14:00:00 

Objeto: Aquisição de material de consumo – fones de ouvido de cabeças (headphone) com fone embutido, conforme
especificações e condições assentadas nos ANEXOS do edital. 

Critérios de Sustentabilidade: ( X ) SIM   (   ) NÂO
Valor total  estimado: R$ 967,02.
Resultado: Licitação fracassada.

 

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PREGÃOPREGÃO ELETRÔNICOELETRÔNICO NºNº 2121/2022/2022

PROCESSO Nº 0012043-64.2020.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 19 de abril de 2022
HORÁRIO DE BRASÍLIA/
Horário de Abertura: 14 horas

O  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas  –  TER/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 de consumo – fones de ouvido de cabeças
(Headphone),  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 aquisição de material de consumo – fones
de ouvido de cabeças (headphone) com fone embutido, conforme especificações e
condições assentadas nos ANEXOS deste edital.

2 – DO PRAZO DE ENTREGA, DA GARANTIA E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA

2.1. Os  materiais  deverão  ser  entregues  no prazo de  até  30 (trinta)  dias
corridos contados do recebimento da Nota de Empenho por e-mail.

2.2. A garantia dos produtos adquiridos deve contemplar o período determinado de 24
(vinte e quatro) meses.

2.2.1. A garantia contratual deve cobrir o reparo ou substituição e a entrega do
produto  que  venha  a  apresentar  defeitos  e/ou  vícios  decorrentes  de  projeto,
fabricação,  construção  ou  montagem,  inclusive,  quando  cabível,  atualizações
corretivas dos  softwares  (firmwares e drivers) fornecidos com os equipamentos,
compreendidas  aquelas  disponibilizadas  pelo  fabricante  durante  o  período  de
garantia.

2.2.2. A garantia contratual deverá, igualmente, abranger a substituição por outro
novo,  sem  custos  adicionais  para  a  CONTRATANTE,  de  qualquer  equipamento
defeituoso objeto deste contrato, caso se verifique uma das seguintes hipóteses:
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a) Verificação  de  03  (três)  ou  mais  intercorrências  que  comprometam o  seu  uso
normal, dentro de um período de 20 (vinte) dias úteis;

b) A soma do tempo de paralisação do equipamento ultrapasse 07 dias úteis, dentro
de um período de 20 (vinte) dias úteis. 

2.2.3. A adoção das medidas previstas no parágrafo anterior deverá ser efetivada
no  prazo  de  até  30  (trinta)  dias  úteis,  contados  do  recebimento  da  notificação
promovida  pela  contratante  na  qual  cientificará  a  contratada  da  ocorrência  da
presente hipótese contratual.

2 – DA PARTICIPAÇÃO

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 pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas
no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor
rural pessoa física e para o microempreendedor individual – MEI, nos limites
previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

3.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

a) proibidos  de  participar  de  licitações  e  celebrar  contratos
administrativos, na forma da legislação vigente;

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

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

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

e) que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata
ou em processo de dissolução ou liquidação;

f) que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro
grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou
no  exercício  de funções administrativas, assim como de servidores
ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados
direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da
área encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º
da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a
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nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ).

3.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim”
ou  “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes
declarações:

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

a.1)  Como  esta  licitação  prevê  a  participação  exclusiva  de
microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do
campo “não” impedirá o prosseguimento no certame;

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

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e
que  a  proposta apresentada está em conformidade com as
exigências editalícias;

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame,
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo
menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do
artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos
da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando
trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e
IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

h) que  os  materiais  sejam  confeccionados  por  empresas  que
comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e
que atendam às  regras  de  acessibilidade previstas  na  legislação,
conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

3.5. A  declaração  falsa  relativa  ao  cumprimento  de  qualquer
condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste
Edital.

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

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

4.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras
do Governo  Federal,  no  sítio www.comprasgovernamentais.gov.br,
por  meio  de  certificado digital conferido pela Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil.
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4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de
sua  capacidade  técnica  para  realização  das  transações  inerentes  a  este
Pregão.

4.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas  transações
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e
seus  lances,  inclusive  os  atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluída a responsabilidade do provedor  do  sistema ou  do
órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

4.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis
pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração
dos  registros  tão  logo  identifique  incorreção  ou  aqueles  se  tornem
desatualizados.

4.5.1. A  não  observância  do  disposto  no  subitem anterior  poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação

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

5.1. Os  licitantes  encaminharão,  exclusivamente  por  meio  do  sistema,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital,
proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

5.2. O  envio  da  proposta,  acompanhada  dos  documentos  de  habilitação
exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação
que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso
aos dados constantes dos sistemas.

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte  deverão encaminhar a
documentação  de  habilitação,  ainda  que  haja  alguma  restrição  de
regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123, de
2006.

5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico
durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente
da perda de negócios, diante  da  inobservância  de  quaisquer  mensagens
emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

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

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

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

6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1. O licitante deverá enviar  sua proposta mediante o preenchimento,  no
sistema eletrônico, dos seguintes campos:

a) Valor total do item ofertado;

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

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

6.3. Nos  valores  propostos  estarão  inclusos  todos  os  custos  operacionais,
encargos  previdenciários,  trabalhistas,  tributários,  comerciais  e  quaisquer
outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances,
serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito
de pleitear qualquer  alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer
outro pretexto.

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

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas
normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem
de licitações públicas.

6.6.1. O  descumprimento  das  regras  supramencionadas  pela
Administração por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização
do Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar
as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das
medidas necessárias ao exato cumprimento da lei,  nos termos do
art.  71,  inciso  IX,  da  Constituição;  ou  condenação  dos  agentes
públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos
prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento
por sobrepreço na execução do contrato.

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

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de
sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde
logo  aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos
estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem
as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

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

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no
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sistema,  com acompanhamento em tempo real por todos os
participantes.

7.2.3. A  não  desclassificação  da  proposta  não  impede  o  seu
julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de
aceitação.

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo
que somente estas participarão da fase de lances.

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o
Pregoeiro e os licitantes.

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

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

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

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

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

7.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de
disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos
e sucessivos, com lance final e fechado.

7.10. A  etapa  de  lances  da  sessão  pública  terá  duração  inicial  de  quinze
minutos.  Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento
iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez
minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente
encerrada a recepção de lances.

7.11. Encerrado  o  prazo  previsto  no  item  anterior,  o  sistema  abrirá
oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas
com preços até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final
e fechado em até cinco minutos,  o qual  será  sigiloso até o  encerramento
deste prazo.

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,
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para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de
classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco
minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.13. Poderá  o  pregoeiro,  auxiliado  pela  equipe  de  apoio,  justificadamente,
admitir  o  reinício  da etapa fechada,  caso nenhum licitante  classificado na
etapa de lance fechado atender às exigências de habilitação.

7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os  subitens
anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência
ser  comunicada  imediatamente  à  Secretaria  de  Gestão  do  Ministério  da
Economia;

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

7.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor,  prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados,
em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do
licitante.

7.17. No  caso  de  desconexão  com  o  Pregoeiro,  no  decorrer  da  etapa
competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos
licitantes para a recepção dos lances.

7.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por
tempo  superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada
somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo
Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

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

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

7.21. A  ordem  de  apresentação  pelos  licitantes  é  utilizada  como  um  dos
critérios  de  classificação,  de  maneira  que  só  poderá  haver  empate  entre
propostas  iguais  (não seguidas  de  lances), ou entre lances finais da fase
fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.22. Havendo  eventual  empate  entre  propostas  ou  lances,  o  critério  de
desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993,
assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

7.22.1.no país;

7.22.2.por empresas brasileiras;

7.22.3. por  empresas  que invistam em pesquisa  e  no
desenvolvimento de tecnologia no País;

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de
reserva  de  cargos  prevista  em lei  para  pessoa  com
deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e
que atendam às regras de acessibilidade previstas na
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legislação.

7.23. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema
eletrônico dentre as propostas empatadas.

7.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública,  o pregoeiro
deverá  encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que
tenha apresentado o melhor preço,  para que seja obtida melhor proposta,
vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

7.24.1. A  negociação  será  realizada  por  meio  do  sistema,
podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.24.2.O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que,
no prazo  de  2  (duas)  horas,  envie  a  proposta  adequada  ao
último  lance  ofertado  após  a  negociação  realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares,
quando  necessários  à  confirmação  daqueles  exigidos  neste
Edital e já apresentados.

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

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

8.1. Encerrada  a  etapa  de  negociação,  o  pregoeiro  examinará  a  proposta
classificada  em  primeiro  lugar  quanto  à  adequação  ao  objeto  e  à
compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação
neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do
art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.

8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na
sua  proposta,  os  percentuais  das  contribuições  previstas  no  art.  176  da
Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184,
inciso V, sob pena de desclassificação.

8.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar
preço final superior  ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018-TCU  –
Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

8.3.1. O preço máximo total  fixado para o objeto licitado é de  R$
967,02 (novecentos e sessenta e sete reais e dois centavos), que de
modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a
negociar em busca de preços inferiores.

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

8.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para
aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as
provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.
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8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a
realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão
pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com,
no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será
registrada em ata.

8.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de
2 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

8.6.1.O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por
solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo
o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

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

8.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro
examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na
ordem de classificação.

8.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no
“chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

8.10. Nas hipóteses em que o  Pregoeiro  não aceitar  a  proposta e  passar à
subsequente,  poderá  negociar  com o  licitante  para  que seja  obtido preço
melhor, conforme disposto no item 7.24.

8.11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro
verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

9 – DA HABILITAÇÃO.

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

9.1.1. SICAF;

9.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas
da União (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).

9.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de
1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público,  inclusive  por  intermédio  de  pessoa  jurídica  da  qual  seja  sócio
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majoritário.

9.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a
existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará
para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

9.2.2. A  tentativa  de  burla  será  verificada  por  meio  dos  vínculos
societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à
sua desclassificação.

