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

 

Memorando nº 823 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/AGE
Maceió, 09 de setembro de 2021.

Para: Marcos André Melo Teixeira e Erivaldo José de Souza.

Assunto: Contrato de Eleição (Locação de geradores de energia elétrica).

 

Senhores gestores.
Conforme previsão tipificada no art. 4º da Portaria Presidência

de nº 260/2021 (0924807), todos os servidores designados ao exercício da
gestão dos contratos de Eleições deveriam encaminhar os estudos
preliminares, até o dia 30 de julho passado do corrente ano.

Ocorre, contudo, que, até a presente data, não identificamos o
encaminhamento do processo SEI, com o devido Termo de Referência para
análise e apreciação pela Comissão Permanente de Planejamento de Eleições,
da contratação ao qual Vossas Senhorias são gestores (Locação de geradores
de energia elétrica).

Dessa forma, tendo em vista existir uma prioridade da
administração à resolução das pendências relacionadas aos contratos de
eleições, é que se torna necessária uma maior agilidade a tal procedimento,
razão pela qual CONCEDO a Vossas Senhorias o prazo, improrrogável
de 5(cinco) dias úteis para entrega dos referidos procedimentos,
devidamente aptos à deliberação da CPPE ou justificar sua impossibilidade. 

Certo de contar com o apoio, desde já, reitera-se os votos de
estima e consideração.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 10/09/2021, às 08:35, 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
0943215 e o código CRC F4F6BAB3.

0006495-24.2021.6.02.8000 0943215v4

Memorando 823 (0943215)         SEI 0006495-24.2021.6.02.8000 / pg. 1



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

 

DESPACHO

Maceió, 13 de setembro de 2021.
À Direção Geral.
C/C: AGE.
 
Senhor Diretor Geral,
 
Em cumprimento as prescrições do Memorando

823 (0943215), esta setorial apresenta o Termo de Referência
0944915, o qual tem como objeto a contratação  de empresa
especializada para locação, instalação,
desinstalação e operação de 02 (dois) Grupos Geradores,
conforme especificações técnicas e locais de instalação
constantes do ANEXO ÚNICO do referido termo de referência.

Desta forma, submeto o referido Termo de
Referência para análise e demais deliberações legais.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 13/09/2021, às 17:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0944906 e o código CRC 051DEA59.

0006495-24.2021.6.02.8000 0944906v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR

1. Objeto
 
Contratação de empresa especializada para locação, instalação,

desinstalação e operação de 02 (dois) Grupos Geradores,
conforme especificações técnicas e locais de instalação
constantes do ANEXO ÚNICO, para atender aos equipamentos
de informática e demais equipamentos elétricos, tais como
ventiladores, bebedouros, frigobares, condicionadores de ar,
elevador etc., do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no
período de 01/10/2022 a 03/10/2022, em 1º turno, e no
período de 29/10/2022 a 31/10/2022, em 2º turno, se houver.

 
2. Justificativa
 
Garantir o funcionamento dos equipamentos que

dependem de energia elétrica, por ocasião da realização das
Eleições de 2022, prevenindo qualquer ocorrência de falta de
fornecimento de energia que venha a interferir na finalização
das Eleições de 2022.

 
3. Disposições Gerais

 

3.1 Para o perfeito conhecimento do objeto licitado,
as proponentes interessadas na prestação dos serviços
contidos neste Termo de Referência poderão vistoriar as
instalações do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
localizada na Av. Aristeu de Andrade, nº 377, Farol,
Maceió/AL (Edifício-Sede) e na Av. Fernandes Lima, n.º 3487,
Farol, Maceió/AL (Fórum Eleitoral de Maceió - FEM), de
forma a inteirar-se das condições físicas existentes. Este
procedimento facilitará a elaboração da proposta de preços,
que deverá, obrigatoriamente, vincular-se às regras
determinadas neste instrumento;

 
3.2 A vistoria prévia poderá ser realizada de

segunda a quinta-feira, de 13h30m às 17h, e sexta-feira, das
08h às 12h, com agendamento prévio de 24 (vinte e quatro)
horas, por intermédio do telefone (82) 2122-7797/7652, junto
à Seção de Manutenção e Reparos do TRE-AL. Esta vistoria
técnica não é requisito de habilitação da empresa, porém, não
serão aceitas reclamações posteriores com alegações de
desconhecimento das condições ou dificuldades quanto à
realização dos serviços listados no presente Termo de
Referência;

 
3.3 O horário em que o Grupo Gerador deve estar

apto a operar no 1º e 2º turnos deverá ser o abaixo
especificado: a) Sábado: 7h às 19h; b) Domingo: 7h até as 7h
do dia seguinte (segunda-feira), observado o disposto no item
4.10;

 
3.4. Estima-se, para fins projeção e elaboração de

proposta de preços, o efetivo uso do equipamento por 5 horas,
em cada turno;

 
3.5 A CONTRATADA deverá cumprir a legislação e

as normas relativas à Segurança e Medicina do Trabalho,
diligenciando para que seus empregados trabalhem com
equipamentos de proteção individual (EPI) e executem os
testes necessários e definidos na legislação pertinente. A
fiscalização do TRE-AL poderá paralisar os serviços, enquanto
tais empregados não estiverem protegidos, ficando o ônus da
paralisação por conta da empresa;

 
3.6 A CONTRATADA será responsabilizada pelo

cumprimento, por parte de seus empregados, das normas
disciplinares e das orientações de segurança determinadas
pelo TRE-AL.

 
4. Obrigação da Contratada
 
  A CONTRATADA pelos serviços previstos neste

Termo de Referência se obriga a:
 
4.1. Responsabilizar-se por todos os encargos
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fiscais e comerciais resultantes desta contratação.
 
4.2. Responder por todos os ônus e obrigações

concernentes à legislação social, trabalhista, previdenciária,
tributária, fiscal, securitária, comercial, civil e criminal, que
se relacionem direta ou indiretamente com o
fornecimento/serviço, inclusive no tocante a seus empregados
e prepostos;

 
4.3. Responsabilizar-se pelos danos causados direta

ou indiretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo, quando da execução do
fornecimento/serviço, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento
realizado pelo Contratante;

 
4.4. Seus empregados, quando nas dependências do

Contratante, estarão sujeitos às normas internas deste
(segurança, disciplina);

 
4.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou

substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução dos serviços ou de materiais
empregados;

 
4.6. Prestar, de imediato, todos os esclarecimentos

que forem solicitados pelo Contratante, obrigando-se a
atender todas as reclamações a respeito da qualidade do
fornecimento/serviço prestado;

 
4.7. Comunicar ao Contratante, de imediato e por

escrito, qualquer irregularidade verificada durante a execução
do fornecimento/serviço, para a adoção das medidas
necessárias à sua regularização;

 
4.8. Acatar as determinações feitas pela

Contratante quanto ao cumprimento do objeto do Contrato;
 
4.9. A Contratada deverá disponibilizar dois operadores,

um para cada local mencionado no Anexo
Único, exclusivamente, no horário de 7
horas do dia 02/10/2022, até as 7
horas do dia seguinte ao Pleito 2022, dia 03/10/2022, em 1º
turno, e na ocorrência de 2º turno, das 7 horas do dia
30/10/2022 até as 7 horas do dia seguinte, dia 31/10/2022,
podendo o operador contratado ser liberado antes do horário previsto no presente item, considerando o término dos trabalhos do Pleito Eleitoral;

 
4.10. O combustível será fornecido pela Contratada

pelo tempo que for necessário, para a finalização das
atividades das Eleições 2022.

 
5. Qualificação Técnica e Profissional
 
5.1 Os interessados deverão comprovar sua regular

inscrição no Conselho Regional de Engenharia (CREA), ou no
Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo (CAU) como
empresa de engenharia ou de arquitetura e apresentar um ou
mais atestado(s) de capacidade técnica, devidamente
certificados pelo Conselho Regional de Engenharia ou
Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo (Certidão de
Acervo Técnico), fornecidos por pessoa jurídica de direito
público ou privado, que comprove que o licitante possui
capacidade para executar serviços com características
(tipologias) similares ou superiores ao do objeto deste
certame.

 
5.1.1 Para fins de habilitação técnica

operacional das licitantes, com relação a execução deste
serviço, serão exigidas Certidões de Acervo Técnicos - CAT's
com os seguintes serviços, no mínimo:

 
a 1) Instalação de Grupo Gerador a diesel, com

tensão de saída 380V/220V e potência nominal de no mínimo
75KVA;

 
5.2 Apresentar comprovação de possuir em seu

quadro, na data prevista para entrega da proposta,
profissional(ais) de nível superior ou outro devidamente
reconhecido pelo CREA ou CAU, detentor(es) dos atestados
de capacidade técnica que comprovem a execução dos
seguintes serviços, de forma a demonstrar a capacidade
técnica profissional:

 
5.2.1 - Instalação de Grupo Gerador a diesel, com
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tensão de saída 380V/220V;
 
5.3 Caso o detentor do Acervo Técnico seja sócio

da empresa, a comprovação de que trata o parágrafo anterior
será satisfeita com a apresentação do ato constitutivo ou
contrato social da empresa;

 
5.4 Se o detentor do Acervo Técnico for contratado

para prestação de serviços, a comprovação será satisfeita com
a apresentação do contrato de prestação de serviço;

 
5.5 Se o detentor do Acervo Técnico for

empregado, a comprovação dar-se-á com a apresentação de
cópia autenticada da Carteira de Trabalho ou Ficha constante
do Livro de Registro de Empregado;

 
5.6 O(s) profissional(is) indicado(s) pela licitante,

detentor(es) do(s) acervo(s) técnico(s), deverá(ão) participar
do serviço objeto deste certame, coordenando sua execução
de acordo com os respectivos acervos técnicos;

 
 5.7 É de responsabilidade da CONTRATADA obter

junto ao órgão profissional competente a Anotação de
Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de
Responsabilidade Técnica – RRT do contrato e apresentar o
documento ao gestor administrativo do contrato, antes do
início dos serviços;

 
5.8 A exigência do(s) atestado(s) está fundamentada

no Art. 30 da Lei 8666/93 e visa evitar a contratação de
empresa e profissional sem experiência na execução de
serviços compatíveis com o objeto deste termo de referência;

 
5.9 O serviço constante deste termo de referência

limitar-se-á à instalação e desinstalação de grupo gerador a
diesel nas duas edificações descritas no anexo único, sendo
exigida a comprovação de capacitação técnico-profissional e
técnico-operacional aos itens de maior relevância técnica e/ou
de valor significativo;

 
5.10 Os prédios descritos no anexo único requerem

um grupo gerador de 150KVA, sendo este o serviço de maior
relevância na contratação em tela. Para a comprovação da
capacitação técnico-operacional está se exigindo a prestação
de serviços compatível de um grupo gerador de 75 KVA,
estando estes quantitativos em consonância ao patamar
máximo de 50% da quantidade requerida, exigidas pelas
cortes de contas. A exigência de comprovação de execução de
Instalação de Grupo Gerador a diesel, com tensão de saída
380V/220V, fez-se necessária, no entendimento desta unidade
técnica, em razão do tipo de serviço e pela importância de
continuidade nas atividades desenvolvidas nos dias do pleito
eleitoral.

 
6. Obrigações da Contratante

 

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas se obriga
a:

 
6.1. Promover o acompanhamento e a fiscalização

dos serviços, sob os aspectos quantitativo e qualitativo,
através do Gestor e/ou Fiscal nomeados e designados para
tanto, comunicando à Contratada qualquer irregularidade
verificada na execução dos serviços, determinando, de
imediato, as providências necessárias à sua regularização;

 
6.2. Nomear formalmente como Gestor e/ou Fiscal,

para realizar o acompanhamento da execução contratual, no
limite de sua capacidade técnica, servidor(es) lotado(s) na
Seção de Manutenção e Reparos – SMR vinculada à
Coordenadoria de Serviços Gerais e Comunicações – COSEG;

 
6.3. Proporcionar todas as condições necessárias

para que a Contratada possa cumprir o objeto do Contrato.
 
7. Pagamento
 
7.1. O pagamento será efetuado através de crédito

em conta-corrente, mediante a apresentação de Nota Fiscal de
Serviços, em até 10 (dez) dias, a ser entregue ao final de cada
turno eleitoral acompanhada das Certidões Negativas de
Débitos Fiscais e Previdenciários;

 
7.2. O TRE/AL, por ocasião do pagamento, fará as

retenções e recolhimentos fiscais determinados pela
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legislação tributária;
 
7.3. Se a empresa for optante pelo SIMPLES,

deverá anexar à nota fiscal declaração que comprove tal
opção no modelo expedido pela Receita Federal do Brasil.

 
8. Gestão e fiscalização
 
A gestão e a fiscalização seção exercidas por

servidores integrantes da Seção de Manutenção e Reparos –
SMR, devidamente designados em portaria da Presidência.

 
9. Sanções Contratuais
 
Poderão ser aplicadas as sanções previstas na Lei

8.666/93, a serem determinadas pela Administração, quando
da emissão do instrumento contratual ou outro que venha a
substituí-lo.