9.3. Constatada  a  existência  de  sanção,  o  Pregoeiro  reputará  o  licitante
inabilitado, por falta de condição de participação.

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

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

9.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução
Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema,
deverá atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF
até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das
propostas;

9.5.2. É dever  do licitante  atualizar  previamente  as  comprovações
constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura
da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação
da proposta, a respectiva documentação atualizada.

9.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação
do  licitante,  exceto  se  a  consulta  aos  sítios  eletrônicos  oficiais
emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar
a(s)  certidão(ões)  válida(s),  conforme  art. 43, §3º, do Decreto
10.024, de 2019.

9.6. Havendo  a  necessidade  de  envio  de  documentos  de  habilitação
complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e
já  apresentados,  o  licitante  será  convocado  a  encaminhá-los,  em formato
digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação.
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9.7. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de
requisitos  mediante apresentação dos documentos originais não-digitais
quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

9.8. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.9. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome
da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em
nome  da  filial,  exceto  aqueles  documentos  que,  pela  própria  natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com
diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/
FGTS,  quando  for  comprovada  a  centralização  do  recolhimento
dessas contribuições.

9.10. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos
termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins
de habilitação:

9.10.1. Habilitação jurídica:

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI:
Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI,
cuja aceitação ficará 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, devidamente registrado na Junta Comercial
da respectiva sede, acompanhado de  documento comprobatório de
seus administradores;

d) inscrição no Registro  Público de Empresas Mercantis onde opera,
com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o
participante sucursal, filial ou agência;

e) No caso de sociedade simples:  inscrição do ato  constitutivo no
Registro  Civil  das Pessoas Jurídicas do local de sua sede,
acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

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

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de 
todas as alterações ou da consolidação respectiva.

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista:
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a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no
Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela  Secretaria
da  Receita  Federal  do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários
federais  e  à  Dívida Ativa  da União (DAU) por elas  administrados,
inclusive  aqueles  relativos  à  Seguridade  Social,  nos  termos  da
Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita
Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

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

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva
com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943;

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo
ao  domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto contratual;

f) prova  de regularidade com a  Fazenda  Estadual  do domicílio  ou
sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou
concorre;

g) caso  o  licitante  seja  considerado  isento  dos  tributos  estaduais
relacionados  ao  objeto  licitatório,  deverá  comprovar  tal  condição
mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede,
ou outra equivalente, na forma da lei;

9.10.2.1. O  licitante,  microempresa  ou  empresa  de  pequeno
porte,  deverá  apresentar  toda  a  documentação  exigida  para
efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

9.10.2.2. A  licitante  melhor  classificada  deverá,  também,
apresentar  a  documentação  de  regularidade  fiscal  das
microempresas  e/ou  empresas  de  pequeno porte que serão
subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que
exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização
previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015.

9.10.2.3. O  licitante  enquadrado  como  microempreendedor
individual  que  pretenda  auferir  os  benefícios  do  tratamento
diferenciado previstos na Lei  Complementar n.  123,  de 2006,
estará  dispensado  (a)  da  prova  de  inscrição no cadastro de
contribuinte municipal e (b) da apresentação do balanço
patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.
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9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade
fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como
microempresa ou  empresa de pequeno porte seja declarada
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências
do edital.

9.10.2.5. A  declaração  do  vencedor  acontecerá  no  momento
imediatamente posterior à fase de habilitação.

9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no
que tange à  regularidade  fiscal  e  trabalhista,  a  mesma será
convocada  para,  no  prazo  de  5  (cinco)  dias  úteis,  após  a
declaração  do  vencedor,  comprovar a  regularização.  O  prazo
poderá  ser  prorrogado  por  igual  período,  a  critério  da
administração  pública,  quando  requerida  pelo  licitante,
mediante apresentação de justificativa.

9.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo
previsto no subitem anterior  acarretará  a  inabilitação  do
licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo
facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem
de classificação. Se, na ordem de classificação,  seguir-se outra
licitante  com  alguma  restrição  na  documentação  fiscal  e
trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

9.10.2.8. Havendo necessidade de  analisar  minuciosamente  os
documentos  exigidos,  o  Pregoeiro  suspenderá  a  sessão,
informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade
da mesma.

9.10.2.9. Será  inabilitado  o  licitante  que  não  comprovar  sua
habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos
exigidos,  ou  apresentá-los em desacordo com o estabelecido
neste Edital.

9.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que
estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar
os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando
as exigências do item em que venceu às do item em que estiver
concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação,
além da aplicação das sanções cabíveis.

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos
de habilitação,  a  inabilitação  recairá  sobre  o(s)  item(ns)  de
menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a
habilitação do licitante nos remanescentes.

9.11. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital,
o licitante será declarado vencedor.

10 – DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada
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no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema
eletrônico e deverá:

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada,
em  uma  via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas,
devendo a última folha ser  assinada e as demais rubricadas pelo
licitante ou seu representante legal.

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

c) conter a descrição do item ofertado;

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

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

10.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca,
modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

10.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor
unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º
da Lei nº 8.666/93).

10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço
global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os
valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão
estes últimos.

10.5. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto
deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição
que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de
desclassificação.

10.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não
sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas
ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

10.7. As  propostas  que  contenham  a  descrição  do  objeto,  o  valor  e  os
documentos  complementares estarão disponíveis na internet, após a
homologação.

11 – DOS RECURSOS

11.1. Declarado  o  vencedor  e  decorrida  a  fase  de  regularização  fiscal  e
trabalhista  da  licitante qualificada como microempresa ou empresa de
pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta
minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção  de  recorrer,  de
forma  motivada,  isto  é,  indicando  contra  qual(is)  decisão(ões)  pretende
recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a
tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer,  para
decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
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11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal,
mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

11.2.2. A  falta  de  manifestação  motivada  do  licitante  quanto  à
intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de
então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema
eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para,
querendo,  apresentarem  contrarrazões  também  pelo  sistema
eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término
do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

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

11.4. Os  autos  do  processo  permanecerão  com vista  franqueada  aos
interessados, no endereço constante neste Edital.

12 – DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de
atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que
seja anulada a própria  sessão pública, situação em que serão
repetidos os atos anulados e os que dele dependam;

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou
quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não
retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização
fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006.
Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente
posteriores ao encerramento da etapa de lances.

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

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

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

13 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por
ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade
competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.
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13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

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

14.1. Até  03 (três)  dias  úteis  antes  da  data  designada para  a  abertura  da
sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

14.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo  e-mail
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço
discriminado no item 23.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos.

14.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste
Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias
úteis contados da data de recebimento da impugnação.

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

14.5. Os  pedidos  de  esclarecimentos  referentes  a  este  processo  licitatório
deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data
designada  para  abertura  da  sessão  pública,  exclusivamente  por  meio
eletrônico, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br  .  

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

14.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos
previstos no certame.

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

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

15 – DA CONTRATAÇÃO

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

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

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

16 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.
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16.1. A entrega dos materiais  deverá ocorrer  no prazo máximo de 30 dias
corridos contados do recebimento da Nota de Empenho por e–mail, na Seção
de Almoxarifado do TRE/AL, localizada na Av. Menino Marcelo (Via Expressa),
nº 7.200 D – Serraria, Maceió/AL, CEP: 57046-000, Tel: (82) 3328-1947, ou em
outro local, nesta Capital, a ser indicado pela  Administração deste Órgão,
durante o seu horário normal de expediente.

16.2. O material será recebido:

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

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 a unidade competente proceda às verificações, após o
recebimento  provisório,  será  de  05  (cinco)  dias  úteis,  quando  deverá  se
manifestar,  emitindo 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.

16.7. O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá
seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez)
dias corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções
administrativas previstas na Seção 17.

17 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

17.1. O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em
aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para
o  certame  ou  apresentar  documentação  falsa,  ensejar  o  retardamento  da
execução  de  seu  objeto,  não  mantiver  a  proposta,  falhar  ou  fraudar  na
execução do contrato,  comportar-se  de  modo inidôneo ou cometer fraude
fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das
multas previstas neste edital e das demais cominações legais.

17.2. Pela  inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às
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sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas
pela  autoridade  competente  do  TER/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) 0,5% por dia, e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns)
entregue(s) em atraso injustificado, limitada a incidência a 5 dias
de atraso. Após o 5º  (quinto) dia e a critério da Administração,
poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s),  recaindo  sobre
este(s) a multa constante na alínea “d”, sem prejuízo da rescisão
unilateral da avença;

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

c) 7,5% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s), em caso de
inexecução parcial  da obrigação assumida,  assim considerado o
atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na
alínea “a”, bem como, a extrapolação do prazo máximo de atraso
injustificado estabelecido na alínea “b”;

d) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho;

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% (dez por cento) do valor total do
contrato celebrado.

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

17.5. As sanções previstas neste edital poderão ser impostas cumulativamente
com as demais.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17.15. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais
normas  reguladoras  da  matéria,  em  especial  as  Leis  nº 8.666/1993  e
10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios
da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.

17.16. Os  atos  administrativos  de  aplicação  das  sanções,  com  exceção  de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente
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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, após o recebimento definitivo da nota
fiscal, devidamente atestada.

18.2. Poderão  ser  descontados  do  pagamento  os  valores  atinentes  a
penalidades eventualmente aplicadas.

18.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

18.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada pagamento,
fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação
tributária vigente.

18.5. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência.

18.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até
a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido
para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP,
Onde:

EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100) I= (6/100) I = 0,0001644 

         365         365

TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

19.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos
recursos  lançados  na  Proposta  Orçamentária  Anual  deste  Tribunal  para  o
exercício  2022,  alocados  no  Programa  de  Trabalho  –  Gestão  do  Processo
Eleitoral;  PTRES  n°  167674,  Natureza da Despesa  n°  339030 (Material  de
Consumo).