 

ANEXO ÚNICO

Edifício-Sede:

Localização: Av. Aristeu de Andrade, nº 377, Farol, Maceió/AL.
Especificações técnicas:
Trifásico / 4Polos / 60Hz de Frequência.
Potência Nominal mínima: 150 kVA.
Tipo: AC, Auto Regulado.
Acionamento: Monobloco c/ Luva Elástica.
Tensão de Saída: 220/380V.
Regulador de Voltagem: AVR.
Motor à Diesel.
Tipo: 6 Cilindros, Refrigerado à água.
Partida: Manual e/ou Elétrica/ automática.
Autonomia: 8 (oito) horas.
Sensor de pressão do óleo.
Sensor de temperatura da água.
Carregador de Bateria: 12V/8,3 A.
 

Fórum Eleitoral de Maceió:

 

Localização: Av. Fernandes Lima, n.º 3487, Farol, Maceió/AL.
Especificações técnicas:
Trifásico / 4Polos / 60Hz de Frequência.
Potência Nominal mínima: 150 kVA.
Tipo: AC, Auto Regulado.
Acionamento: Monobloco c/ Luva Elástica.
Tensão de Saída: 220/380V.
Regulador de Voltagem: AVR.
Motor à Diesel.
Tipo: 6 Cilindros, Refrigerado à água.
Partida: Manual e/ou Elétrica/ automática.
Autonomia: 8 (oito) horas.
Sensor de pressão do óleo.
Sensor de temperatura da água.
Carregador de Bateria: 12V/8,3A.

 

Responsável pela elaboração do Termo de Referência:
Marcos André Melo Teixeira

Chefe da Seção de Manutenção e Reparos
 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 13/09/2021, às 17:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0944915 e o código CRC 4F16E645.

0006495-24.2021.6.02.8000 0944915v2
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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 setembro de 2021.
 
Em atenção ao Despacho SMR 0944906, faço

encaminhar os autos eletrônicos à Comissão Permanente de
Planejamento das Eleições para inserção em pauta de
discussão da próxima reunião, haja vista a juntada do Termo
de Referência (0944915), oriunda da Gestão Contratual
(Locação de Geradores de Energia Elétrica – Eleições 2022).

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 14/09/2021, às 18:36, 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
0945770 e o código CRC 00DF505D.

0006495-24.2021.6.02.8000 0945770v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 21 de setembro de 2021.
Senhor Secretário de Administração,
Por ocasião da reunião da Comissão Permanente de

Planejamento de Eleições, que teve lugar, ontem, dia 20 de setembro, e cuja
ATA encontra-se disponível no documento de evento nº 0946817, deliberou-se
no sentido de que todos os processos de contratações deveriam
ser devolvidos à SAD para que esta se manifeste sobre as formalidades legais
da contratação, aprovando ou determinando a retificação do TR, de modo que,
na próxima semana, a Comissão venha a se debruçar sobre a temática, para
analisar se há obediência à logística definida.  

Sob tais circunstâncias, encaminho os presentes autos a Vossa
Senhoria, a fim de que sejam dados os direcionamentos necessários junto a
sua secretaria para cumprimento ao deliberado. 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 21/09/2021, 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
0947799 e o código CRC 8E18BFC7.

0006495-24.2021.6.02.8000 0947799v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 30 de setembro de 2021.
 
 
À SMR
 
Senhor Gestor,
 
Em análise preliminar do Termo de Referência SMR,

0944915, observou-se a ausência de critérios de sustentabilidade
para a contratação instruída neste procedimento.

 
Nesse sentido, faz-se necessária a devolução dos

presentes autos para inclusão, conforme o caso, dos referidos
critérios de sustentabilidade.

 
Caso essa gestão entenda pela não adoção dos citados

critérios, não obstante o assentado no Parágrafo Único, Art. 2.º, do
Decreto n.º 7.746/2012, que regulamenta o dispositivo legal
pertinente (Art. 3.º, da Lei 8.666/93), ressaltamos a necessidade
de fundamentar os motivos da escolha.

 
A título de orientação, informo que no evento 0952028,

consta um Guia da AGU, que trata de contratações sustentáveis que
pode servir de norte para o levantamento dos referidos critérios.

 
Por fim, colocamo-nos à disposição para dirimir eventuais

dúvidas.
 
Atenciosamente.
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Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 01/10/2021, às 16:24, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0952554 e o código CRC F20EB774.

0006495-24.2021.6.02.8000 0952554v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de novembro de 2021.
À SMR, com reiteração do Despacho

GSAD 0952554.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/11/2021, às 22:42, 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
0977159 e o código CRC 670EE7DB.

0006495-24.2021.6.02.8000 0977159v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 19 de janeiro de 2022.
À SMR (gestor Marcos André Teixeira), reiterando

os despachos 0952554 e 0952554, no sentido de que sejam
indicados, ou justificada a não inclusão, de critérios de
sustentabilidade no TR.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 19/01/2022, às 22:29, 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
1002379 e o código CRC 4F7BC3BC.

0006495-24.2021.6.02.8000 1002379v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 21 de janeiro de 2022.
Senhor Diretor-Geral,
 
Registra-se que os membros da Comissão Permanente de

Planejamento de Eleições deliberaram no seguinte sentido
(1002971):

Assinalar prazo improrrogável de 5 dias para o
Gestor devolver o processo com as informações
solicitadas (vide Despacho GSAD 1002379).

Em sendo assim, envio os presentes autos a Vossa
Senhoria para os fins a que se destina.

Documento assinado eletronicamente por NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA,
Membro da Comissão, em 21/01/2022, às 12:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RENATO FLOERING TAVARES, Membro da
Comissão, em 21/01/2022, às 12:04, 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
1003356 e o código CRC 2D8AD760.

0006495-24.2021.6.02.8000 1003356v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 21 de janeiro de 2022.
 
Acolho o que sugerido no despacho CPPE 1003356.
Encaminhem-se os autos aos gestores (servidores Marcos

André Melo Teixeira e Erivaldo José de Souza) para, no prazo
improrrogável de 5 dias, apresentar as informações solicitadas (vide
Despacho GSAD 1002379).

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 21/01/2022, às 13:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1003464 e o código CRC D998B296.

0006495-24.2021.6.02.8000 1003464v1
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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 janeiro de 2022.
À SAD.
C/C: AGE.
 
Senhora Secretária Substituta,
 
Em cumprimento as prescrições do Despacho

G S A D 1002379, esta setorial informa que a referida
contratação cujo objeto é a locação, instalação,
desinstalação e operação de 02 (dois) Grupos Geradores, não
apresenta parâmetros de sustentabilidades diretos, pois se
trata de disponibilização de um equipamento estacionário com
características preestabelecidas, para dar suporte a carga
elétrica instaladas na sede do TRE-AL (OAM) e no Fórum
Eleitoral de Maceió - FEM. Todavia, inserimos um parâmetro
de sustentabilidade, com relação ao combustível a ser
utilizado, de forma a proporcionar um índice menor de
emissão de material particulado, no caso do referido
equipamento ser acionado, no período da contratação.

Desta forma, submeto o novo Termo de Referência
(1004920) para análise e demais deliberações legais.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 26/01/2022, às 14:50, 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
1004900 e o código CRC 65FB283C.

0006495-24.2021.6.02.8000 1004900v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR

1. Objeto
 
Contratação de empresa especializada para locação, instalação,

desinstalação e operação de 02 (dois) Grupos Geradores,
conforme especificações técnicas e locais de instalação
constantes do ANEXO ÚNICO, para atender aos equipamentos
de informática e demais equipamentos elétricos, tais como
ventiladores, bebedouros, frigobares, condicionadores de ar,
elevador etc., do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no
período de 01/10/2022 a 03/10/2022, em 1º turno, e no
período de 29/10/2022 a 31/10/2022, em 2º turno, se houver.

 
2. Justificativa
 
Garantir o funcionamento dos equipamentos que

dependem de energia elétrica, por ocasião da realização das
Eleições de 2022, prevenindo qualquer ocorrência de falta de
fornecimento de energia que venha a interferir na finalização
das Eleições de 2022.

 
3. Critérios de Sustentabilidades
 
Quanto aos critérios de sustentabilidades aplicados

a este processo, cabe destacar que a referida contratação cujo
objeto é a locação, instalação, desinstalação e operação de 02
(dois) Grupos Geradores, não apresenta parâmetros de
sustentabilidades diretos, pois se trata de disponibilização de
um equipamento estacionário com características
preestabelecidas, para dar suporte a carga elétrica instaladas
na sede do TRE-AL (OAM) e no Fórum Eleitoral de Maceió -
FEM na véspera e no dia das eleições 2022.

Todavia, pode-se exigir um parâmetro de
sustentabilidade, com relação ao combustível a ser utilizado,
de forma a proporcionar um índice menor de emissão de
material particulado, no caso do referido equipamento ser
acionado, no período da contratação. Com isso, o combustível
a ser utilizado no gerador deve ser preferencialmente o
DIESEL S10, ao invés do DIESEL S500, pois o diesel comum
(S500) apresenta 500 partes de enxofre por milhão, e o diesel
S10 conta com 10 partes da mesma substância,
proporcionando uma redução significativa de emissão deste
poluente. 

Por fim, a SMR entende, s.m.j., que não se deve
estabelecer outros critérios de sustentabilidade, além do
prescrito no parágrafo anterior, pois o estabelecimento de
critérios sobressalentes, poderiam ensejar numa restrição de
competição, indo de encontro ao principal princípio do
procedimento licitatório que é a busca da solução mais
vantajosa para a Administração.

 
4. Disposições Gerais

 

4.1 Para o perfeito conhecimento do objeto licitado,
as proponentes interessadas na prestação dos serviços
contidos neste Termo de Referência poderão vistoriar as
instalações do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
localizada na Av. Aristeu de Andrade, nº 377, Farol,
Maceió/AL (Edifício-Sede) e na Av. Fernandes Lima, n.º 3487,
Farol, Maceió/AL (Fórum Eleitoral de Maceió - FEM), de
forma a inteirar-se das condições físicas existentes. Este
procedimento facilitará a elaboração da proposta de preços,
que deverá, obrigatoriamente, vincular-se às regras
determinadas neste instrumento;

 
4.2 A vistoria prévia poderá ser realizada de

segunda a quinta-feira, de 13h30m às 17h, e sexta-feira, das
08h às 12h, com agendamento prévio de 24 (vinte e quatro)
horas, por intermédio do telefone (82) 2122-7797/7652, junto
à Seção de Manutenção e Reparos do TRE-AL. Esta vistoria
técnica não é requisito de habilitação da empresa, porém, não
serão aceitas reclamações posteriores com alegações de
desconhecimento das condições ou dificuldades quanto à
realização dos serviços listados no presente Termo de
Referência;

 
4.3 O horário em que o Grupo Gerador deve estar

apto a operar no 1º e 2º turnos deverá ser o abaixo
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especificado: a) Sábado: 7h às 19h; b) Domingo: 7h até as 7h
do dia seguinte (segunda-feira), observado o disposto no item
4.10;

 
4.4. Estima-se, para fins projeção e elaboração de

proposta de preços, o efetivo uso do equipamento por 5 horas,
em cada turno;

 
4.5 A CONTRATADA deverá cumprir a legislação e

as normas relativas à Segurança e Medicina do Trabalho,
diligenciando para que seus empregados trabalhem com
equipamentos de proteção individual (EPI) e executem os
testes necessários e definidos na legislação pertinente. A
fiscalização do TRE-AL poderá paralisar os serviços, enquanto
tais empregados não estiverem protegidos, ficando o ônus da
paralisação por conta da empresa;

 
4.6 A CONTRATADA será responsabilizada pelo

cumprimento, por parte de seus empregados, das normas
disciplinares e das orientações de segurança determinadas
pelo TRE-AL.

 
5. Obrigação da Contratada
 
  A CONTRATADA pelos serviços previstos neste

Termo de Referência se obriga a:
 
5.1. Responsabilizar-se por todos os encargos

fiscais e comerciais resultantes desta contratação.
 
5.2. Responder por todos os ônus e obrigações

concernentes à legislação social, trabalhista, previdenciária,
tributária, fiscal, securitária, comercial, civil e criminal, que
se relacionem direta ou indiretamente com o
fornecimento/serviço, inclusive no tocante a seus empregados
e prepostos;

 
5.3. Responsabilizar-se pelos danos causados direta

ou indiretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo, quando da execução do
fornecimento/serviço, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento
realizado pelo Contratante;

 
5.4. Seus empregados, quando nas dependências do

Contratante, estarão sujeitos às normas internas deste
(segurança, disciplina);

 
5.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou

substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução dos serviços ou de materiais
empregados;

 
5.6. Prestar, de imediato, todos os esclarecimentos

que forem solicitados pelo Contratante, obrigando-se a
atender todas as reclamações a respeito da qualidade do
fornecimento/serviço prestado;

 
5.7. Comunicar ao Contratante, de imediato e por

escrito, qualquer irregularidade verificada durante a execução
do fornecimento/serviço, para a adoção das medidas
necessárias à sua regularização;

 
5.8. Acatar as determinações feitas pela

Contratante quanto ao cumprimento do objeto do Contrato;
 
5.9. A Contratada deverá disponibilizar dois operadores,

um para cada local mencionado no Anexo
Único, exclusivamente, no horário de 7
horas do dia 02/10/2022, até as 7
horas do dia seguinte ao Pleito 2022, dia 03/10/2022, em 1º
turno, e na ocorrência de 2º turno, das 7 horas do dia
30/10/2022 até as 7 horas do dia seguinte, dia 31/10/2022,
podendo o operador contratado ser liberado antes do horário previsto no presente item, considerando o término dos trabalhos do Pleito Eleitoral;

 
5.10. O combustível será fornecido pela Contratada

pelo tempo que for necessário, para a finalização das
atividades das Eleições 2022.