20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

a) Proporcionar  à  Contratada  todas  as  condições  necessárias  ao  pleno
cumprimento das obrigações estabelecidas neste edital;

b) Executar a fiscalização e controle na entrega do objeto deste edital;

c) Efetuar o pagamento à Contratada, consoante às condições estabelecidas
no contrato;
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d) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pela Contratada,  proporcionando  todas  as  condições  para  que  a  mesma
possa cumprir suas obrigações dentro dos prazos estabelecidos;

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

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

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

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

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

21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

a) Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com
o termo de referência;

b) Substituir,  às  suas  expensas,  as  divergências  eventualmente
encontradas, no prazo máximo de 10 dias corridos.

c) Acondicionar  o  material,  obrigatoriamente,  em  embalagens  de  boa
qualidade,  não  danificadas,  originais  da  linha  de  fabricação  de  cada
empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da empresa
fornecedora;

d) Fornecer os itens em embalagens que contenham todas as informações
exigidas  pelo  Código  de  Defesa  do  Consumidor  e  demais  exigências
impostas por órgãos oficiais competentes.

e) Fornecer  os  itens  com impressão,  em cada  embalagem,  da  seguinte
informação:

e.1) número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC)

f)        Providenciar  para  que as  embalagens  dos  materiais/produtos
estejam de acordo com a legislação vigente.

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

h) Serão considerados válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao
endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de
Empenho.
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22 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

22.1. Os materiais  devem ser  constituídos,  no todo  ou  em parte,  por  material
reciclado, atóxico, biodegradável, e que estejam em conformidade com o art. 5º,
incisos I a IV e seus parágrafos, da IN nº 01, de 19 de janeiro de 2010 – MPOG.

23 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

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

23.3. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos
e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata
e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação
e classificação.

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

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

23.6. 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.

23.7. 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.

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

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

23.10. 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.  

23.11. 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.

23.12. Aos  casos  omissos,  aplicar-se-ão  as  demais  disposições  da  Lei  nº
Edital do Pregão nº 21/2022 (1037649)         SEI 0012043-64.2020.6.02.8000 / pg. 306



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.

23.13. O Edital e seus  anexos  poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 23.11, no caso de
ser  retirado  em  Maceió,  ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br     e
www.comprasnet.gov.br,     gratuitamente.

23.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 

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

23.15. 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, 30 de março de 2022.

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

TERMO DE REFERÊNCIA

1 - OBJETO – Aquisição de material de consumo – cotação: 6 (seis) unidades
de FONE DE OUVIDO TIPO HEADSET COM MICROFONE EMBUTIDO.

2 -  JUSTIFICATIVA  –  Utilização  dos  referidos  periféricos  nas  sessões
plenárias  virtuais,  bem como para a  realização  das  demais  atividades
laborais afetas às seções da CARP.

Natureza da Despesa: A cargo da: (SGO/COFIN).

3 - ESPECIFICAÇÃO E EXECUÇÃO TÉCNICA – A(s) empresa(s) vencedora(s) 
no processo de licitação deverá fornecer produto de boa qualidade.

FONE DE OUVIDO TIPO HEADSET COM MICROFONE EMBUTIDO

Tipo: overear ou headset

Faixa de frequência: 20hz a 

20khz Impedância: 32ohms 

Sensibilidade: 102db

Tecnologia de conexão: Com

fio Conexão: Jack 3,5 mm 

(P2) Comprimento do cabo: 

1,2m Cor: Preta

Microfone: sim (embutido)

4 -  DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE -  Exigimos  que os  bens  sejam
constituídos,  no  todo  ou  em  parte,  por  material  reciclado,  atóxico,
biodegradável,  e que estejam em conformidade com o Art. 5º, incisos I a IV e
seus parágrafos, da IN Nº 01, de 19 de janeiro de 2010 – MPOG.

5 - DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DA PROPOSTA

As propostas devem indicar a descrição do produto, precisar o valor unitário e
o valor global.
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6 - DO CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO

O critério de adjudicação a ser utilizado será o de menor preço global do 
produto.

7 - DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A garantia contratual deve cobrir o reparo ou substituição e a entrega do
produto que  venha  a  apresentar  defeitos  e/ou  vícios  decorrentes  de
projeto,  fabricação,  construção  ou   montagem,   inclusive,   quando
cabível,    atualizações   corretivas dos softwares (firmwares e drivers)
fornecidos com os equipamentos, compreendidas aquelas disponibilizadas
pelo fabricante durante o período de garantia. A garantia dos produtos
adquiridos deve contemplar o período determinado de 24 (vinte e quatro)
meses; A garantia contratual deverá, igualmente, abranger a substituição
por outro novo, sem custos adicionais para a CONTRATANTE, de qualquer
equipamento defeituoso objeto deste contrato, caso se verifique uma das
seguintes hipóteses:

a) Verificação de 03 (três) ou mais intercorrências que comprometam o
seu uso normal, dentro de um período de 20 (vinte) dias úteis;

b) A soma do tempo de paralisação do equipamento ultrapasse 07 dias
úteis,  dentro  de  um  período  de  20  (vinte)  dias  úteis.  A  adoção  das
medidas previstas no parágrafo anterior deverá ser efetivada no prazo de
até  30  (trinta)  dias  úteis,  contados  do  recebimento  da  notificação
promovida  pela  contratante  na  qual  cientificará  a  contratada  da
ocorrência da presente hipótese contratual. Os custos e responsabilidade
da execução da garantia contratual correrão as expensas da Contratada.

8 - OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

8.1 – Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta
conformidade com o termo de referência.

8.2 – Substituir,  às  suas  expensas,  as  divergências  eventualmente
encontradas, no prazo máximo de 10 dias corridos.

8.3 – O  material/produto  deverá  obrigatoriamente  estar
acondicionado  em  embalagens  de  boa  qualidade,  não  danificadas,
originais  da  linha  de  fabricação  de  cada  empresa,  sendo  vedada  a
utilização de etiquetas por parte da empresa fornecedora.

8.4 – As embalagens deverão conter todas as informações exigidas
pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por
órgãos oficiais competentes.
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8.5 – Deverão  estar  impressas  em  cada  embalagem,  conforme  o
caso, as seguintes informações:

8.5.1 – número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC)

8.6 – As embalagens dos materiais/produtos deverão estar de acordo
com a legislação vigente.

8.7 – Indicar  endereço  eletrônico (e-mail)  para  o  recebimento de
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL.

8.8 – Serão considerados válidos todos os expedientes enviados por
e-mail  ao  endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as
Notas de Empenho.

9 - PRAZO E LOCAL DE ENTREGA – 30 dias corridos contados do
recebimento da Nota de Empenho por e–mail, na Seção de Almoxarifado
do TRE/AL, situado na  Avenida Menino Marcelo, 7200-D,  Bairro  Serraria,
Maceió/AL, CEP 57046–000, no horário das 08 às 18 horas de segunda a
quinta e entre 8 e 16 horas às sextas–feiras (em frente à Padaria VIA
PÃO).

10 -  VERIFICAÇÃO DO  MATERIAL  –  Em até  5  (cinco)  dias  úteis  após o
recebimento  provisório  da  nota  fiscal.  Constatada  a  adequação  às
exigências deste Tribunal, o material será recebido definitivamente.

11– DO PAGAMENTO

a) O  pagamento  será  efetuado  por  meio  de  ordem  bancária  de
crédito  em  conta-corrente,  em  até  10  (dez)  dias,  mediante  o
recebimento da nota fiscal  respectiva,  devidamente atestada pela
Unidade fiscalizadora;

b) Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a
penalidades eventualmente aplicadas;

c) Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento;

d) O  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas,  por  ocasião  de  cada
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais determinados
pela legislação tributária;

e) Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota
fiscal  documento que comprove tal opção e Declaração conforme
modelo do anexo IV da Instrução Normativa da Secretaria da Receita
Federal n.º 480, de 15 de dezembro de 2004, para que sobre o valor
do pagamento não incidam as retenções de que trata  a  cláusula
acima.
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12 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

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

c) 7,5% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s), em caso de
inexecução  parcial  da  obrigação  assumida,  assim  considerado  o
atraso  na entrega  do  objeto por período superior ao previsto na
alínea “a”, bem como, a extrapolação do prazo máximo de atraso
injustificado estabelecido na alínea “b”;

d) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de
Empenho;

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

f) Bem assim as demais sanções previstas no art. 7º da Lei nº
10.520/2002 e no art. 49 do Decreto nº 10.024/2019.

13 - UNIDADE FISCALIZADORA – SAAP, com o apoio do Técnico de  som  deste
Tribunal,  por  ocasião  da  emissão  do  atesto,  tendo  em  vista  a  falta  de
qualificação técnica desta subscritora.

12 de janeiro de 2022.

                        
 BIANCA RENATA DE ALMEIDA GOMES DE MELLO

Chefe de seção
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                                     ANEXO II   

          PLANILHAPLANILHA DEDE DADOSDADOS PARAPARA

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

Dados do Representante da Empresa:
Nome
Cargo
Nacionalidade
Estado civil
Profissão
Endereço
CEP
Fone
Fax
E-mail
Cart. 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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 Ambiente: PRODUÇÃO Visualizar Licitação 30/03/2022 17:56:39 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação Eletrônica
Eventos
Sub-
rogaçãoApoio


Recurso
Tipo de Recurso Origem do Recurso Outras Origens
Nacional
Valor da Contrapartida (R$) Nº do Contrato

Responsável pela Autorização da Compra

CPF do Responsável Nome Função
087.912.284-68 OTAVIO LEAO PRAXEDES Ordenador de Despesas -  Pre

Publicação/Divulgação do Aviso de Licitação
Primeira Data da Publicação/Divulgação Segunda Data da Publicação Terceira Data da Publicação
01/04/2022

CPF do Responsável Nome Função
012.995.344-06 INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO Chefe da Seção de Licitações 

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional
UG Gestão Empenho

70011 00001 2022NE999999

Disponibilidade do Edital
Data da Disponibilidade do Edital Período da Disponibilidade do Edital

A partir de 01/04/2022 Das 08:00  às 17:00  e das  às 

Endereço

Logradouro
Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377

Bairro
Farol

Município/UF
27855 - Maceió/AL

DDD Telefone Ramal Fax
82 21227764

Entrega da Proposta

A partir da disponibilidade do Edital, no endereço eletrônico: www.gov.br/compras

Abertura da Licitação

Em 19/04/2022  às 14:00  no endereço eletrônico: www.gov.br/compras

Informações Adicionais do Aviso de Licitação
Data/Hora da Disponibilização para Publicação/Divulgação CPF do Responsável pela Disponibilização para Publicação/Divulgação
30/03/2022  às 17:55 012.995.344-06

Histórico de Matérias

Id Transação Id
Matéria

Data/Hora do
Envio para
Publicação

CPF do
Responsável pelo

Envio para
Publicação

Data da
Publicação

Estado
Matéria no
Publicador

Data/Hora
Alteração
Estado no
Publicador

Envio
Direto p/
Imprensa

Ações

0700110500021202200001 14389955 30/03/2022
17:55 01299534406 01/04/2022 Em

Editoração
30/03/2022

17:55 Sim Visualizar

Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações
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 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 30/03/2022 17:58:01 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação Eletrônica
Eventos
Sub-
rogaçãoApoio


Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa
Pregão 00021/2022 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
1 Material 460097 - Fone Ouvido
Unidade de Fornecimento
Unidade
Descrição Detalhada

Fone Ouvido Conector: P2 , Tipo: Não Intra-Auricular , Características Adicionais: Stéreo, Formato De Arco, Com 
Capsulas De Neodímio , Comprimento Fio: 1,20

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Tipo de Objeto do Item Critério de Julgamento Critério de Valor Valor Total (R$)
6 Bens Comuns Menor Preço Valor Máximo Aceitá 967,02

Valor Sigiloso?  Sim  Não

Tipo de Benefício Grupo

Tipo I  Não Agrupado

  

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010
 
Intervalo Mínimo entre Lances  

 

Locais de Entrega

Município/UF de Entrega Quantidade
27855 - Maceió/AL 6

Pesquisas de Preço de Mercado
Data da

Pesquisa
Valor Total Pesquisado

(R$) Marca Fabricante CPF/CNPJ Nome/Razão Social

20/12/2021 648,48 impacta 21.977.396/0001-
00

IMPACTA TELECOM E SEGURANÇA ELETRONICA
LTDA

Item Anterior Ir para o Item: 1  Ir Próximo Item

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações
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PREGÃOPREGÃO ELETRÔNICOELETRÔNICO NºNº 2121/2022/2022

PROCESSO Nº 0012043-64.2020.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 19 de abril de 2022
HORÁRIO DE BRASÍLIA/
Horário de Abertura: 14 horas

O  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas  –  TER/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 de consumo – fones de ouvido de cabeças
(Headphone),  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 aquisição de material de consumo – fones
de ouvido de cabeças (headphone) com fone embutido, conforme especificações e
condições assentadas nos ANEXOS deste edital.

2 – DO PRAZO DE ENTREGA, DA GARANTIA E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA

2.1. Os  materiais  deverão  ser  entregues  no prazo de  até  30 (trinta)  dias
corridos contados do recebimento da Nota de Empenho por e-mail.

2.2. A garantia dos produtos adquiridos deve contemplar o período determinado de 24
(vinte e quatro) meses.

2.2.1. A garantia contratual deve cobrir o reparo ou substituição e a entrega do
produto  que  venha  a  apresentar  defeitos  e/ou  vícios  decorrentes  de  projeto,
fabricação,  construção  ou  montagem,  inclusive,  quando  cabível,  atualizações
corretivas dos  softwares  (firmwares e drivers) fornecidos com os equipamentos,
compreendidas  aquelas  disponibilizadas  pelo  fabricante  durante  o  período  de
garantia.

2.2.2. A garantia contratual deverá, igualmente, abranger a substituição por outro
novo,  sem  custos  adicionais  para  a  CONTRATANTE,  de  qualquer  equipamento
defeituoso objeto deste contrato, caso se verifique uma das seguintes hipóteses:
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a) Verificação  de  03  (três)  ou  mais  intercorrências  que  comprometam o  seu  uso
normal, dentro de um período de 20 (vinte) dias úteis;

b) A soma do tempo de paralisação do equipamento ultrapasse 07 dias úteis, dentro
de um período de 20 (vinte) dias úteis. 

2.2.3. A adoção das medidas previstas no parágrafo anterior deverá ser efetivada
no  prazo  de  até  30  (trinta)  dias  úteis,  contados  do  recebimento  da  notificação
promovida  pela  contratante  na  qual  cientificará  a  contratada  da  ocorrência  da
presente hipótese contratual.

2 – DA PARTICIPAÇÃO

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 pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas
no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor
rural pessoa física e para o microempreendedor individual – MEI, nos limites
previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

3.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

a) proibidos  de  participar  de  licitações  e  celebrar  contratos
administrativos, na forma da legislação vigente;

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

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

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

e) que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata
ou em processo de dissolução ou liquidação;

f) que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro
grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou
no  exercício  de funções administrativas, assim como de servidores
ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados
direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da
área encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º
da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a
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nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ).

3.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim”
ou  “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes
declarações:

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

a.1)  Como  esta  licitação  prevê  a  participação  exclusiva  de
microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do
campo “não” impedirá o prosseguimento no certame;

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

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e
que  a  proposta apresentada está em conformidade com as
exigências editalícias;

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame,
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo
menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do
artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos
da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando
trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e
IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

h) que  os  materiais  sejam  confeccionados  por  empresas  que
comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e
que atendam às  regras  de  acessibilidade previstas  na  legislação,
conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

3.5. A  declaração  falsa  relativa  ao  cumprimento  de  qualquer
condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste
Edital.

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

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

4.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras
do Governo  Federal,  no  sítio www.comprasgovernamentais.gov.br,
por  meio  de  certificado digital conferido pela Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil.
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4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de
sua  capacidade  técnica  para  realização  das  transações  inerentes  a  este
Pregão.

4.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas  transações
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e
seus  lances,  inclusive  os  atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluída a responsabilidade do provedor  do  sistema ou  do
órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

4.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis
pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração
dos  registros  tão  logo  identifique  incorreção  ou  aqueles  se  tornem
desatualizados.

4.5.1. A  não  observância  do  disposto  no  subitem anterior  poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação

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

5.1. Os  licitantes  encaminharão,  exclusivamente  por  meio  do  sistema,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital,
proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

5.2. O  envio  da  proposta,  acompanhada  dos  documentos  de  habilitação
exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação
que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso
aos dados constantes dos sistemas.

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte  deverão encaminhar a
documentação  de  habilitação,  ainda  que  haja  alguma  restrição  de
regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123, de
2006.

5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico
durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente
da perda de negócios, diante  da  inobservância  de  quaisquer  mensagens
emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

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

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

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

6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1. O licitante deverá enviar  sua proposta mediante o preenchimento,  no
sistema eletrônico, dos seguintes campos:

a) Valor total do item ofertado;

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

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

6.3. Nos  valores  propostos  estarão  inclusos  todos  os  custos  operacionais,
encargos  previdenciários,  trabalhistas,  tributários,  comerciais  e  quaisquer
outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances,
serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito
de pleitear qualquer  alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer
outro pretexto.

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

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas
normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem
de licitações públicas.

6.6.1. O  descumprimento  das  regras  supramencionadas  pela
Administração por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização
do Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar
as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das
medidas necessárias ao exato cumprimento da lei,  nos termos do
art.  71,  inciso  IX,  da  Constituição;  ou  condenação  dos  agentes
públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos
prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento
por sobrepreço na execução do contrato.

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

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de
sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde
logo  aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos
estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem
as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

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

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no
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sistema,  com acompanhamento em tempo real por todos os
participantes.

7.2.3. A  não  desclassificação  da  proposta  não  impede  o  seu
julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de
aceitação.

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo
que somente estas participarão da fase de lances.

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o
Pregoeiro e os licitantes.

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

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

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

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

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

7.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de
disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos
e sucessivos, com lance final e fechado.

7.10. A  etapa  de  lances  da  sessão  pública  terá  duração  inicial  de  quinze
minutos.  Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento
iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez
minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente
encerrada a recepção de lances.

7.11. Encerrado  o  prazo  previsto  no  item  anterior,  o  sistema  abrirá
oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas
com preços até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final
e fechado em até cinco minutos,  o qual  será  sigiloso até o  encerramento
deste prazo.

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,
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para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de
classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco
minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.13. Poderá  o  pregoeiro,  auxiliado  pela  equipe  de  apoio,  justificadamente,
admitir  o  reinício  da etapa fechada,  caso nenhum licitante  classificado na
etapa de lance fechado atender às exigências de habilitação.

7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os  subitens
anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência
ser  comunicada  imediatamente  à  Secretaria  de  Gestão  do  Ministério  da
Economia;

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

7.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor,  prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados,
em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do
licitante.

7.17. No  caso  de  desconexão  com  o  Pregoeiro,  no  decorrer  da  etapa
competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos
licitantes para a recepção dos lances.

7.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por
tempo  superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada
somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo
Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

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

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

7.21. A  ordem  de  apresentação  pelos  licitantes  é  utilizada  como  um  dos
critérios  de  classificação,  de  maneira  que  só  poderá  haver  empate  entre
propostas  iguais  (não seguidas  de  lances), ou entre lances finais da fase
fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.22. Havendo  eventual  empate  entre  propostas  ou  lances,  o  critério  de
desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993,
assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

7.22.1.no país;

7.22.2.por empresas brasileiras;

7.22.3. por  empresas  que invistam em pesquisa  e  no
desenvolvimento de tecnologia no País;

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de
reserva  de  cargos  prevista  em lei  para  pessoa  com
deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e
que atendam às regras de acessibilidade previstas na
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legislação.