 
6. Qualificação Técnica e Profissional
 
6.1 Os interessados deverão comprovar sua regular

inscrição no Conselho Regional de Engenharia (CREA), ou no
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Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo (CAU) como
empresa de engenharia ou de arquitetura e apresentar um ou
mais atestado(s) de capacidade técnica, devidamente
certificados pelo Conselho Regional de Engenharia ou
Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo (Certidão de
Acervo Técnico), fornecidos por pessoa jurídica de direito
público ou privado, que comprove que o licitante possui
capacidade para executar serviços com características
(tipologias) similares ou superiores ao do objeto deste
certame.

 
6.1.1 Para fins de habilitação técnica

operacional das licitantes, com relação a execução deste
serviço, serão exigidas Certidões de Acervo Técnicos - CAT's
com os seguintes serviços, no mínimo:

 
a 1) Instalação de Grupo Gerador a diesel, com

tensão de saída 380V/220V e potência nominal de no mínimo
75KVA;

 
6.2 Apresentar comprovação de possuir em seu

quadro, na data prevista para entrega da proposta,
profissional(ais) de nível superior ou outro devidamente
reconhecido pelo CREA ou CAU, detentor(es) dos atestados
de capacidade técnica que comprovem a execução dos
seguintes serviços, de forma a demonstrar a capacidade
técnica profissional:

 
6.2.1 - Instalação de Grupo Gerador a diesel, com

tensão de saída 380V/220V;
 
6.3 Caso o detentor do Acervo Técnico seja sócio

da empresa, a comprovação de que trata o parágrafo anterior
será satisfeita com a apresentação do ato constitutivo ou
contrato social da empresa;

 
6.4 Se o detentor do Acervo Técnico for contratado

para prestação de serviços, a comprovação será satisfeita com
a apresentação do contrato de prestação de serviço;

 
6.5 Se o detentor do Acervo Técnico for

empregado, a comprovação dar-se-á com a apresentação de
cópia autenticada da Carteira de Trabalho ou Ficha constante
do Livro de Registro de Empregado;

 
6.6 O(s) profissional(is) indicado(s) pela licitante,

detentor(es) do(s) acervo(s) técnico(s), deverá(ão) participar
do serviço objeto deste certame, coordenando sua execução
de acordo com os respectivos acervos técnicos;

 
 6.7 É de responsabilidade da CONTRATADA obter

junto ao órgão profissional competente a Anotação de
Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de
Responsabilidade Técnica – RRT do contrato e apresentar o
documento ao gestor administrativo do contrato, antes do
início dos serviços;

 
6.8 A exigência do(s) atestado(s) está fundamentada

no Art. 30 da Lei 8666/93 e visa evitar a contratação de
empresa e profissional sem experiência na execução de
serviços compatíveis com o objeto deste termo de referência;

 
6.9 O serviço constante deste termo de referência

limitar-se-á à instalação e desinstalação de grupo gerador a
diesel nas duas edificações descritas no anexo único, sendo
exigida a comprovação de capacitação técnico-profissional e
técnico-operacional aos itens de maior relevância técnica e/ou
de valor significativo;

 
6.10 Os prédios descritos no anexo único requerem

um grupo gerador de 150KVA, sendo este o serviço de maior
relevância na contratação em tela. Para a comprovação da
capacitação técnico-operacional está se exigindo a prestação
de serviços compatível de um grupo gerador de 75 KVA,
estando estes quantitativos em consonância ao patamar
máximo de 50% da quantidade requerida, exigidas pelas
cortes de contas. A exigência de comprovação de execução de
Instalação de Grupo Gerador a diesel, com tensão de saída
380V/220V, fez-se necessária, no entendimento desta unidade
técnica, em razão do tipo de serviço e pela importância de
continuidade nas atividades desenvolvidas nos dias do pleito
eleitoral.

 
7. Obrigações da Contratante

 

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas se obriga
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a:
 
7.1. Promover o acompanhamento e a fiscalização

dos serviços, sob os aspectos quantitativo e qualitativo,
através do Gestor e/ou Fiscal nomeados e designados para
tanto, comunicando à Contratada qualquer irregularidade
verificada na execução dos serviços, determinando, de
imediato, as providências necessárias à sua regularização;

 
7.2. Nomear formalmente como Gestor e/ou Fiscal,

para realizar o acompanhamento da execução contratual, no
limite de sua capacidade técnica, servidor(es) lotado(s) na
Seção de Manutenção e Reparos – SMR vinculada à
Coordenadoria de Serviços Gerais e Comunicações – COSEG;

 
7.3. Proporcionar todas as condições necessárias

para que a Contratada possa cumprir o objeto do Contrato.
 
8. Pagamento
 
8.1. O pagamento será efetuado através de crédito

em conta-corrente, mediante a apresentação de Nota Fiscal de
Serviços, em até 10 (dez) dias, a ser entregue ao final de cada
turno eleitoral acompanhada das Certidões Negativas de
Débitos Fiscais e Previdenciários;

 
8.2. O TRE/AL, por ocasião do pagamento, fará as

retenções e recolhimentos fiscais determinados pela
legislação tributária;

 
8.3. Se a empresa for optante pelo SIMPLES,

deverá anexar à nota fiscal declaração que comprove tal
opção no modelo expedido pela Receita Federal do Brasil.

 
9. Gestão e fiscalização
 
A gestão e a fiscalização seção exercidas por

servidores integrantes da Seção de Manutenção e Reparos –
SMR, devidamente designados em portaria da Presidência.

 
10. Sanções Contratuais
 
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá

aplicar as seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das
legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:

 
10.1 Advertência, em virtude do descumprimento

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

 
10.2 Multa de mora de 1% (um por cento) por hora,

até o limite de 10% (dez por cento), em razão de atraso no
cumprimento do objeto ou na correção de irregularidade,
calculado sobre o valor atualizado do contrato;

 
10.3 Multa de 15% (quinze por cento), sobre o

valor integral do contrato, em razão de recusa em assiná-lo ou
de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas;

 
10.4 As sanções previstas neste Termo de

Referência poderão ser impostas cumulativamente com as
demais;

 
10.5 A Administração, para aplicação das sanções,

analisará as circunstâncias do caso e as justificativas
apresentadas em até 5 (cinco) dias pela CONTRATADA,
assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa;

 
10.6 As multas poderão ser cumuladas e serão

descontadas dos valores devidos à CONTRATADA, se houver,
ou cobradas judicialmente.

 

ANEXO ÚNICO

Edifício-Sede:

Localização: Av. Aristeu de Andrade, nº 377, Farol, Maceió/AL.
Especificações técnicas:
Trifásico / 4Polos / 60Hz de Frequência.
Potência Nominal mínima: 150 kVA.
Tipo: AC, Auto Regulado.
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Acionamento: Monobloco c/ Luva Elástica.
Tensão de Saída: 220/380V.
Regulador de Voltagem: AVR.
Motor à Diesel.
Tipo: 6 Cilindros, Refrigerado à água.
Partida: Manual e/ou Elétrica/ automática.
Autonomia: 8 (oito) horas.
Sensor de pressão do óleo.
Sensor de temperatura da água.
Carregador de Bateria: 12V/8,3 A.
 

Fórum Eleitoral de Maceió:

 

Localização: Av. Fernandes Lima, n.º 3487, Farol, Maceió/AL.
Especificações técnicas:
Trifásico / 4Polos / 60Hz de Frequência.
Potência Nominal mínima: 150 kVA.
Tipo: AC, Auto Regulado.
Acionamento: Monobloco c/ Luva Elástica.
Tensão de Saída: 220/380V.
Regulador de Voltagem: AVR.
Motor à Diesel.
Tipo: 6 Cilindros, Refrigerado à água.
Partida: Manual e/ou Elétrica/ automática.
Autonomia: 8 (oito) horas.
Sensor de pressão do óleo.
Sensor de temperatura da água.
Carregador de Bateria: 12V/8,3A.

 

Responsável pela elaboração do Termo de Referência:
Marcos André Melo Teixeira

Chefe da Seção de Manutenção e Reparos
 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 26/01/2022, às 16:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1004920 e o código CRC C2EB42A3.

0006495-24.2021.6.02.8000 1004920v8
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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 janeiro de 2022.
Senhor Secretário de Administração,
Por ocasião da reunião da Comissão Permanente de

Planejamento de Eleições, que teve lugar dia 20 de setembro, e cuja ATA
encontra-se disponível no documento de evento nº 0946817, deliberou-se no
sentido de que todos os processos de contratações deverão ser
encaminhados à SAD para que esta se manifeste sobre as formalidades legais
da contratação, aprovando ou determinando a retificação do TR.  

Sob tais circunstâncias, encaminho os presentes autos a Vossa
Senhoria, a fim de que sejam dados os direcionamentos necessários junto a
sua secretaria para cumprimento ao deliberado. 

Documento assinado eletronicamente por NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA,
Assessor de Gestão Estratégica, em 26/01/2022, às 17:45, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RENATO FLOERING TAVARES, Assistente
de Gestão Estratégica, em 26/01/2022, às 17:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1005098 e o código CRC 4C6792B5.

0006495-24.2021.6.02.8000 1005098v1
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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 janeiro de 2022.
Considerando o teor do Despacho AGE 1005098, sigam

os autos à Secretaria de Administração para as providências de sua
competência.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 26/01/2022, às 18:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1005149 e o código CRC 69188A7B.

0006495-24.2021.6.02.8000 1005149v1
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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 fevereiro de 2022.

 

À Diretoria-Geral
 
Senhora Diretora Substituta,
 
Tratam os presentes autos de

contratação de empresa especializada para locação, instalação,
desinstalação e operação de 02 (dois) Grupos Geradores, para
utilização nas Eleições Gerais de 2022, conforme especificações
contidas no Termo de Referência SMR, 1004920.

 
Demonstrada a sua pertinência com o planejamento de

aquisições, para o próximo pleito eleitoral, aprovo o Termo de
Referência SMR, 1004920, e evoluo o feito à consideração superior
da Ilm.a Sra. Diretora-Geral Substituta, em observância ao disposto
no art. 7º da Resolução TRE-AL nº 15.787, de 15/2/2017.

 
Por oportuno, ressalto a necessidade de que, em razão do

tipo e destinação da contratação, bem como de seu método de
planejamento, reputa-se à Comissão Permanente de Pleitos
Eleitorais, que o referido TR seja ratificado pelos seus
membros, quanto ao mérito, dimensionamento, bem como quaisquer
outras questões de mérito que precisem ser avaliadas, pertinentes
à referida contratação.

 
Após, sugiro que, sendo da aquiescência de todos os

envolvidos, que o presente procedimento seja remetido à COMAP,
para a instrução de que trata o art. 8º da mencionada Resolução.

 
Respeitosamente.
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Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 03/02/2022, às 10:21, 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
1008143 e o código CRC 09CEC1C0.

0006495-24.2021.6.02.8000 1008143v1
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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 fevereiro de 2022.
Considerando o Despacho 1008143, do Sr. Secretário da

Administração, determino a remessa do feito à Coordenadoria de
Material e Patrimônio, para a instrução de que trata o art. 8º
da Resolução TRE-AL nº 15.787, de 15/2/2017.

 

Documento assinado eletronicamente por CLICIANE DE HOLANDA FERREIRA
CALHEIROS, Diretor-Geral em exercício, em 03/02/2022, às 18:29, 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
1008653 e o código CRC E556A658.

0006495-24.2021.6.02.8000 1008653v1
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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 SEIC
 
Senhora Chefe,
 
Diante do Despacho GDG 1008653, encaminho os

presentes autos para que se proceda à pesquisa/cotação de preços,
em atendimento ao artigo 8º da Resolução TRE nº 15.787/2017, de
15/02/2017.

 
Concomitantemente, encaminho os presentes autos à

CPPE, tendo em vista o Despacho GSAD 1008143, para ratificação do
Termo de Referência SMR, 1004920:

 
"Por oportuno, ressalto a necessidade de que,
em razão do tipo e destinação da contratação,
bem como de seu método de planejamento,
reputa-se à Comissão Permanente de Pleitos
Eleitorais, que o referido TR seja ratificado
pelos seus membros, quanto ao mérito,
dimensionamento, bem como quaisquer outras
questões de mérito que precisem ser
avaliadas, pertinentes à referida contratação.
 
Após, sugiro que, sendo da aquiescência de
todos os envolvidos, que o presente
procedimento seja remetido à COMAP, para a
instrução de que trata o art. 8º da mencionada
Resolução."
 

Atenciosamente.
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Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 14/02/2022, às 14:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1013135 e o código CRC B506391B.
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E-mail - 1013207

Data de Envio: 
  14/02/2022 15:40:30

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

Para:
    contato@geramaisgeradores.com.br
    geramak@hotmail.com
    gertek_al@hotmail.com
    geradormaceiodiesel@gmail.com
    geanbcmdiesel@gmail.com
    luciano@gentecgeradores.com.br
    comercial@jggeradores.com.br
    solicitacaoata@gmail.com
    contato@jbrgeradores.com.br
    atendimento@casadabateria.com.br
    andre.goes@leonheimer.com.br
    casadogerador@gmail.com
    jaspemotores@gmail.com
    amclocacao@hotmail.com
    licitacoes.taemu@gmail.com
    contato@mmgeradores.com.br
    contato@marcosams.com.br
    CONTATOJHB2@GMAIL.COM
    eventospadrao@hotmail.com
    fannueleventos@ig.com.br
    diego@atributcontabilidade.com
    INALDO.CONTABIL@OUTLOOK.COM
    fazeventos.to@gmail.com
    benedito.spacopromo@gmail.com
    adilsonmcostas@hotmail.com
    magalyandreia@hotmail.com
    JOAOVICTORFIUZA@VOLTLOC.COM.BR
    RAFAEL@ESSENCIALENERGIA.COM
    PROJETOS.SERGIO@HOTMAIL.COM

Assunto: 
  Locação Gerador - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa especializada para locação,
instalação, desinstalação e operação de 02 (dois) Grupos Geradores, conforme especificações técnicas e
locais de instalação constantes do Termo de Referência anexo.

A vistoria prévia não é obrigatória, caso a empresa decida por efetuá-la, ela poderá ser realizada de
segunda a quinta-feira, de 13h30m às 17h, e sexta-feira, das 08h às 12h, com agendamento prévio de 24
(vinte e quatro) horas, por intermédio do telefone (82) 2122-7797/7652, junto à Seção de Manutenção e
Reparos do TRE-AL. 
Solicitamos, por gentileza, o envio de cotação para prestação do serviço, com a maior brevidade possível.

Na impossibilidade de fornecer cotação, gentileza informar por e-mail.

Atenciosamente.

Lisiana Teixeira Cintra (82 99301 0575)
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Anexos:
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    Termo_de_Referencia_1004920.html
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GERAMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MAQUINAS LTDA –ME 

AV. Menino Marcelo, Lot 10 – Serraria – CEP: 57046-000 – Maceió/AL 

Fone: 82 3338-8343 | 99972-7450 - 99916-0044 - 98181-0003| CNPJ: 35.370.477/0001-43 INSC. EST. 24215558-8 

 

Maceió, 14 de fevereiro de 2022 

À 

Tribunal Regional Eleitoral de Maceió 

Aos cuidados da Sra. Lisiana 

ORÇAMENTO LOCAÇÃO 

Conforme solicitado, segue abaixo o orçamento referente à locação dos grupos geradores de 

150 KVA para estabelecimentos em Maceió/AL a ser realizado nos dias 01/10/2022 à 

03/10/2022.  

Características da locação 

• 02 grupos geradores de 150 KVA; 

• Silenciado; 

• Stand By; 

• Manutenção por nossa conta; 

• Incluso 02 operadores para o dia 02/10/2022 a partir das 07 horas até as 07horas do dia 

03/10/2022; 

• Despesas de alimentação e transporte dos técnicos inclusa; 

• Diesel por nossa conta, caso funcione; 

• Cabos e instalação inclusa a ser realizado no dia 01/10/2022 (até 15m de cabos por 

perna). 

• Fretes (ida e volta) inclusos. 

Sendo: 

- 01 GMG para Edifício Sede localizado em Maceió. 

- 01 GMG para Forum Eleitoral de Maceió. 

Valor total do contrato: R$ 14.000,00 

OBS.1: O mesmo valor deverá ser considerado caso haja o segundo turno nos dias 29/10/2022 

a 31/10/2022. 

Condição de Pagamento:  

Através de empenho. 
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GERAMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MAQUINAS LTDA –ME 

AV. Menino Marcelo, Lot 10 – Serraria – CEP: 57046-000 – Maceió/AL 

Fone: 82 3338-8343 | 99972-7450 - 99916-0044 - 98181-0003| CNPJ: 35.370.477/0001-43 INSC. EST. 24215558-8 

Validade da proposta: 60 dias. 

 

Atenciosamente,  
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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.
 
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Para fins de continuidade na etapa de pesquisa de

mercado, solicitamos esclarecimentos acerca do que,
objetivamente, será exigido das empresas como atendimento
aos critérios de sustentabilidade, constantes do item 3 do
Termo de Referência - 1004920, abaixo.

3. Critérios de Sustentabilidades
Quanto aos critérios de sustentabilidades
aplicados a este processo, cabe destacar que a
referida contratação cujo objeto é a
locação, instalação,
desinstalação e operação de 02 (dois) Grupos
Geradores, não apresenta parâmetros de
sustentabilidades diretos, pois se trata de
disponibilização de um equipamento
estacionário com características
preestabelecidas, para dar suporte a carga
elétrica instaladas na sede do TRE-AL (OAM) e
no Fórum Eleitoral de Maceió - FEM na
véspera e no dia das eleições 2022.
Todavia, pode-se exigir um parâmetro de
sustentabilidade, com relação ao combustível
a ser utilizado, de forma a proporcionar um
índice menor de emissão de material
particulado, no caso do referido equipamento
ser acionado, no período da contratação. Com
isso, o combustível a ser utilizado no gerador
deve ser preferencialmente o DIESEL S10, ao
invés do DIESEL S500, pois o diesel comum
(S500) apresenta 500 partes de enxofre por
milhão, e o diesel S10 conta com 10 partes da
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mesma substância, proporcionando uma
redução significativa de emissão deste
poluente. 
Por fim, a SMR entende, s.m.j., que não se
deve estabelecer outros critérios de
sustentabilidade, além do prescrito no
parágrafo anterior, pois o estabelecimento de
critérios sobressalentes, poderiam ensejar
numa restrição de competição, indo de
encontro ao principal princípio do
procedimento licitatório que é a busca da
solução mais vantajosa para a Administração.

 
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 15/02/2022, às 14:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1013855 e o código CRC F2C4B9A7.

0006495-24.2021.6.02.8000 1013855v1
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De: JHB Eventos <contatojhb2@gmail.com>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 16/02/2022 10:23 AM
Assunto: [seic] Locação Gerador - TRE/AL

Gostaríamos de agendar a visita técnica. 

Grato

JHB

Em segunda-feira, 14 de fevereiro de 2022, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-
al.jus.br> escreveu:
Prezados(as),
 
 
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa especializada para locação,
instalação, desinstalação e operação de 02 (dois) Grupos Geradores, conforme especificações
técnicas e locais de instalação constantes do Termo de Referência anexo.
 
A vistoria prévia não é obrigatória, caso a empresa decida por efetuá-la, ela poderá ser
realizada de segunda a quinta-feira, de 13h30m às 17h, e sexta-feira, das 08h às 12h, com
agendamento prévio de 24 (vinte e quatro) horas, por intermédio do telefone (82) 2122-7797/7652,
junto à Seção de Manutenção e Reparos do TRE-AL. 
Solicitamos, por gentileza, o envio de cotação para prestação do serviço, com a maior brevidade
possível.
 
Na impossibilidade de fornecer cotação, gentileza informar por e-mail.
 
 
Atenciosamente.
 
Lisiana Teixeira Cintra (82 99301 0575)
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
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E-mail - 1014552

Data de Envio: 
  16/02/2022 13:12:58

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

Para:
    CONTATOJHB2@GMAIL.COM

Assunto: 
  Visita técnica - Locação gerador - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezado(a) Senhor(a),

Em atenção à solicitação de Vossa Senhoria, ratificamos a informação de que a a visita técnica poderá ser
realizada de segunda a quinta-feira, de 13h30m às 17h, e sexta-feira, das 08h às 12h, com agendamento
prévio de 24 (vinte e quatro) horas, por intermédio do telefone (82) 2122-7797/7652, junto à Seção de
Manutenção e Reparos do TRE-AL.

Atenciosamente.

Lisiana Teixeira Cintra (82 99301 0575)
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 21 de fevereiro de 2022.
 
 
À SMR, para ciência do Despacho SEIC 1013855 e

reformulação dos cristérios de sustentabilidade, caso entenda
necessário.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 21/02/2022, às 18:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1017173 e o código CRC B554BD0D.

0006495-24.2021.6.02.8000 1017173v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 22 de fevereiro de 2022.
Senhor Secretário de Administração.
Em observância ao despacho GSAD de evento

nº 1008143, este subscritor submeteu, por determinação do
Diretor-Geral, a análise do Termo de Referência de evento
nº 1004920 à Comissão Permanente de Planejamento das
Eleições, através de aplicativo de mensagens Whatsapp cuja
deliberação colaciono abaixo:

Fica ratificado o Termo de Refência de evento
nº 1004920.

Em sendo assim, volvo os autos a Vossa Senhoria
para ciência e encaminhamentos que reputarem necessários.

Documento assinado eletronicamente por NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA,
Assessor de Gestão Estratégica, em 22/02/2022, às 16:26, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RENATO FLOERING TAVARES, Assistente
de Gestão Estratégica, em 22/02/2022, às 16:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1017690 e o código CRC D030575B.

0006495-24.2021.6.02.8000 1017690v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 22 de fevereiro de 2022.
Acuso ciência do Despacho AGE 1017690.
Em paralelo, em atenção ao Despacho

SEIC 1013855, observo que já consta do Termo de Referência
o critério de sustentabilidade, a saber:

(...) o combustível a ser utilizado no gerador
deve ser preferencialmente o DIESEL S10, ao
invés do DIESEL S500, pois o diesel comum
(S500) apresenta 500 partes de enxofre por
milhão, e o diesel S10 conta com 10 partes da
mesma substância, proporcionando uma
redução significativa de emissão deste
poluente.

 
Dessa forma, devolvo os autos à SEIC, para

continuidade da instrução e, em paralelo, à SMR, para
restringir a redação do item 3 do TR (doc. 1004920) ao trecho
acima indicado.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/02/2022, às 17:15, 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
1017841 e o código CRC 289164C9.

0006495-24.2021.6.02.8000 1017841v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 22 de fevereiro de 2022.
À SAD.
 
Senhor Secretário,
 
Em cumprimento as prescrições do Despacho SAD

1017841, esta setorial informa que procedeu o ajuste no texto
do item 3 (Critérios de Sustentabilidade), conforme a
orientação descrita anteriormente.

Desta forma, submeto o novo Termo de Referência
(1017892) para análise e demais deliberações legais.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 22/02/2022, 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
1017884 e o código CRC E39C5BC6.

0006495-24.2021.6.02.8000 1017884v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR

1. Objeto
 
Contratação de empresa especializada para locação, instalação,

desinstalação e operação de 02 (dois) Grupos Geradores,
conforme especificações técnicas e locais de instalação
constantes do ANEXO ÚNICO, para atender aos equipamentos
de informática e demais equipamentos elétricos, tais como
ventiladores, bebedouros, frigobares, condicionadores de ar,
elevador etc., do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no
período de 01/10/2022 a 03/10/2022, em 1º turno, e no
período de 29/10/2022 a 31/10/2022, em 2º turno, se houver.

 
2. Justificativa
 
Garantir o funcionamento dos equipamentos que

dependem de energia elétrica, por ocasião da realização das
Eleições de 2022, prevenindo qualquer ocorrência de falta de
fornecimento de energia que venha a interferir na finalização
das Eleições de 2022.

 
3. Critérios de Sustentabilidades
 
O combustível a ser utilizado no gerador deve ser

preferencialmente o DIESEL S10, ao invés do DIESEL S500,
pois o diesel comum (S500) apresenta 500 partes de enxofre
por milhão, e o diesel S10 conta com 10 partes da mesma
substância, proporcionando uma redução significativa de
emissão deste poluente. 

 
4. Disposições Gerais

 

4.1 Para o perfeito conhecimento do objeto licitado,
as proponentes interessadas na prestação dos serviços
contidos neste Termo de Referência poderão vistoriar as
instalações do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
localizada na Av. Aristeu de Andrade, nº 377, Farol,
Maceió/AL (Edifício-Sede) e na Av. Fernandes Lima, n.º 3487,
Farol, Maceió/AL (Fórum Eleitoral de Maceió - FEM), de
forma a inteirar-se das condições físicas existentes. Este
procedimento facilitará a elaboração da proposta de preços,
que deverá, obrigatoriamente, vincular-se às regras
determinadas neste instrumento;

 
4.2 A vistoria prévia poderá ser realizada de

segunda a quinta-feira, de 13h30m às 17h, e sexta-feira, das
08h às 12h, com agendamento prévio de 24 (vinte e quatro)
horas, por intermédio do telefone (82) 2122-7797/7652, junto
à Seção de Manutenção e Reparos do TRE-AL. Esta vistoria
técnica não é requisito de habilitação da empresa, porém, não
serão aceitas reclamações posteriores com alegações de
desconhecimento das condições ou dificuldades quanto à
realização dos serviços listados no presente Termo de
Referência;

 
4.3 O horário em que o Grupo Gerador deve estar

apto a operar no 1º e 2º turnos deverá ser o abaixo
especificado: a) Sábado: 7h às 19h; b) Domingo: 7h até as 7h
do dia seguinte (segunda-feira), observado o disposto no item
4.10;

 
4.4. Estima-se, para fins projeção e elaboração de

proposta de preços, o efetivo uso do equipamento por 5 horas,
em cada turno;

 
4.5 A CONTRATADA deverá cumprir a legislação e

as normas relativas à Segurança e Medicina do Trabalho,
diligenciando para que seus empregados trabalhem com
equipamentos de proteção individual (EPI) e executem os
testes necessários e definidos na legislação pertinente. A
fiscalização do TRE-AL poderá paralisar os serviços, enquanto
tais empregados não estiverem protegidos, ficando o ônus da
paralisação por conta da empresa;

 
4.6 A CONTRATADA será responsabilizada pelo

cumprimento, por parte de seus empregados, das normas
disciplinares e das orientações de segurança determinadas
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pelo TRE-AL.
 