7.23. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema
eletrônico dentre as propostas empatadas.

7.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública,  o pregoeiro
deverá  encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que
tenha apresentado o melhor preço,  para que seja obtida melhor proposta,
vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

7.24.1. A  negociação  será  realizada  por  meio  do  sistema,
podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.24.2.O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que,
no prazo  de  2  (duas)  horas,  envie  a  proposta  adequada  ao
último  lance  ofertado  após  a  negociação  realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares,
quando  necessários  à  confirmação  daqueles  exigidos  neste
Edital e já apresentados.

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

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

8.1. Encerrada  a  etapa  de  negociação,  o  pregoeiro  examinará  a  proposta
classificada  em  primeiro  lugar  quanto  à  adequação  ao  objeto  e  à
compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação
neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do
art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.

8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na
sua  proposta,  os  percentuais  das  contribuições  previstas  no  art.  176  da
Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184,
inciso V, sob pena de desclassificação.

8.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar
preço final superior  ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018-TCU  –
Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

8.3.1. O preço máximo total  fixado para o objeto licitado é de  R$
967,02 (novecentos e sessenta e sete reais e dois centavos), que de
modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a
negociar em busca de preços inferiores.

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

8.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para
aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as
provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.
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8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a
realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão
pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com,
no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será
registrada em ata.

8.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de
2 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

8.6.1.O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por
solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo
o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

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

8.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro
examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na
ordem de classificação.

8.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no
“chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

8.10. Nas hipóteses em que o  Pregoeiro  não aceitar  a  proposta e  passar à
subsequente,  poderá  negociar  com o  licitante  para  que seja  obtido preço
melhor, conforme disposto no item 7.24.

8.11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro
verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

9 – DA HABILITAÇÃO.

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

9.1.1. SICAF;

9.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas
da União (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).

9.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de
1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público,  inclusive  por  intermédio  de  pessoa  jurídica  da  qual  seja  sócio
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majoritário.

9.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a
existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará
para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

9.2.2. A  tentativa  de  burla  será  verificada  por  meio  dos  vínculos
societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à
sua desclassificação.

9.3. Constatada  a  existência  de  sanção,  o  Pregoeiro  reputará  o  licitante
inabilitado, por falta de condição de participação.

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

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

9.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução
Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema,
deverá atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF
até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das
propostas;

9.5.2. É dever  do licitante  atualizar  previamente  as  comprovações
constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura
da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação
da proposta, a respectiva documentação atualizada.

9.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação
do  licitante,  exceto  se  a  consulta  aos  sítios  eletrônicos  oficiais
emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar
a(s)  certidão(ões)  válida(s),  conforme  art. 43, §3º, do Decreto
10.024, de 2019.

9.6. Havendo  a  necessidade  de  envio  de  documentos  de  habilitação
complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e
já  apresentados,  o  licitante  será  convocado  a  encaminhá-los,  em formato
digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação.
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9.7. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de
requisitos  mediante apresentação dos documentos originais não-digitais
quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

9.8. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.9. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome
da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em
nome  da  filial,  exceto  aqueles  documentos  que,  pela  própria  natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com
diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/
FGTS,  quando  for  comprovada  a  centralização  do  recolhimento
dessas contribuições.

9.10. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos
termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins
de habilitação:

9.10.1. Habilitação jurídica:

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI:
Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI,
cuja aceitação ficará 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, devidamente registrado na Junta Comercial
da respectiva sede, acompanhado de  documento comprobatório de
seus administradores;

d) inscrição no Registro  Público de Empresas Mercantis onde opera,
com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o
participante sucursal, filial ou agência;

e) No caso de sociedade simples:  inscrição do ato  constitutivo no
Registro  Civil  das Pessoas Jurídicas do local de sua sede,
acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

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

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de 
todas as alterações ou da consolidação respectiva.

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista:
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a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no
Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela  Secretaria
da  Receita  Federal  do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários
federais  e  à  Dívida Ativa  da União (DAU) por elas  administrados,
inclusive  aqueles  relativos  à  Seguridade  Social,  nos  termos  da
Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita
Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

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

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva
com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943;

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo
ao  domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto contratual;

f) prova  de regularidade com a  Fazenda  Estadual  do domicílio  ou
sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou
concorre;

g) caso  o  licitante  seja  considerado  isento  dos  tributos  estaduais
relacionados  ao  objeto  licitatório,  deverá  comprovar  tal  condição
mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede,
ou outra equivalente, na forma da lei;

9.10.2.1. O  licitante,  microempresa  ou  empresa  de  pequeno
porte,  deverá  apresentar  toda  a  documentação  exigida  para
efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

9.10.2.2. A  licitante  melhor  classificada  deverá,  também,
apresentar  a  documentação  de  regularidade  fiscal  das
microempresas  e/ou  empresas  de  pequeno porte que serão
subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que
exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização
previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015.

9.10.2.3. O  licitante  enquadrado  como  microempreendedor
individual  que  pretenda  auferir  os  benefícios  do  tratamento
diferenciado previstos na Lei  Complementar n.  123,  de 2006,
estará  dispensado  (a)  da  prova  de  inscrição no cadastro de
contribuinte municipal e (b) da apresentação do balanço
patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.
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9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade
fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como
microempresa ou  empresa de pequeno porte seja declarada
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências
do edital.

9.10.2.5. A  declaração  do  vencedor  acontecerá  no  momento
imediatamente posterior à fase de habilitação.

9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no
que tange à  regularidade  fiscal  e  trabalhista,  a  mesma será
convocada  para,  no  prazo  de  5  (cinco)  dias  úteis,  após  a
declaração  do  vencedor,  comprovar a  regularização.  O  prazo
poderá  ser  prorrogado  por  igual  período,  a  critério  da
administração  pública,  quando  requerida  pelo  licitante,
mediante apresentação de justificativa.

9.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo
previsto no subitem anterior  acarretará  a  inabilitação  do
licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo
facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem
de classificação. Se, na ordem de classificação,  seguir-se outra
licitante  com  alguma  restrição  na  documentação  fiscal  e
trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

9.10.2.8. Havendo necessidade de  analisar  minuciosamente  os
documentos  exigidos,  o  Pregoeiro  suspenderá  a  sessão,
informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade
da mesma.

9.10.2.9. Será  inabilitado  o  licitante  que  não  comprovar  sua
habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos
exigidos,  ou  apresentá-los em desacordo com o estabelecido
neste Edital.

9.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que
estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar
os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando
as exigências do item em que venceu às do item em que estiver
concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação,
além da aplicação das sanções cabíveis.

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos
de habilitação,  a  inabilitação  recairá  sobre  o(s)  item(ns)  de
menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a
habilitação do licitante nos remanescentes.

9.11. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital,
o licitante será declarado vencedor.

10 – DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada
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no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema
eletrônico e deverá:

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada,
em  uma  via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas,
devendo a última folha ser  assinada e as demais rubricadas pelo
licitante ou seu representante legal.

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

c) conter a descrição do item ofertado;

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

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

10.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca,
modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

10.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor
unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º
da Lei nº 8.666/93).

10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço
global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os
valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão
estes últimos.

10.5. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto
deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição
que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de
desclassificação.

10.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não
sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas
ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

10.7. As  propostas  que  contenham  a  descrição  do  objeto,  o  valor  e  os
documentos  complementares estarão disponíveis na internet, após a
homologação.

11 – DOS RECURSOS

11.1. Declarado  o  vencedor  e  decorrida  a  fase  de  regularização  fiscal  e
trabalhista  da  licitante qualificada como microempresa ou empresa de
pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta
minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção  de  recorrer,  de
forma  motivada,  isto  é,  indicando  contra  qual(is)  decisão(ões)  pretende
recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a
tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer,  para
decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
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11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal,
mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

11.2.2. A  falta  de  manifestação  motivada  do  licitante  quanto  à
intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de
então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema
eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para,
querendo,  apresentarem  contrarrazões  também  pelo  sistema
eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término
do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

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

11.4. Os  autos  do  processo  permanecerão  com vista  franqueada  aos
interessados, no endereço constante neste Edital.

12 – DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de
atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que
seja anulada a própria  sessão pública, situação em que serão
repetidos os atos anulados e os que dele dependam;

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou
quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não
retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização
fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006.
Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente
posteriores ao encerramento da etapa de lances.

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

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

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

13 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por
ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade
competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.
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13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

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

14.1. Até  03 (três)  dias  úteis  antes  da  data  designada para  a  abertura  da
sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

14.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo  e-mail
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço
discriminado no item 23.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos.

14.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste
Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias
úteis contados da data de recebimento da impugnação.

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

14.5. Os  pedidos  de  esclarecimentos  referentes  a  este  processo  licitatório
deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data
designada  para  abertura  da  sessão  pública,  exclusivamente  por  meio
eletrônico, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br  .  

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

14.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos
previstos no certame.

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

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

15 – DA CONTRATAÇÃO

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

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

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

16 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.
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16.1. A entrega dos materiais  deverá ocorrer  no prazo máximo de 30 dias
corridos contados do recebimento da Nota de Empenho por e–mail, na Seção
de Almoxarifado do TRE/AL, localizada na Av. Menino Marcelo (Via Expressa),
nº 7.200 D – Serraria, Maceió/AL, CEP: 57046-000, Tel: (82) 3328-1947, ou em
outro local, nesta Capital, a ser indicado pela  Administração deste Órgão,
durante o seu horário normal de expediente.