5. Obrigação da Contratada
 
  A CONTRATADA pelos serviços previstos neste

Termo de Referência se obriga a:
 
5.1. Responsabilizar-se por todos os encargos

fiscais e comerciais resultantes desta contratação.
 
5.2. Responder por todos os ônus e obrigações

concernentes à legislação social, trabalhista, previdenciária,
tributária, fiscal, securitária, comercial, civil e criminal, que
se relacionem direta ou indiretamente com o
fornecimento/serviço, inclusive no tocante a seus empregados
e prepostos;

 
5.3. Responsabilizar-se pelos danos causados direta

ou indiretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo, quando da execução do
fornecimento/serviço, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento
realizado pelo Contratante;

 
5.4. Seus empregados, quando nas dependências do

Contratante, estarão sujeitos às normas internas deste
(segurança, disciplina);

 
5.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou

substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução dos serviços ou de materiais
empregados;

 
5.6. Prestar, de imediato, todos os esclarecimentos

que forem solicitados pelo Contratante, obrigando-se a
atender todas as reclamações a respeito da qualidade do
fornecimento/serviço prestado;

 
5.7. Comunicar ao Contratante, de imediato e por

escrito, qualquer irregularidade verificada durante a execução
do fornecimento/serviço, para a adoção das medidas
necessárias à sua regularização;

 
5.8. Acatar as determinações feitas pela

Contratante quanto ao cumprimento do objeto do Contrato;
 
5.9. A Contratada deverá disponibilizar dois operadores,

um para cada local mencionado no Anexo
Único, exclusivamente, no horário de 7
horas do dia 02/10/2022, até as 7
horas do dia seguinte ao Pleito 2022, dia 03/10/2022, em 1º
turno, e na ocorrência de 2º turno, das 7 horas do dia
30/10/2022 até as 7 horas do dia seguinte, dia 31/10/2022,
podendo o operador contratado ser liberado antes do horário previsto no presente item, considerando o término dos trabalhos do Pleito Eleitoral;

 
5.10. O combustível será fornecido pela Contratada

pelo tempo que for necessário, para a finalização das
atividades das Eleições 2022.

 
6. Qualificação Técnica e Profissional
 
6.1 Os interessados deverão comprovar sua regular

inscrição no Conselho Regional de Engenharia (CREA), ou no
Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo (CAU) como
empresa de engenharia ou de arquitetura e apresentar um ou
mais atestado(s) de capacidade técnica, devidamente
certificados pelo Conselho Regional de Engenharia ou
Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo (Certidão de
Acervo Técnico), fornecidos por pessoa jurídica de direito
público ou privado, que comprove que o licitante possui
capacidade para executar serviços com características
(tipologias) similares ou superiores ao do objeto deste
certame.

 
6.1.1 Para fins de habilitação técnica

operacional das licitantes, com relação a execução deste
serviço, serão exigidas Certidões de Acervo Técnicos - CAT's
com os seguintes serviços, no mínimo:

 
a 1) Instalação de Grupo Gerador a diesel, com

tensão de saída 380V/220V e potência nominal de no mínimo
75KVA;
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6.2 Apresentar comprovação de possuir em seu
quadro, na data prevista para entrega da proposta,
profissional(ais) de nível superior ou outro devidamente
reconhecido pelo CREA ou CAU, detentor(es) dos atestados
de capacidade técnica que comprovem a execução dos
seguintes serviços, de forma a demonstrar a capacidade
técnica profissional:

 
6.2.1 - Instalação de Grupo Gerador a diesel, com

tensão de saída 380V/220V;
 
6.3 Caso o detentor do Acervo Técnico seja sócio

da empresa, a comprovação de que trata o parágrafo anterior
será satisfeita com a apresentação do ato constitutivo ou
contrato social da empresa;

 
6.4 Se o detentor do Acervo Técnico for contratado

para prestação de serviços, a comprovação será satisfeita com
a apresentação do contrato de prestação de serviço;

 
6.5 Se o detentor do Acervo Técnico for

empregado, a comprovação dar-se-á com a apresentação de
cópia autenticada da Carteira de Trabalho ou Ficha constante
do Livro de Registro de Empregado;

 
6.6 O(s) profissional(is) indicado(s) pela licitante,

detentor(es) do(s) acervo(s) técnico(s), deverá(ão) participar
do serviço objeto deste certame, coordenando sua execução
de acordo com os respectivos acervos técnicos;

 
 6.7 É de responsabilidade da CONTRATADA obter

junto ao órgão profissional competente a Anotação de
Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de
Responsabilidade Técnica – RRT do contrato e apresentar o
documento ao gestor administrativo do contrato, antes do
início dos serviços;

 
6.8 A exigência do(s) atestado(s) está fundamentada

no Art. 30 da Lei 8666/93 e visa evitar a contratação de
empresa e profissional sem experiência na execução de
serviços compatíveis com o objeto deste termo de referência;

 
6.9 O serviço constante deste termo de referência

limitar-se-á à instalação e desinstalação de grupo gerador a
diesel nas duas edificações descritas no anexo único, sendo
exigida a comprovação de capacitação técnico-profissional e
técnico-operacional aos itens de maior relevância técnica e/ou
de valor significativo;

 
6.10 Os prédios descritos no anexo único requerem

um grupo gerador de 150KVA, sendo este o serviço de maior
relevância na contratação em tela. Para a comprovação da
capacitação técnico-operacional está se exigindo a prestação
de serviços compatível de um grupo gerador de 75 KVA,
estando estes quantitativos em consonância ao patamar
máximo de 50% da quantidade requerida, exigidas pelas
cortes de contas. A exigência de comprovação de execução de
Instalação de Grupo Gerador a diesel, com tensão de saída
380V/220V, fez-se necessária, no entendimento desta unidade
técnica, em razão do tipo de serviço e pela importância de
continuidade nas atividades desenvolvidas nos dias do pleito
eleitoral.

 
7. Obrigações da Contratante

 

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas se obriga
a:

 
7.1. Promover o acompanhamento e a fiscalização

dos serviços, sob os aspectos quantitativo e qualitativo,
através do Gestor e/ou Fiscal nomeados e designados para
tanto, comunicando à Contratada qualquer irregularidade
verificada na execução dos serviços, determinando, de
imediato, as providências necessárias à sua regularização;

 
7.2. Nomear formalmente como Gestor e/ou Fiscal,

para realizar o acompanhamento da execução contratual, no
limite de sua capacidade técnica, servidor(es) lotado(s) na
Seção de Manutenção e Reparos – SMR vinculada à
Coordenadoria de Serviços Gerais e Comunicações – COSEG;

 
7.3. Proporcionar todas as condições necessárias

para que a Contratada possa cumprir o objeto do Contrato.
 
8. Pagamento
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8.1. O pagamento será efetuado através de crédito

em conta-corrente, mediante a apresentação de Nota Fiscal de
Serviços, em até 10 (dez) dias, a ser entregue ao final de cada
turno eleitoral acompanhada das Certidões Negativas de
Débitos Fiscais e Previdenciários;

 
8.2. O TRE/AL, por ocasião do pagamento, fará as

retenções e recolhimentos fiscais determinados pela
legislação tributária;

 
8.3. Se a empresa for optante pelo SIMPLES,

deverá anexar à nota fiscal declaração que comprove tal
opção no modelo expedido pela Receita Federal do Brasil.

 
9. Gestão e fiscalização
 
A gestão e a fiscalização seção exercidas por

servidores integrantes da Seção de Manutenção e Reparos –
SMR, devidamente designados em portaria da Presidência.

 
10. Sanções Contratuais
 
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá

aplicar as seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das
legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:

 
10.1 Advertência, em virtude do descumprimento

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

 
10.2 Multa de mora de 1% (um por cento) por hora,

até o limite de 10% (dez por cento), em razão de atraso no
cumprimento do objeto ou na correção de irregularidade,
calculado sobre o valor atualizado do contrato;

 
10.3 Multa de 15% (quinze por cento), sobre o

valor integral do contrato, em razão de recusa em assiná-lo ou
de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas;

 
10.4 As sanções previstas neste Termo de

Referência poderão ser impostas cumulativamente com as
demais;

 
10.5 A Administração, para aplicação das sanções,

analisará as circunstâncias do caso e as justificativas
apresentadas em até 5 (cinco) dias pela CONTRATADA,
assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa;

 
10.6 As multas poderão ser cumuladas e serão

descontadas dos valores devidos à CONTRATADA, se houver,
ou cobradas judicialmente.

 

ANEXO ÚNICO

Edifício-Sede:

Localização: Av. Aristeu de Andrade, nº 377, Farol, Maceió/AL.
Especificações técnicas:
Trifásico / 4Polos / 60Hz de Frequência.
Potência Nominal mínima: 150 kVA.
Tipo: AC, Auto Regulado.
Acionamento: Monobloco c/ Luva Elástica.
Tensão de Saída: 220/380V.
Regulador de Voltagem: AVR.
Motor à Diesel.
Tipo: 6 Cilindros, Refrigerado à água.
Partida: Manual e/ou Elétrica/ automática.
Autonomia: 8 (oito) horas.
Sensor de pressão do óleo.
Sensor de temperatura da água.
Carregador de Bateria: 12V/8,3 A.
 

Fórum Eleitoral de Maceió:

 

Localização: Av. Fernandes Lima, n.º 3487, Farol, Maceió/AL.
Especificações técnicas:
Trifásico / 4Polos / 60Hz de Frequência.
Potência Nominal mínima: 150 kVA.
Tipo: AC, Auto Regulado.
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Acionamento: Monobloco c/ Luva Elástica.
Tensão de Saída: 220/380V.
Regulador de Voltagem: AVR.
Motor à Diesel.
Tipo: 6 Cilindros, Refrigerado à água.
Partida: Manual e/ou Elétrica/ automática.
Autonomia: 8 (oito) horas.
Sensor de pressão do óleo.
Sensor de temperatura da água.
Carregador de Bateria: 12V/8,3A.

 

Responsável pela elaboração do Termo de Referência:
Marcos André Melo Teixeira

Chefe da Seção de Manutenção e Reparos
 
 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 22/02/2022, às 17:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1017892 e o código CRC F722BAF3.

0006495-24.2021.6.02.8000 1017892v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 22 de fevereiro de 2022.
Aprovo o TR revisado (doc. 1017892), em

consonância com o Despacnho SAD 1017841, e devolvo o
feito à SEIC, para continuidade da instrução.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/02/2022, às 17:51, 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
1017909 e o código CRC 34FDA78E.

0006495-24.2021.6.02.8000 1017909v1
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AMS GERADORES E SERVIÇOS LTDA 

CNPJ: 00.394.204.0001-54 

Rod BR 101, KM 90, S/N, Casa, Bairro Conj. Parque dos Faróis – Nossa Senhora do Socorro/SE – 

CEP: 49.160-000 

E-mail: contato@marcosams.com.br 

 

 
 

PROPOSTA DE LOCAÇÃO DE GERADOR 
 

 

Por meio do presente, vem apresentar proposta de locação de gerador ao 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, com base nas 

informações fornecidas no Termo de Referência n° 1004920, o seguinte: 

 
 

1) Locação de 02 (DOIS) geradores 150 kVa (geradores novos) 
 

 
 

(imagem meramente ilustrativa) 
 
 
 
 
 

 

Cotação - AMS (1018428)         SEI 0006495-24.2021.6.02.8000 / pg. 49

mailto:contato@marcosams.com.br


AMS GERADORES E SERVIÇOS LTDA 

CNPJ: 00.394.204.0001-54 

Rod BR 101, KM 90, S/N, Casa, Bairro Conj. Parque dos Faróis – Nossa Senhora do Socorro/SE – 

CEP: 49.160-000 

E-mail: contato@marcosams.com.br 

 

 

• INFORMAÇÕES GERAIS: 

 

- Prazo de locação: no período de 01/10/2022 a 03/10/2022, em 1º turno 

(Eleições 2022); 

- Instalação/desinstalação: responsabilidade da AMS; 

- Mobilização/desmobilização: responsabilidade da AMS; 

- Operação assistida (disponibilidade de 02 funcionários): responsabilidade da 

AMS; 

- Manutenção preventiva: responsabilidade da AMS; 

- Manutenção corretiva: responsabilidade do cliente; 

- Regime de trabalho: horimetro livre;  

- Abastecimento: responsabilidade da AMS; 

- Forma de pagamento: mediante emissão de nota fiscal; 

- Valor total locação: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 

 

OBS: caso haja 2° turmo, os valores permanecem inalterados. 

 

 
Proposta válida por 60 (sessenta) dias.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Nossa Senhora do Socorro/SE, 23 de fevereiro de 2022. 
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E-mail - 1019498

Data de Envio: 
  24/02/2022 17:11:53

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

Para:
    STUDIONIGHTESTRUTURA@GMAIL.COM

Assunto: 
   Locação Gerador - TRE/AL

Mensagem: 
   Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa especializada para locação,
instalação, desinstalação e operação de 02 (dois) Grupos Geradores, conforme especificações técnicas e
locais de instalação constantes do Termo de Referência anexo.

A vistoria prévia não é obrigatória, caso a empresa decida por efetuá-la, ela poderá ser realizada de
segunda a quinta-feira, de 13h30m às 17h, e sexta-feira, das 08h às 12h, com agendamento prévio de 24
(vinte e quatro) horas, por intermédio do telefone (82) 2122-7797/7652, junto à Seção de Manutenção e
Reparos do TRE-AL.
Solicitamos, por gentileza, o envio de cotação para prestação do serviço, com a maior brevidade possível.

Na impossibilidade de fornecer cotação, gentileza informar por e-mail.

Atenciosamente.

Lisiana Teixeira Cintra (82 99301 0575)
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Anexos:
    Termo_de_Referencia_1017892.html
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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: locação bens móveis

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 2.300,00R$ 2.300,00

Órgão:Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

Objeto:Objeto: Registro de Preços para Eventual Locação de Palco, Som, Iluminação e

Estruturas Diversas, Materiais e Equipamentos para Atender aos Diversos

Eventos Promovidos E/Ou Apoiados pelo Município de Paudalho.

Descrição:Descrição: Locação Gerador ElétricoLocação Gerador Elétrico - GERADOR TIPO I – GRUPO GERADOR EM

CONTAINER ACÚSTICO SILENCIADO, PARTIDA MANUAL OU AUTOMÁTICA QUE

FORNEÇA POTÊNCIA DE 180 KVA, TENSÃO 380/220 VOLTS, CICLAGEM EM

60HZ 1.800 RPM. EQUIPAMENTO COM MOTOR A DIESEL, TURBINADO, CABOS

ELÉTRICOS E AC COM CHAVE DE LIGAÇÃO / REVERSÃO COMPATÍVEIS,

HORÍMETRO, ATERRAMENTO DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS, SEM

REGULADOR DE VELOCIDADE ELETRÔNICO.

Data:Data: 19/01/2022 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:12022 / UASG:982511

Lote/Item:Lote/Item: /14

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 25

Unidade:Unidade: UNIDADE

UF:UF: PE

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

Relatório gerado no dia 09/03/2022 14:26:09  (IP: 190.15.118.218)Relatório gerado no dia 09/03/2022 14:26:09  (IP: 190.15.118.218)

Relatório de Cotação: Locação Gerador

Pesquisa realizada entre 09/03/2022 13:54:30 e 09/03/2022 14:00:27Pesquisa realizada entre 09/03/2022 13:54:30 e 09/03/2022 14:00:27

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) locação bens móveis 13 6 Unidades R$ 2.495,80 (un) - R$ 2.495,80 R$ 14.974,80

Valor Global:Valor Global:   R$ 14.974,80R$ 14.974,80

Detalhamento dos Itens

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 2.495,80 (un) Percentual:Percentual:  - Preço Estimado Calculado:Preço Estimado Calculado: R$ 2.495,80 Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 2.495,80

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

6 Unidades locação de grupo gerador – locação de grupo gerador de 180 kva silenciado a diesel, com regulador de tensão para uso durante o 

evento com acompanhamento técnico e abastecimento, contendo transporte (ida e volta) do gerador, operador, instalação e art. in

cluindo hospedagem e alimentação do operador 30 mts de cabos 70 mm 3 fases e 1 neutro e combustível também são de respon

sabilidade da empresa. 12 horas de funcionamento diário.

Relatório gerado no dia 09/03/2022 14:26:09 (IP: 190.15.118.218)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdM%2f14GtRHNw%2bN02qSe08vfV75C%2fGJ3cLrcz31LUXh2zZC 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDlOCgsdM%252f14GtRHNw%252bN02qSe08vfV75C%252fGJ3cLrcz31LUXh2zZC 1 / 6
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CatSer:CatSer: 2167921679 - Locação gerador elétrico

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

40.557.130/0001-44

* VENCEDOR *

STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI R$ 2.300,00

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 2.000,00R$ 2.000,00

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA/BA

Objeto:Objeto: Contratação de empresas, especializadas na promoção de eventos, para locação

de estruturas e trios elétricos que serão destinados à realização de eventos

previstos nos calendários festivo e comemorativo no ano de 2022, conforme

descritos no Anexo I – Termo de Referência do Edital..

Descrição:Descrição: Locação Gerador ElétricoLocação Gerador Elétrico - GRUPO GERADOR DE 180 KVA CABINADO E

SILENCIADO. ABASTECIDO.

CatSer:CatSer: 2167921679 - Locação gerador elétrico

Data:Data: 20/12/2021 08:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:322021 / UASG:983485

Lote/Item:Lote/Item: 1/1

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 20

Unidade:Unidade: UNIDADE

UF:UF: BA

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

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

33.645.056/0001-52

* VENCEDOR *

BAHIA SERVICOS LOCACOES E TRANSPORTES EIRELI R$ 2.000,00

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 2.000,00R$ 2.000,00

Órgão:Órgão: PREF.MUN.DE ARAPIRACA

Objeto:Objeto: Contratação de empresa especializada em locação de estrutura para eventos..

Descrição:Descrição: Locação gerador elétricoLocação gerador elétrico - LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR 180 KVA. Grupo

gerador de energia, móvel, silencioso, com capacidade mínima de 180 KVA,

trifásico, tensão 380/220 watts, 60 Hz, com combustível, operador e cabos

elétricos para ligação.

Data:Data: 06/12/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:532021 / UASG:982705

Lote/Item:Lote/Item: /6

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 07/12/2021 13:14

Homologação:Homologação: 14/12/2021 10:07

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 8

Unidade:Unidade: UNIDADE

UF:UF: AL

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

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

18.899.026/0001-89

* VENCEDOR *

J H B GOMES PRODUCOES EIRELI R$ 2.000,00

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 2.322,25R$ 2.322,25

Órgão:Órgão: NREF.MUN.DE RIO DOCE

Objeto:Objeto: Registro de preços para locação, montagem e desmontagem de tendas,

praticável, palcos, gradil de contenção, sanitários químicos, sonorização,

iluminação, barracas padronizadas, gerador, painel de led e estrutura q30 para

realização de eventos..

Data:Data: 01/12/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:392021 / UASG:985099

Lote/Item:Lote/Item: /20

Ata:Ata: Link Ata

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021
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Descrição:Descrição: Locação bens móveisLocação bens móveis - Locação de Grupo Gerador – Locação de grupo gerador

de 180 Kva silenciado a diesel, com regulador de tensão para uso durante o

evento com acompanhamento técnico e abastecimento, contendo transporte (ida

e volta) do gerador, operador, instalação e ART. Incluindo hospedagem e

alimentação do operador 30 mts de cabos 70 mm 3 fases e 1 neutro e

combustível também são de responsabilidade da empresa. 12 horas de

funcionamento diário.

CatSer:CatSer: 2288822888 - Locação bens móveis

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 2

Unidade:Unidade: UNIDADE

UF:UF: MG

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

03.149.058/0001-90

* VENCEDOR *

MAIS SERVICOS E LOCACOES LTDA R$ 2.322,25

Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 2.499,00R$ 2.499,00

Órgão:Órgão: FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY

Objeto:Objeto: Registro de preços para locação de geradores de energia com transporte,

combustível, montagem, desmontagem e operação de equipamentos para

diversos eventos da fundação cultural de jacarehy “josé maria de abreu”.

Descrição:Descrição: Locação gerador elétricoLocação gerador elétrico - GERADOR DE ENERGIA 180 kva (Conforme

especificações contidas no Termo de Referência)

CatSer:CatSer: 2167921679 - Locação gerador elétrico

Data:Data: 24/11/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:72021 / UASG:926780

Lote/Item:Lote/Item: /3

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 24/11/2021 14:58

Homologação:Homologação: 26/11/2021 15:10

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 4

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: SP

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

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

05.256.973/0001-00

* VENCEDOR *

FLUXION EVENTOS EIRELI R$ 2.499,00

Preço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 2.038,00R$ 2.038,00

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando da Aeronáutica 

Base Aérea de Natal

Objeto:Objeto: Contratac¸a~o de pessoa juri'dica especializada na prestac¸a~o de servic¸os de

sonorizac¸a~o, iluminac¸a~o, filmagem, infraestrutura e fornecimento de

mobilia'rio em geral para atender a's necessidades dos eventos previstos no

Programa de Trabalho Anual (PTA) da Base Ae'rea de Natal. PAG

67222.004501/2021-64..

Descrição:Descrição: LOCAÇÃO GERADOR ELÉTRICOLOCAÇÃO GERADOR ELÉTRICO - DIA'RIA DE SERVIC¸O DE FORNECIMENTO DE

GERADOR 180KVA ESTABILIZADO E SILENCIOSO, COM ATE' 12 HORAS DE

FUNCIONAMENTO.

CatSer:CatSer: 2167921679 - Locação gerador elétrico

Data:Data: 05/10/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:552021 / UASG:120631

Lote/Item:Lote/Item: /4

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 15/10/2021 10:53

Homologação:Homologação: 20/10/2021 14:43

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 2

Unidade:Unidade: UNIDADE

UF:UF: RN

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

40.557.130/0001-44

* VENCEDOR *

STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI R$ 2.038,00

Relatório gerado no dia 09/03/2022 14:26:09 (IP: 190.15.118.218)
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Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 2.166,67R$ 2.166,67

Órgão:Órgão: MUNICIPIO DE SANTA BARBARA / (1) ADMINISTRATIVO SANTA BARBARA

Objeto:Objeto: Contratação de empresa especializada na locação de palcos, som, iluminação e

estrutura para realização dos eventos natalinos, Réveillon e da Festa de Reis no

Município de Santa Bárbara - Bahia. CONFORME O EDITAL E SEUS ANEXOS.

Descrição:Descrição: GERADORGERADOR - GERADOR DE 180 Kva SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRUPO

GERADOR: 180KVA,SILENCIADO EM CONTÊINER,TENSÃO 10/220,INCLUSO

TRANSPORTE DE ENTREGA E RETIRADA DO EQUIPAMENTO É COMBUSTIVEL

Data:Data: 23/12/2021 08:00

Modalidade:Modalidade: Pregão

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºLicitação:913439

Lote/Item:Lote/Item: 4/1

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 28/12/2021 14:37

Homologação:Homologação: 28/12/2021 14:37

Fonte:Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade:Quantidade: 3

UF:UF: BA

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

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

07.081.229/0001-47

* VENCEDOR *

TNT EQUIPAMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI R$ 2.166,67

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Outros Entes Públicos) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 2.030,50R$ 2.030,50

Órgão:Órgão: MUNICIPIO DE GOIANA / (1) MUNICIPIO DE GOIANA

Objeto:Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, ATRAVÉS DO SISTEMA DE

REGISTRO DE PREÇOS, PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E

EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU

APOIADOS PELO MUNICÍPIO DE GOIANA/PE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE

TURISMO E DESENVOLVIMENTO ARTÍTICO E CULTURAL- FUNDO MUNICIPAL

DE CULTURA.

Descrição:Descrição: LOCAÇÃO DE GERADORESLOCAÇÃO DE GERADORES - GERADOR a diesel de no mínimo 180kva de

potência intermitente/ continua o gerador deverá esta montado em carenagem

silenciosa em chapa estruturada, com portas de acesso as áreas de controle e

serviços tanque de combustível incorporado e baixo nível de ruído 85 db a 1,5

metros, com operador de combustível.