16.2. O material será recebido:

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

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 a unidade competente proceda às verificações, após o
recebimento  provisório,  será  de  05  (cinco)  dias  úteis,  quando  deverá  se
manifestar,  emitindo 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.

16.7. O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá
seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez)
dias corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções
administrativas previstas na Seção 17.

17 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

17.1. O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em
aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para
o  certame  ou  apresentar  documentação  falsa,  ensejar  o  retardamento  da
execução  de  seu  objeto,  não  mantiver  a  proposta,  falhar  ou  fraudar  na
execução do contrato,  comportar-se  de  modo inidôneo ou cometer fraude
fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das
multas previstas neste edital e das demais cominações legais.

17.2. Pela  inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às
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sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas
pela  autoridade  competente  do  TER/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) 0,5% por dia, e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns)
entregue(s) em atraso injustificado, limitada a incidência a 5 dias
de atraso. Após o 5º  (quinto) dia e a critério da Administração,
poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s),  recaindo  sobre
este(s) a multa constante na alínea “d”, sem prejuízo da rescisão
unilateral da avença;

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

c) 7,5% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s), em caso de
inexecução parcial  da obrigação assumida,  assim considerado o
atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na
alínea “a”, bem como, a extrapolação do prazo máximo de atraso
injustificado estabelecido na alínea “b”;

d) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho;

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% (dez por cento) do valor total do
contrato celebrado.

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

17.5. As sanções previstas neste edital poderão ser impostas cumulativamente
com as demais.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17.15. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais
normas  reguladoras  da  matéria,  em  especial  as  Leis  nº 8.666/1993  e
10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios
da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.

17.16. Os  atos  administrativos  de  aplicação  das  sanções,  com  exceção  de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente
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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, após o recebimento definitivo da nota
fiscal, devidamente atestada.

18.2. Poderão  ser  descontados  do  pagamento  os  valores  atinentes  a
penalidades eventualmente aplicadas.

18.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

18.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada pagamento,
fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação
tributária vigente.

18.5. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência.

18.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até
a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido
para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP,
Onde:

EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100) I= (6/100) I = 0,0001644 

         365         365

TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

19.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos
recursos  lançados  na  Proposta  Orçamentária  Anual  deste  Tribunal  para  o
exercício  2022,  alocados  no  Programa  de  Trabalho  –  Gestão  do  Processo
Eleitoral;  PTRES  n°  167674,  Natureza da Despesa  n°  339030 (Material  de
Consumo).

20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

a) Proporcionar  à  Contratada  todas  as  condições  necessárias  ao  pleno
cumprimento das obrigações estabelecidas neste edital;

b) Executar a fiscalização e controle na entrega do objeto deste edital;

c) Efetuar o pagamento à Contratada, consoante às condições estabelecidas
no contrato;
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d) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pela Contratada,  proporcionando  todas  as  condições  para  que  a  mesma
possa cumprir suas obrigações dentro dos prazos estabelecidos;

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

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

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

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

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

21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

a) Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com
o termo de referência;

b) Substituir,  às  suas  expensas,  as  divergências  eventualmente
encontradas, no prazo máximo de 10 dias corridos.

c) Acondicionar  o  material,  obrigatoriamente,  em  embalagens  de  boa
qualidade,  não  danificadas,  originais  da  linha  de  fabricação  de  cada
empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da empresa
fornecedora;

d) Fornecer os itens em embalagens que contenham todas as informações
exigidas  pelo  Código  de  Defesa  do  Consumidor  e  demais  exigências
impostas por órgãos oficiais competentes.

e) Fornecer  os  itens  com impressão,  em cada  embalagem,  da  seguinte
informação:

e.1) número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC)

f)        Providenciar  para  que as  embalagens  dos  materiais/produtos
estejam de acordo com a legislação vigente.

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

h) Serão considerados válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao
endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de
Empenho.
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22 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

22.1. Os materiais  devem ser  constituídos,  no todo  ou  em parte,  por  material
reciclado, atóxico, biodegradável, e que estejam em conformidade com o art. 5º,
incisos I a IV e seus parágrafos, da IN nº 01, de 19 de janeiro de 2010 – MPOG.

23 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

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

23.3. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos
e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata
e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação
e classificação.

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

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

23.6. 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.

23.7. 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.

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

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

23.10. 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.  

23.11. 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.

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

23.13. O Edital e seus  anexos  poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 23.11, no caso de
ser  retirado  em  Maceió,  ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br     e
www.comprasnet.gov.br,     gratuitamente.

23.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 

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

23.15. 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, 30 de março de 2022.

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

TERMO DE REFERÊNCIA

1 - OBJETO – Aquisição de material de consumo – cotação: 6 (seis) unidades
de FONE DE OUVIDO TIPO HEADSET COM MICROFONE EMBUTIDO.

2 -  JUSTIFICATIVA  –  Utilização  dos  referidos  periféricos  nas  sessões
plenárias  virtuais,  bem como para a  realização  das  demais  atividades
laborais afetas às seções da CARP.

Natureza da Despesa: A cargo da: (SGO/COFIN).

3 - ESPECIFICAÇÃO E EXECUÇÃO TÉCNICA – A(s) empresa(s) vencedora(s) 
no processo de licitação deverá fornecer produto de boa qualidade.

FONE DE OUVIDO TIPO HEADSET COM MICROFONE EMBUTIDO

Tipo: overear ou headset

Faixa de frequência: 20hz a 

20khz Impedância: 32ohms 

Sensibilidade: 102db

Tecnologia de conexão: Com

fio Conexão: Jack 3,5 mm 

(P2) Comprimento do cabo: 

1,2m Cor: Preta

Microfone: sim (embutido)

4 -  DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE -  Exigimos  que os  bens  sejam
constituídos,  no  todo  ou  em  parte,  por  material  reciclado,  atóxico,
biodegradável,  e que estejam em conformidade com o Art. 5º, incisos I a IV e
seus parágrafos, da IN Nº 01, de 19 de janeiro de 2010 – MPOG.

5 - DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DA PROPOSTA

As propostas devem indicar a descrição do produto, precisar o valor unitário e
o valor global.
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6 - DO CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO

O critério de adjudicação a ser utilizado será o de menor preço global do 
produto.

7 - DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A garantia contratual deve cobrir o reparo ou substituição e a entrega do
produto que  venha  a  apresentar  defeitos  e/ou  vícios  decorrentes  de
projeto,  fabricação,  construção  ou   montagem,   inclusive,   quando
cabível,    atualizações   corretivas dos softwares (firmwares e drivers)
fornecidos com os equipamentos, compreendidas aquelas disponibilizadas
pelo fabricante durante o período de garantia. A garantia dos produtos
adquiridos deve contemplar o período determinado de 24 (vinte e quatro)
meses; A garantia contratual deverá, igualmente, abranger a substituição
por outro novo, sem custos adicionais para a CONTRATANTE, de qualquer
equipamento defeituoso objeto deste contrato, caso se verifique uma das
seguintes hipóteses:

a) Verificação de 03 (três) ou mais intercorrências que comprometam o
seu uso normal, dentro de um período de 20 (vinte) dias úteis;

b) A soma do tempo de paralisação do equipamento ultrapasse 07 dias
úteis,  dentro  de  um  período  de  20  (vinte)  dias  úteis.  A  adoção  das
medidas previstas no parágrafo anterior deverá ser efetivada no prazo de
até  30  (trinta)  dias  úteis,  contados  do  recebimento  da  notificação
promovida  pela  contratante  na  qual  cientificará  a  contratada  da
ocorrência da presente hipótese contratual. Os custos e responsabilidade
da execução da garantia contratual correrão as expensas da Contratada.

8 - OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

8.1 – Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta
conformidade com o termo de referência.

8.2 – Substituir,  às  suas  expensas,  as  divergências  eventualmente
encontradas, no prazo máximo de 10 dias corridos.

8.3 – O  material/produto  deverá  obrigatoriamente  estar
acondicionado  em  embalagens  de  boa  qualidade,  não  danificadas,
originais  da  linha  de  fabricação  de  cada  empresa,  sendo  vedada  a
utilização de etiquetas por parte da empresa fornecedora.

8.4 – As embalagens deverão conter todas as informações exigidas
pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por
órgãos oficiais competentes.
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8.5 – Deverão  estar  impressas  em  cada  embalagem,  conforme  o
caso, as seguintes informações:

8.5.1 – número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC)

8.6 – As embalagens dos materiais/produtos deverão estar de acordo
com a legislação vigente.

8.7 – Indicar  endereço  eletrônico (e-mail)  para  o  recebimento de
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL.

8.8 – Serão considerados válidos todos os expedientes enviados por
e-mail  ao  endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as
Notas de Empenho.

9 - PRAZO E LOCAL DE ENTREGA – 30 dias corridos contados do
recebimento da Nota de Empenho por e–mail, na Seção de Almoxarifado
do TRE/AL, situado na  Avenida Menino Marcelo, 7200-D,  Bairro  Serraria,
Maceió/AL, CEP 57046–000, no horário das 08 às 18 horas de segunda a
quinta e entre 8 e 16 horas às sextas–feiras (em frente à Padaria VIA
PÃO).

10 -  VERIFICAÇÃO DO  MATERIAL  –  Em até  5  (cinco)  dias  úteis  após o
recebimento  provisório  da  nota  fiscal.  Constatada  a  adequação  às
exigências deste Tribunal, o material será recebido definitivamente.