Data:Data: 10/12/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºLicitação:909452

Lote/Item:Lote/Item: 22/1

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 04/01/2022 10:20

Homologação:Homologação: 04/01/2022 10:20

Fonte:Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade:Quantidade: 20

UF:UF: PE

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

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

18.861.414/0001-70

* VENCEDOR *

COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI R$ 2.030,50

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Outros Entes Públicos) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 2.515,00R$ 2.515,00

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DOESTE

Objeto:Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE

EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE

ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS E SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS,

VISANDO ATENDER AS AÇÕES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO,

CONFORME ESPECIF

Descrição:Descrição: SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - DO TIPO GRUPOSERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - DO TIPO GRUPO

GERADOR DE ENERGIA MOVEL, SILENCIOSO, CAPACIDADE MINIMA DE 180GERADOR DE ENERGIA MOVEL, SILENCIOSO, CAPACIDADE MINIMA DE 180

KVA, TRIFASICO, TENSAO 380/220 WATTS 60 HZ COM COMBUSTIVEL,KVA, TRIFASICO, TENSAO 380/220 WATTS 60 HZ COM COMBUSTIVEL,

OPERADOR E CABOS ELETRICOS PARA LIGACAO COM ART, A SEROPERADOR E CABOS ELETRICOS PARA LIGACAO COM ART, A SER

ENTREGUE E INENTREGUE E IN - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS -

DO TIPO GRUPO GERADOR DE ENERGIA MOVEL, SILENCIOSO, CAPACIDADE

MINIMA DE 180 KVA, TRIFASICO, TENSAO 380/220 WATTS 60 HZ COM

COMBUSTIVEL, OPERADOR E CABOS ELETRICOS PARA LIGACAO COM ART, A

SER ENTREGUE E INSTALADO NO LOCAL DO EVENTO

Data:Data: 06/12/2021 00:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Presencial

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: 1126127-22-11-2021

Lote/Item:Lote/Item: 1/29

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: cidadao.tce.mt.gov.br

Quantidade:Quantidade: 12

Unidade:Unidade:

UF:UF: MT
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CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

07367271000129

* VENCEDOR *

PEDRO BATISTA CORREIA - ME R$ 2.515,00

Preço (Outros Entes Públicos) 4: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Outros Entes Públicos) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 3.100,00R$ 3.100,00

Órgão:Órgão: Prefeitura Municipal de Camapuã/MS

Objeto:Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE

ESTRUTURAS PARA EVENTOS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM

E DESMONTAGEM, A SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS REALIZADOS PELA

PREFEITURA DE CAMAPUÃ/MS

Descrição:Descrição: LOCAÇÃO DE GERADOR DE 180 KVA (EVENTO DE 01 DIA): LOCAÇÃO DE GERADOR DE 180 KVA (EVENTO DE 01 DIA): GERADORESGERADORES

ESPECIAIS, DEVIDAMENTE CERCADOS COM GRADES DE PROTEÇÃO,ESPECIAIS, DEVIDAMENTE CERCADOS COM GRADES DE PROTEÇÃO,

SILENCIADOS A DIESEL, COM REGULADORES ELETRÔNICO DE TENSÃO ESILENCIADOS A DIESEL, COM REGULADORES ELETRÔNICO DE TENSÃO E

FREQUÊNCIA, PAINEL ELÉTRICO COMPLETO (VOLTÍMETRO,FREQUÊNCIA, PAINEL ELÉTRICO COMPLETO (VOLTÍMETRO,

FREQUENCÍMETRO E COMANDO, EFREQUENCÍMETRO E COMANDO, E - LOCAÇÃO DE GERADOR DE 180 KVA

(EVENTO DE 01 DIA): GERADORES ESPECIAIS, DEVIDAMENTE CERCADOS COM

GRADES DE PROTEÇÃO, SILENCIADOS A DIESEL, COM REGULADORES

ELETRÔNICO DE TENSÃO E FREQUÊNCIA, PAINEL ELÉTRICO COMPLETO

(VOLTÍMETRO, FREQUENCÍMETRO E COMANDO, ETC) DISJUNTORES GERAL

TRIPOLAR, COM CHAVE TRIFÁSICA COM FUSÍVEL DE PROTEÇÃO DE 400

AMPERES CADA, NAS TENSÕES 110 E 220V, ESTABILIZADO, ATERRADO E COM

CHAVE REVERSORA. DEVERÁ SER FORNECIDO CABO COM METRAGEM

SUFICIENTE PARA A SUAS UTILIZAÇÕES (MÍNIMO DE 50 METROS) E TAMBÉM

TODAS AS CONEXÕES NECESSÁRIAS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO

EQUIPAMENTO. UTILIZAÇÃO PARA 12 HORAS.

Data:Data: 30/11/2021 00:00

Modalidade:Modalidade: Pregão

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: 1389

Lote/Item:Lote/Item: 1/11

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: web.qualitysistemas.com.br/proces

sos_licitatorios/municipio_de_cama

pua

Quantidade:Quantidade: 8

UF:UF: MS

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

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

13.961.245/0001-27

* VENCEDOR *

GONCALVES & GONCALVES PROMOCOES E EVENTOS ARTISTICOS LTDA R$ 3.100,00

Preço (Outros Entes Públicos) 5: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Outros Entes Públicos) 5: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 2.999,00R$ 2.999,00

Órgão:Órgão: MUNICIPIO DE BAMBUÍ/MG

Objeto:Objeto: A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para contratação de

empresa especializada para prestação de serviços de locação de palco, tendas,

cabine de banheiro químico, tablado, gerador e gradil para festividades no

Município de Bambuí, para atender as necessidades das diversas secretarias do

Município, conforme especificado no anexo I deste Edital

Descrição:Descrição: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GERADOR. DURAÇÃO: 01 DIA DE EVENTO.SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GERADOR. DURAÇÃO: 01 DIA DE EVENTO. -

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GERADOR. DURAÇÃO: 01 DIA DE EVENTO.

Data:Data: 23/11/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: 32236

Lote/Item:Lote/Item: 19/1

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: licitanet.com.br

Quantidade:Quantidade: 2

Unidade:Unidade: serviço

UF:UF: MG

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

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

26.585.867/0001-40

* VENCEDOR *

LEONARDO DE BARROS MOTTA 03901195637 R$ 2.999,00

Preço (Outros Entes Públicos) 6: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Outros Entes Públicos) 6: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 3.350,00R$ 3.350,00

Órgão:Órgão: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI/MG

Objeto:Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa para locação de estruturas e

serviços para eventos, conforme especificações constantes do Termo de

Referência.

Data:Data: 22/11/2021 10:00

Modalidade:Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: 32205

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021
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Descrição:Descrição: LOCAÇÃO DE GERADOR 180KVA - POR DIA (00000036473)LOCAÇÃO DE GERADOR 180KVA - POR DIA (00000036473) - LOCAÇÃO DE

GERADOR 180KVA - POR DIA (00000036473)

Lote/Item:Lote/Item: 7/7

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: licitanet.com.br

Quantidade:Quantidade: 10

Unidade:Unidade: UN

UF:UF: MG

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

12.284.179/0001-35

* VENCEDOR *

LUIZ CARLOS RESENDE R$ 3.350,00

Preço (Outros Entes Públicos) 7: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Outros Entes Públicos) 7: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 3.125,00R$ 3.125,00

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS

Objeto:Objeto: Locação de geradores para uso no local de resgate das vítimas do desabamento

da Gruta Duas Bocas.

Descrição:Descrição: LOCAÇÃO DE GERADOR 180 KVA SILENCIADOLOCAÇÃO DE GERADOR 180 KVA SILENCIADO - LOCAÇÃO DE GERADOR 180

KVA SILENCIADO

Data:Data: 04/11/2021 00:00

Modalidade:Modalidade: DISPENSA

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: 00030221

Lote/Item:Lote/Item: 1/2

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: 186.249.33.22:8079/transparencia/

Quantidade:Quantidade: 1

Unidade:Unidade: UN

UF:UF: SP

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

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

34.167.547/0001-06

* VENCEDOR *

H&R GERADORES EIRELI R$ 3.125,00

Relatório gerado no dia 09/03/2022 14:26:09 (IP: 190.15.118.218)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdM%2f14GtRHNw%2bN02qSe08vfV75C%2fGJ3cLrcz31LUXh2zZC 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDlOCgsdM%252f14GtRHNw%252bN02qSe08vfV75C%252fGJ3cLrcz31LUXh2zZC 6 / 6
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E-mail - 1022024

Data de Envio: 
  07/03/2022 10:57:08

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

Para:
    geramak@hotmail.com

Assunto: 
   Locação Gerador - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

Em atenção à proposta de preço encaminhada, anexa, relativa à locaçõs de geradores para as Eleições
2022, questionamos a possibilidade de redução do valor ofertado.

No aguardo,

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra (82 99301 0575)
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Anexos:
    Proposta_1013344_e_mail_gerador_mesclado.pdf
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E-mail - 1022026

Data de Envio: 
  07/03/2022 10:58:40

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

Para:
    contato@marcosams.com.br

Assunto: 
  Locação Gerador - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

Em atenção à proposta de preço encaminhada, anexa, relativa à locaçõs de geradores para as Eleições
2022, questionamos a possibilidade de redução do valor ofertado.

No aguardo,

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra (82 99301 0575)
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Anexos:
    Cotacao_1018428_Proposta_de_locacao___TRE_AL.pdf
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STUDIO NIGHT PALCO
E SONORIZACAO EIRELI

CNPJ Nº 40.557.130/0001-44
Estruturas para Eventos em Geral

EMPRESA STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI      CNPJ Nº 40.557.130/0001-44  
Rua Izabel Raposo Machado (Lot. Bonfim II), Nº 346, Bairro Bonfim, Igarassu - PE, CEP. 53.637-205
Celular de Gerenaldo - Titular da Empresa: (81) 99973-0792 - Telefone da Empresa: (81) 3545–1501

Celular / Whatsapp da Empresa: (81) 99262-6604  -  E-mail: studionightestrutura@gmail.com

Empresa STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI
CNPJ Nº 40.557.130/0001-44

Rua Izabel Raposo Machado, Nº 14, Lote 3 Quadra 0, 
Bairro Bonfim, Igarassu - PE, CEP. 53.637-205  

Celular de Gerenaldo - Titular da Empresa: (81) 99597-8125  
Telefone: (81) 3545-1501 / Whatsapp: (81) 99262-6604  

E-mail: studionightestrutura@gmail.com 
Inscrição Municipal nº 114.400-6 / Inscrição Estadual nº 0939371-48

A Empresa STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI, através de seu Representante aqui Estabelecido, vem perante esta 
REPARTIÇÃO PÚBLICA, apresentar sua COTAÇÃO DE PREÇOS, desde já se declarando EPP, optante do Simples Nacional, assim 
sendo beneficiária e não tendo impedimentos da lei Nº 123/2006 e suas alterações posteriores.

Objeto: Contratação de empresa especializada para locação, instalação, desinstalação e operação de 02 (dois) Grupos Geradores, 
conforme especificações técnicas e locais de instalação constantes do ANEXO ÚNICO, para atender aos equipamentos de informática e 
demais equipamentos elétricos, tais como ventiladores, bebedouros, frigobares, condicionadores de ar, elevador etc., do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, no período de 01/10/2022 a 03/10/2022, em 1º turno, e no período de 29/10/2022 a 31/10/2022, em 2º 
turno, se houver.

COTAÇÃO DE PREÇOS

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

ITEM ESPECIFICAÇÕES UND QUANT VALOR 
UNITÁRIO VALOR TOTAL

01 Locação de 02 (dois) Grupos Geradores de 150 kVA, a ser utilizado no 
período de 01/10/2022 a 03/10/2022, em 1º turno Diária 2 R$ 6.000,00 R$ 12.000,00

02 Locação de 02 (dois) Grupos Geradores de 150 kVA, a ser utilizado no 
período de 29/10/2022 a 31/10/2022, em 2º turno, se houver. Diária 2 R$ 6.000,00 R$ 12.000,00

VALOR GLOBAL: R$ 24.000,00

VALOR GLOBAL POR EXTENSO: VINTE E QUATRO MIL REAIS

Validade da Cotação: 90 (noventa) dias.

Igarassu - PE, 28 de Fevereiro de 2022.

____________________________________________
Gerenaldo Faustino Gomes Filho
Titular da Empresa
CPF: 087.811.644-32

24/07/2021 23:09Página Inicial - Você | Banco do Brasil
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Abra sua Conta Fácil Liberação de dispositivos e
senhas Cadastre-se no Pix Soluções digitais
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Banco do Brasil. Clique aqui e veja nossas soluções para Empresas, Agronegócios e outras atuações#

PRODUTOS E SERVIÇOS ATENDIMENTO SOLUÇÕES DIGITAIS ACESSO À INFORMAÇÃO BUSCAR ABRA SUA CONTA ACESSE SUA CONTA# $
BANCO DO BRASIL - Código 001
AGÊNCIA: 8575-8
CONTA CORRENTE: 7666-X

BANCO SANTANDER - Código 033
AGÊNCIA: 4025
CONTA CORRENTE: 13001634-5

BANCO DO BRADESCO - Código 237
AGÊNCIA: 2399
CONTA CORRENTE: 29008-4

BANCO ORIGINAL - Código 212
AGÊNCIA: 0001
CONTA CORRENTE: 5151444-3

Cotação de Preços Página  de 11

EMPRESA STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI      CNPJ Nº 40.557.130/0001-44  
Rua Izabel Raposo Machado, Nº 14, Lote 3 Quadra 0, Bairro Bonfim, Igarassu - PE, CEP. 53.637-205
Celular de Gerenaldo - Titular da Empresa: (81) 99597-8125 - Telefone da Empresa: (81) 3545-1501

Celular / Whatsapp da Empresa: (81) 99262-6604  -  E-mail: studionightestrutura@gmail.com
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 35.370.477/0001-43 DUNS®: 945160923
Razão Social: GERAMAK SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
Nome Fantasia: GERAMAK
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 20/05/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 09/08/2022
FGTS 31/03/2022
Trabalhista Validade: 03/09/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 22/04/2022
Receita Municipal Validade: 02/06/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2022Validade:

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

Emitido em: 09/03/2022 14:33 de
CPF: 019.413.874-70      Nome: LISIANA TEIXEIRA CINTRA

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 09/03/2022 14:34:20 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: GERAMAK SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA 
CNPJ: 35.370.477/0001-43 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 
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01941387470Usuário:

09/03/2022 14:37:25Data e hora da consulta:

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

GERAMAK SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA Adimplente35370477
Total de Registros

Há até 30 dias:
Há mais de 30 dias:

0

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

* Registros incluídos há até 30 dias.