11– DO PAGAMENTO

a) O  pagamento  será  efetuado  por  meio  de  ordem  bancária  de
crédito  em  conta-corrente,  em  até  10  (dez)  dias,  mediante  o
recebimento da nota fiscal  respectiva,  devidamente atestada pela
Unidade fiscalizadora;

b) Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a
penalidades eventualmente aplicadas;

c) Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento;

d) O  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas,  por  ocasião  de  cada
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais determinados
pela legislação tributária;

e) Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota
fiscal  documento que comprove tal opção e Declaração conforme
modelo do anexo IV da Instrução Normativa da Secretaria da Receita
Federal n.º 480, de 15 de dezembro de 2004, para que sobre o valor
do pagamento não incidam as retenções de que trata  a  cláusula
acima.
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12 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

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

c) 7,5% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s), em caso de
inexecução  parcial  da  obrigação  assumida,  assim  considerado  o
atraso  na entrega  do  objeto por período superior ao previsto na
alínea “a”, bem como, a extrapolação do prazo máximo de atraso
injustificado estabelecido na alínea “b”;

d) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de
Empenho;

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

f) Bem assim as demais sanções previstas no art. 7º da Lei nº
10.520/2002 e no art. 49 do Decreto nº 10.024/2019.

13 - UNIDADE FISCALIZADORA – SAAP, com o apoio do Técnico de  som  deste
Tribunal,  por  ocasião  da  emissão  do  atesto,  tendo  em  vista  a  falta  de
qualificação técnica desta subscritora.

12 de janeiro de 2022.

                        
 BIANCA RENATA DE ALMEIDA GOMES DE MELLO

Chefe de seção
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                 PODER JUDICIÁRIO FEDERAL             
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                                     ANEXO II   

          PLANILHAPLANILHA DEDE DADOSDADOS PARAPARA

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

Dados do Representante da Empresa:
Nome
Cargo
Nacionalidade
Estado civil
Profissão
Endereço
CEP
Fone
Fax
E-mail
Cart. 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 FEDERAL DA 5ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 9º Termo Aditivo ao Contrato n°25/2017. Contratante: TRF5ªR. Contratada:
CRIART SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LDTA CNPJ-07.783.832/0001-70.
Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato por mais 11 (onze) meses e 25 (vinte e
cinco) dias, conforme previsão contida no item 7.1 da Cláusula Sétima, com fundamento no
art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/1993. Valor: R$ 139.248,39 (cento e trinta e nove mil,
duzentos e quarenta e oito reais e trinta e nove centavos) PTRES-168455 e ED-339037.01.
PAV nº 0005023-33.2019.4.05.7000-TRF5ªR. Vigência: De 07/04/2022 até 31/03/2023.
Assinatura: 29/03/2022. Assinam: Marcelo Nobre Tavares, Diretor da Secretaria
Administrativa e Lúcia Maria Simões Pereira, representante da Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 17/2022

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U de
28/03/2022 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a
escolha da proposta mais vantajosa para a Formação de Registro de Preços para futura e
eventual aquisição de materiais permanentes, conforme condições e especificações
contidas no Termo de Referência (Anexo I deste Edital), que integra este ato convocatório.
Total de Itens Licitados: 00023 Novo Edital: 01/04/2022 das 08h00 às 12h00 e de13h00 às
17h00. Endereço: Alameda Ministro Miguel Ferrante, 224. Bairro Portal da Amazônia - Rio
Branco - Acre RIO BRANCO - AC. Entrega das Propostas: a partir de 01/04/2022 às 08h00
no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 20/04/2022, às 10h00 no site
www.comprasnet.gov.br.

DANILO MONTEIRO DE BARROS
Sclc

(SIDEC - 31/03/2022) 070002-00001-2022NE000001

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo n.º 0002355-08.2020.6.01.8000. Ata de Registro de Preços n.º 16/2022. Pregão

Eletrônico/SRP n.º 31/2021. Validade: de 01/04/2022 a 01/04/2023. Beneficiário: NORTE

XPRESS TRANSPORTES SERVICOS EIRELI, CNPJ nº 11.140.110/0001-75 (Grupo 1).

. Grupo 01

. Item Descrição Unid Quant. V. Unt. TOTAL (R$)

. 01 Serviços especializados de recepção,
por meio de até 08 (oito) postos de
serviços de recepcionista - CBO 4221-
05, com 01 (um) empregado por
posto. Sedes do TRE-AC e Fórum
Eleitoral de Rio Branco-AC.

Mês 12 R$
22.371,92

R$
268.463,04

. 02 Serviços extraordinários de recepção
de segunda a sábado - HE 50%.

Hora 80 R$ 12,31 R$ 984,80

. 03 Serviços extraordinários de recepção
aos domingos e feriados - HE 100%

Hora 240 R$ 16,41 R$ 3.938,40

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2022 - UASG 70011

Nº Processo: 0012043-64.2020. Objeto: Aquisição de material de consumo -
fones de ouvido de cabeças (headphone) com fone embutido, conforme o edital e seus
anexos.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 01/04/2022 das 08h00 às 17h00. Endereço:
Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00021-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 01/04/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 19/04/2022
às 14h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 30/03/2022) 70011-00001-2022NE999999

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
DIRETORIA-GERAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2022 - UASG 70029

Nº Processo: 0001833-87.2021. Objeto: O objeto é a futura e eventual
contratação do serviço de assinatura de 05 (cinco) licenças do Adobe Creative Cloud for
Teams - All Apps, e 1 (uma) licença do Adobe Stock, com suporte técnico.. Total de Itens
Licitados: 2. Edital: 01/04/2022 das 13h59 às 17h59. Endereço: Av. Mendonca Júnior, Nr.
1502, Central - Macapá/AP ou https://www.gov.br/compras/edital/70029-5-00004-2022.
Entrega das Propostas: a partir de 01/04/2022 às 13h59 no site www.gov.br/compras.
Abertura das Propostas: 18/04/2022 às 14h00 no site www.gov.br/compras. Informações
Gerais: Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais
peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital..

LUIS BEZERRA CAVALCANTI NETO
Pregoeiro

(SIASGnet - 30/03/2022) 70029-00001-2022NE000024

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
S EC R E T A R I A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
EXTRATO DE CONTRATO

Processo 2.972/2021 - PAD/TRE/AM. Espécie: Termo de Contrato n. 2/2022. Objeto:
prestação de serviços continuados de manutenção predial preventiva e corretiva nos
sistemas elétricos das unidades administrativas do TRE/AM. CONTRATANTE: TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS. CONTRATADA: ARAÚJO ABREU ENGENHARIA NORTE
LTDA. CNPJ: 03.543.374/0001-41. Modalidade de Licitação: Pregão n. 19/2021.
Fundamentação Legal: como disposto na Lei n. 10.520, de 17/07/2002, e alterações
posteriores, e na Lei n. 8.666, de 21/06/1993, e alterações posteriores. Dotação
Orçamentária: 02.122.0033.20GP.0013 (Julgamentos de Causas e Gestão Administrativa) e
sendo o caso 02.061.0033.4269.0001 (Pleitos Eleitorais). Prazo de Vigência: o contrato terá
vigência por 12 (doze) meses, a contar da data de publicação no DOU. Do Preço: valor
mensal estimado de R$ 26.083,33 (vinte e seis mil, oitenta e três reais e trinta e três
centavos). Data da Assinatura: 14/03/2022. Assinam: Desembargador WELLINGTON JOSÉ
DE ARAÚJO, como Contratante, e o Senhor ALBERTO SÍLVIO ARRUDA, pela Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 014/2022, firmado entre a União, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral
da Bahia e a Empresa KR MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO HOSPITALAR EIRELI. OBJETO:
Serviço de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos odontológicos. VALOR
TOTAL: R$ 72.000,00. FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93 e Pregão nº 039/2021. DOT AÇ ÃO
ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.3.3.90.39.17; Ação 02.122.0033.20GP.0029. Processo SEI:
0011572-30.2021.6.05.8000. VIGÊNCIA: 12 meses, contados da data da assinatura.
ASSINATURA: 31/03/2022. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira pelo TRE-BA e a Sra.
Raimunda Amparo dos Santos Pinho, pela Contratada.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 15/2022, assinada entre a União, por intermédio do
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa SEPROL COMÉRCIO E CONSULTORIA EM
INFORMÁTICA LTDA, para eventual aquisição de equipamentos e programas de datacenter.
FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 8.666/93 e n.º 10.520/2002; Decretos n.º 10.024/2019 e
7.892/2013; Resolução Administrativa TRE-BA nº 10/2007, PROCESSO: SEI N° 0015838-
60.2021.6.05.8000. VIGÊNCIA: 12 meses, contados da data da sua assinatura. ASSINATURA:
31/03/2022. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE-BA, e o Sr. Andrei
Garcia.

. Item Especificação Qtd. Total Estimada Preço Unitário (R$)

. 3 Unidade de Armazenamento NAS. Marca / Modelo: Hewlett
Packard Enterprise / StoreEasy 1660 Perf MS WS IoT19

03 118.000,00

. 11 Unidade de cópia de segurança automatizada. Marca / Modelo:
HPE / MSL3040 Tape Library

02 183.000,00

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Primeiro Termo Aditivo à Ata de Registro de Preços n.º 072/2021, firmado entre o Tribunal
Regional Eleitoral da Bahia e a empresa RC RAMOS COMÉRCIO LTDA - ME. OBJETO:
Reequilíbrio econômico-financeiro. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 17, do Decreto n.º
7.892/2013 e o art.65, II, "d", da Lei n.º 8.666/93. PROCESSO SEI: 0017504-
96.2021.6.05.8000. ASSINATURA: 31/03/2022. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira,
pelo TRE/BA e a Sra. Dalcimar Antonio Ramos, pelo fornecedor.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

NOTA DE EMPENHO N.º 2022NE000355, emitida em 14/03/2022. FAVORECIDO: GRAZIELE
VALENTE PEIXOTO. OBJETO: aquisição de materiais de acondicionamento e embalagem,
(ITEM 18 (ENVELOPE EM PAPEL KRAFT), VALOR: R$ 51.100,00. FUNDAMENTO LEGAL: ARP
36/2021, e Leis 10520/02 e 8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.33.90.30.16;
Ação 02.122.0033.20GP.0029, PROCESSO nº 0001984-62.2022.6.05.8000.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

NOTA DE EMPENHO N.º 2022NE000353, emitida em 11/03/2022. FAVORECIDO: EGC
COMÉRCIO E ATACADISTA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS EIRELI. OBJETO:
aquisição de materiais de processamento de dados, áudio e vídeo, (ITEM 37 - Câmeras de
Vídeo USB tipo Webcam), VALOR: R$ 22.000,00. FUNDAMENTO LEGAL: ARP 36/2021, e Leis
10520/02 e 8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.33.90.30.20; Ação
02.061.0033.4269.0001, PROCESSO nº 0002525-95.2022.6.05.8000.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
EXTRATO DE COOPERAÇÃO

Espécie: PACTO DE COOPERAÇÃO. As Partes: O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEA R Á
e a 23ª Zona Eleitoral-Uruburetama. Objeto: Pacto de Cooperação consiste no
estabelecimento de um programa COOPERATIVO entre o TRE/CE e a PREFEITURA,
Objetivando o favorecimento de melhores condições de estrutura e funcionamento para o
Cartório Eleitoral, bem como o apoio necessário ao desenvolvimento do processo eleitoral.
Fundamento: O presente Pacto tem como fundamento a Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993 e a Lei Complementar n.º 101/00, bem como no Processo Administrativo Digital n.º
2340/2021 TRE-CE. Assinam: pelo TRE/CE, Desembargador Inacio de Alencar Cortez Neto,
Presidente, e pela Prefeitura Municipal de Uruburetama, Francisco Aldir Chaves da Silva,
Prefeito. Data: 29/03/2022.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 8/2022, firmado em 30/03/2022, com a empresa Mapfre Seguros Gerais
S.A. (CNPJ: 61.074.175/0001-38); Objeto: Este contrato tem por objeto a contratação
de empresa seguradora para emissão de apólice de seguro contra os riscos da
cobertura básica obrigatória (incêndio, raio e explosão de qualquer natureza) e de
coberturas adicionais/acessórias (danos elétricos, responsabilidade civil - uso e
conservação -, derrame de sprinklers e roubo e furto qualificado) relativamente aos
imóveis e móveis pertencentes a este Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal -
TRE-DF, conforme regras estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico nº 02/2022 além

das especificações constantes de seu Anexo I (Termo de Referência e seus anexos) e
na proposta da CONTRATADA, na parte que não contrariar os documentos
anteriormente citados, que integram este instrumento, independentemente de
transcrição; Processo: 0010190-36.2021.6.07.8100; Vigência: 12 (doze) meses; Valor
total: R$ 34.000,00; Signatários: Des. Humberto Adjuto Ulhôa, Presidente do TRE/DF, e
Sra. Francilene Rodrigues de Freitas.
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Pregões 2022

Licitação Em Andamento

 

Número 08/2022
SEI 0007860-16.2021.6.02.8000

Data: 10/03/2022 às 14:00:00 

Objeto: contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva,
sem fornecimento de peças, a serem executados na central telefônica marca Unify, modelo Openscape X8, localizada no
Prédio Sede deste Tribunal, nos telefones IP e ramais pertencentes e os que vierem a pertencer ao acervo patrimonial
do TRE/AL, de acordo com as especificações e condições assentadas no edital e seus anexos. 

Critérios de Sustentabilidade: ( X ) SIM   (   ) NÂO
Valor total  estimado: R$ 53.925,00.
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Pedido de Esclarecimento
Resposta ao Pedido de Esclarecimento

 

Número 10/2022
SEI 0006717-89.2021.6.02.8000

Data: 22/03/2022 às 14:00:00 

Objeto: Aquisição de material de consumo – fones de ouvido de cabeças (headphone), conforme especificações e
condições assentadas no ANEXO I do edital. 

Critérios de Sustentabilidade: ( X ) SIM   (   ) NÂO
Valor total estimado: R$ 17.250,00.
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 11/2022
SEI 0005460-29.2021.6.02.8000

Data: 17/03/2022 às 14:00:00 

Objeto: Contratação de serviços de confecção de material gráfico para fornecimento de Manuais tipo cartilha e Guias
Rápidos de instrução para mesários que farão parte das Eleições Gerais de 2022, conforme especificações e condições
assentadas no edital e seus anexos. 

Critérios de Sustentabilidade: ( X ) SIM   (   ) NÂO
Valor total  estimado: R$ 36.135.40.
Documentos:

Edital
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Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 12/2022
SEI 0005560-81.2021.6.02.8000

Data: 23/03/2022 às 14:00:00 

Objeto: Registro de Preços de serviços de locação de veículos automotores, conforme especificações descritas no edital e
seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: ( X ) SIM   (   ) NÂO
Valor máximo unitário: R$ 252,20.
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Pedido de Esclarecimento 1
Pedido de Esclarecimento 2
Pedido de Esclarecimento 3
Resposta ao Esclarecimento 1
Resposta ao esclarecimento 2
Resposta ao esclarecimento 3

 

Número 13/2022
SEI 0004603-17.2020.6.02.8000

Data: 24/03/2022 às 14:00:00 

Objeto: Contratação de empresa especializada para realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva em
equipamentos do tipo no-break de médio e grande porte deste Regional, com fornecimento de peças sob demanda, de
acordo com as quantidades, especificações e condições descritas no Edital e seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: ( X ) SIM   (   ) NÂO
Valor total: R$ 550.494,56.
Documentos:

Edital
Planilhas (anexo I-A e I-E)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU 

 

Número 14/2022
SEI 0004543-56.2021.6.02.8000

Data: 25/03/2022 às 14:00:00 

Objeto: Contratação dos serviços de intermediação empresa-escola junto às instituições públicas e privadas de ensino
superior, visando ao desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciarem, em conformidade com a
legislação pertinente, em vigor, a operacionalização de estágio para estudantes interessados, que estejam cursando
nível de graduação, conforme especificações e condições previstas neste edital e seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: (   ) SIM   (  X ) NÂO
Valor total: R$ 497.476,80.
Documentos:

Edital

Publicação do aviso de licitação no Portal (1039147)         SEI 0012043-64.2020.6.02.8000 / pg. 345

https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=03/03/2022&jornal=530&pagina=152
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_122022_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09/03/2022&jornal=530&pagina=167
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_122022_esclarecimento1.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_122022_esclarecimento2.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_122022_esclarecimento3.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_122022_resposta1.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_122022_resposta2.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_122022_resposta3.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_132022_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_132022_planilhas.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10/03/2022&jornal=530&pagina=174
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_142022_edital.pdf


01/04/2022 10:24 Pregões 2022 — Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

https://adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/transparencia-e-prestacao-de-contas/contratacoes/licitacoes/pregoes/pregoes-2022/view 3/5

Publicação do Aviso de Licitação no DOU 
Pedido de Esclarecimento
Resposta ao Pedido de Esclarecimento

Número 15/2022
SEI 0004573-45.2021.6.02.8000

Data: 28/03/2022 às 14:00:00 

Objeto: Contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de
microinformática, transmissão de dados e periféricos de TI, conforme especificações e condições assentadas no edital e
seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: (   ) SIM   (  X ) NÂO
Valor total: R$ 283.334,27.
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU 

Número 16/2022
SEI 0006489-17.2021.6.02.8000

Data: 04/04/2022 às 14:00:00 

Objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestação, de forma não contínua, de serviços de manutenção elétrica
preventiva e corretiva, nos locais de votação e outros, para atender às necessidades cartorárias da Justiça Eleitoral
durante as Eleições 2022, conforme especificações e condições assentadas no edital e seus anexos

Critérios de Sustentabilidade: (   ) SIM   (  X ) NÂO

Valor total: R$ 129.628,79.
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  

 

Número 17/2022
SEI 0006398-24.2021.6.02.8000

Data: 05/04/2022 às 14:00:00 

Objeto: Prestação continuada de serviço especializado de suporte técnico de Tecnologia da Informação - TI, por meio de
Unidades de Serviço Técnico – USTs, em primeiro e segundo níveis, aos usuários do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
- TRE/ AL, conforme o edital.

Critérios de Sustentabilidade: (   ) SIM   (  X ) NÂO

Valor total: R$ 907.801,72.
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Pedido de Esclarecimento 1
Resposta ao Pedido de Esclarecimento 1
Pedido de Esclarecimento 2
Resposta ao Pedido de Esclarecimento 2

Número 18/2022
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Tags

#Pregão #Pregão eletrônico

Gerenciar portlets

Gestor responsável

Coordenadoria de Material e Patrimônio +

SEI 0005388-42.6.02.8000

Data: 06/04/2022 às 14:00:00 

Objeto: Registro de Preços para confecção de faixas, conforme especificações descritas no edital e seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: ( x  ) SIM   (   ) NÂO

Valor total: R$ 29.750,00.
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU 

Número 19/2022
SEI 0006622-59.2021.6.02.8000

Data: 07/04/2022 às 14:00:00 

Objeto: Aquisição de material de consumo - expediente e consumo de TIC, para atender às Unidades da Justiça Eleitoral
em Alagoas, na manutenção de suas atividades durante as Eleições 2022, conforme especificações e condições
assentadas nos ANEXOS deste edital.   .

Critérios de Sustentabilidade: ( x  ) SIM   (   ) NÂO

Valor total: R$ 163.920,37.
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU 
Pedido de Esclarecimento
Resposta ao Pedido de Esclarecimento

Número 21/2022
SEI 0012043-64.2020.6.02.8000

Data: 19/04/2022 às 14:00:00 

Objeto: Aquisição de material de consumo – fones de ouvido de cabeças (headphone) com fone embutido, conforme
especificações e condições assentadas no edital.  

Critérios de Sustentabilidade: ( x  ) SIM   (   ) NÂO

Valor total: R$ 967,02.
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 01 de abril de 2022.
À PREG,
Para realização do certame.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 01/04/2022, às 10:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1039148 e o código CRC BBA689B7.
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