1  de     1
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E-mail - 1023866

Data de Envio: 
  09/03/2022 14:55:17

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

Para:
    geramak@hotmail.com

Assunto: 
  Contratação - Locação de Gerador - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezada Priscila,

Para darmos andamento à instrução de contratação relacionada à proposta anexa, solicitamos, por
gentileza, o preenchimento de Declaração de inexistência de nepotismo, podendo ser utilizado o modelo
abaixo, caso entenda conveniente.

Atenciosamente.

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA PRÁTICA DE NEPOTISMO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, V DA
RESOLUÇÃO CNJ Nº 07/2005, COM REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO CNJ Nº 229/2016.

NOME DA PESSOA JURÍDICA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº .., situada na (Rua/Av) ,
(bairro) ., (cidade-estado), representada por seu sócio, (nome da pessoa), CPF nº , carteira de identidade
nº .. , expedida por SSP ., brasileiro(a), (estado civil), com domicílio na (Rua/Av)., nº, (bairro),
(cidade/estado), DECLARA, sob as penas da lei e nos termos do artigo 2º, Inciso V, da Resolução CNJ nº
07/2005, com redação dada pela Resolução CNJ nº 229/2016, NÃO SER/NÃO POSSUIR EM QUADRO
SOCIETÁRIO cônjuge, companheiro(a) ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau,
inclusive, de Membros ou Juízes vinculados ao TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE ALAGOAS,
ou, ainda, de servidor investido em cargo de comissão ou de assessoramento do quadro de pessoal
daquele Tribunal.

Por ser verdade, firmo a presente declaração para que produza os efeitos legais, ciente de que a falsidade
de seu conteúdo pode implicar a imputação de sanções civis, administrativas, como a sanção penal
prevista no artigo 299 do Código Penal Brasileiro, conforme transcrição abaixo:

Art. 299 Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele deveria constar ou nele inserir
ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar
obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena: reclusão de 1 (um) a 5 (cinco)
anos e multa, se o documento é público; reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, se o documento é particular.

______, de de 2022.

Anexos:
    Proposta_1013344_e_mail_gerador_mesclado.pdf
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GERAMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MAQUINAS LTDA –ME 

AV. Menino Marcelo, Lot 10 – Serraria – CEP: 57046-000 – Maceió/AL 

Fone: 82 3338-8343 | 99972-7450 - 99916-0044 - 98181-0003| CNPJ: 35.370.477/0001-43 INSC. EST. 24215558-8 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA PRÁTICA DE NEPOTISMO, NOS TERMOS 

DO ARTIGO 2º, V DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 07/2005, COM REDAÇÃO DADA PELA 

RESOLUÇÃO CNJ Nº 229/2016. 

 

GERAMAK SERVIÇOS E COMERCIO DE MÁQUINAS LTDA - ME, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ nº 35.370.477/0001-43 situada na AV. MENINO 

MARCELO, LOT 10, Serraria, Maceió/AL, CEP:57046-000, representada por seu sócio, 

Cristiano Henrique Silva de Melo CPF nº 699.192.084-34 , carteira de identidade nº 

822551, expedida por SSP/AL, brasileiro(a), Casaso, com domicílio na Loteamente 

Hans Kerny, nº 4, Serraria, Maceió/AL, DECLARA, sob as penas da lei e nos termos do 

artigo 2º, Inciso V, da Resolução CNJ nº 07/2005, com redação dada pela Resolução 

CNJ nº 229/2016, NÃO SER/NÃO POSSUIR EM QUADRO SOCIETÁRIO cônjuge, 

companheiro(a) ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, 

inclusive, de Membros ou Juízes vinculados ao TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO 

ESTADO DE ALAGOAS, ou, ainda, de servidor investido em cargo de comissão ou de 

assessoramento do quadro de pessoal daquele Tribunal. 

 

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

de que a falsidade de seu conteúdo pode implicar a imputação de sanções civis, 

administrativas, como a sanção penal prevista no artigo 299 do Código Penal Brasileiro, 

conforme transcrição abaixo: 

 

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

constar ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser 

escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante. Pena: reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos e multa, se o 

documento é público; reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, se o documento é particular. 

 

Maceió, 09 de março de 2022.                                                                           

 

 

 

 

Declaração - Nepotismo (1023988)         SEI 0006495-24.2021.6.02.8000 / pg. 66



E-mail - 1024018

Data de Envio: 
  09/03/2022 16:31:09

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

Para:
    geramak@hotmail.com

Assunto: 
  Documentação - Qualificação Técnica e Profissional - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezada Priscila,

Para darmos andamento à instrução de contratação relacionada à proposta anexa, solicitamos, por
gentileza, que nos sejam encaminhadas as documentações relacionadas à qualificação técnica e
profissional, constante do item 6 do Termo de Referência, a seguir elencadas.

Atenciosamente.

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

6. Qualificação Técnica e Profissional
 
6.1 Os interessados deverão comprovar sua regular inscrição no Conselho Regional de Engenharia (CREA),
ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo (CAU) como empresa de engenharia ou de
arquitetura e apresentar um ou mais atestado(s) de capacidade técnica, devidamente certificados pelo
Conselho Regional de Engenharia ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo (Certidão de Acervo
Técnico), fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que o licitante possui
capacidade para executar serviços com características (tipologias) similares ou superiores ao do objeto
deste certame.
 
6.1.1 Para fins de habilitação técnica operacional das licitantes, com relação a execução deste serviço,
serão exigidas Certidões de Acervo Técnicos - CAT's com os seguintes serviços, no mínimo:
 
a 1) Instalação de Grupo Gerador a diesel, com tensão de saída 380V/220V e potência nominal de no
mínimo 75KVA;
 
6.2 Apresentar comprovação de possuir em seu quadro, na data prevista para entrega da proposta,
profissional(ais) de nível superior ou outro devidamente reconhecido pelo CREA ou CAU, detentor(es) dos
atestados de capacidade técnica que comprovem a execução dos seguintes serviços, de forma a
demonstrar a capacidade técnica profissional:
 
6.2.1 - Instalação de Grupo Gerador a diesel, com tensão de saída 380V/220V;
 
6.3 Caso o detentor do Acervo Técnico seja sócio da empresa, a comprovação de que trata o parágrafo
anterior será satisfeita com a apresentação do ato constitutivo ou contrato social da empresa;
 
6.4 Se o detentor do Acervo Técnico for contratado para prestação de serviços, a comprovação será
satisfeita com a apresentação do contrato de prestação de serviço;
 
6.5 Se o detentor do Acervo Técnico for empregado, a comprovação dar-se-á com a apresentação de
cópia autenticada da Carteira de Trabalho ou Ficha constante do Livro de Registro de Empregado;
 
6.6 O(s) profissional(is) indicado(s) pela licitante, detentor(es) do(s) acervo(s) técnico(s), deverá(ão)
participar do serviço objeto deste certame, coordenando sua execução de acordo com os respectivos
acervos técnicos;
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 6.7 É de responsabilidade da CONTRATADA obter junto ao órgão profissional competente a Anotação de
Responsabilidade Técnica ART ou Registro de Responsabilidade Técnica RRT do contrato e apresentar o
documento ao gestor administrativo do contrato, antes do início dos serviços;
 
6.8 A exigência do(s) atestado(s) está fundamentada no Art. 30 da Lei 8666/93 e visa evitar a contratação
de empresa e profissional sem experiência na execução de serviços compatíveis com o objeto deste
termo de referência;
 
6.9 O serviço constante deste termo de referência limitar-se-á à instalação e desinstalação de grupo
gerador a diesel nas duas edificações descritas no anexo único, sendo exigida a comprovação de
capacitação técnico-profissional e técnico-operacional aos itens de maior relevância técnica e/ou de valor
significativo;
 
6.10 Os prédios descritos no anexo único requerem um grupo gerador de 150KVA, sendo este o serviço de
maior relevância na contratação em tela. Para a comprovação da capacitação técnico-operacional está se
exigindo a prestação de serviços compatível de um grupo gerador de 75 KVA, estando estes quantitativos
em consonância ao patamar máximo de 50% da quantidade requerida, exigidas pelas cortes de contas. A
exigência de comprovação de execução de Instalação de Grupo Gerador a diesel, com tensão de saída
380V/220V, fez-se necessária, no entendimento desta unidade técnica, em razão do tipo de serviço e pela
importância de continuidade nas atividades desenvolvidas nos dias do pleito eleitoral.

Anexos:
    Proposta_1013344_e_mail_gerador_mesclado.pdf
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E-mail - 1025954

Data de Envio: 
  14/03/2022 12:59:56

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

Para:
    geramak@hotmail.com

Assunto: 
  Documentação - Qualificação Técnica e Profissional - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

Reiteramos a solicitação anterior, de encaminhamento das documentações relacionadas à qualificação
técnica e profissional, constante do item 6 do Termo de Referência, a seguir elencadas.

Atenciosamente.

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

6. Qualificação Técnica e Profissional

6.1 Os interessados deverão comprovar sua regular inscrição no Conselho Regional de Engenharia (CREA),
ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo (CAU) como empresa de engenharia ou de
arquitetura e apresentar um ou mais atestado(s) de capacidade técnica, devidamente certificados pelo
Conselho Regional de Engenharia ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo (Certidão de Acervo
Técnico), fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que o licitante possui
capacidade para executar serviços com características (tipologias) similares ou superiores ao do objeto
deste certame.

6.1.1 Para fins de habilitação técnica operacional das licitantes, com relação a execução deste serviço,
serão exigidas Certidões de Acervo Técnicos - CAT's com os seguintes serviços, no mínimo:

a 1) Instalação de Grupo Gerador a diesel, com tensão de saída 380V/220V e potência nominal de no
mínimo 75KVA;

6.2 Apresentar comprovação de possuir em seu quadro, na data prevista para entrega da proposta,
profissional(ais) de nível superior ou outro devidamente reconhecido pelo CREA ou CAU, detentor(es) dos
atestados de capacidade técnica que comprovem a execução dos seguintes serviços, de forma a
demonstrar a capacidade técnica profissional:

6.2.1 - Instalação de Grupo Gerador a diesel, com tensão de saída 380V/220V;

6.3 Caso o detentor do Acervo Técnico seja sócio da empresa, a comprovação de que trata o parágrafo
anterior será satisfeita com a apresentação do ato constitutivo ou contrato social da empresa;

6.4 Se o detentor do Acervo Técnico for contratado para prestação de serviços, a comprovação será
satisfeita com a apresentação do contrato de prestação de serviço;

6.5 Se o detentor do Acervo Técnico for empregado, a comprovação dar-se-á com a apresentação de
cópia autenticada da Carteira de Trabalho ou Ficha constante do Livro de Registro de Empregado;

6.6 O(s) profissional(is) indicado(s) pela licitante, detentor(es) do(s) acervo(s) técnico(s), deverá(ão)
participar do serviço objeto deste certame, coordenando sua execução de acordo com os respectivos
acervos técnicos;
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6.7 É de responsabilidade da CONTRATADA obter junto ao órgão profissional competente a Anotação de
Responsabilidade Técnica ART ou Registro de Responsabilidade Técnica RRT do contrato e apresentar o
documento ao gestor administrativo do contrato, antes do início dos serviços;

6.8 A exigência do(s) atestado(s) está fundamentada no Art. 30 da Lei 8666/93 e visa evitar a contratação
de empresa e profissional sem experiência na execução de serviços compatíveis com o objeto deste
termo de referência;

6.9 O serviço constante deste termo de referência limitar-se-á à instalação e desinstalação de grupo
gerador a diesel nas duas edificações descritas no anexo único, sendo exigida a comprovação de
capacitação técnico-profissional e técnico-operacional aos itens de maior relevância técnica e/ou de valor
significativo;

6.10 Os prédios descritos no anexo único requerem um grupo gerador de 150KVA, sendo este o serviço de
maior relevância na contratação em tela. Para a comprovação da capacitação técnico-operacional está se
exigindo a prestação de serviços compatível de um grupo gerador de 75 KVA, estando estes quantitativos
em consonância ao patamar máximo de 50% da quantidade requerida, exigidas pelas cortes de contas. A
exigência de comprovação de execução de Instalação de Grupo Gerador a diesel, com tensão de saída
380V/220V, fez-se necessária, no entendimento desta unidade técnica, em razão do tipo de serviço e pela
importância de continuidade nas atividades desenvolvidas nos dias do pleito eleitoral.
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CREA-AL Nº 696716/2020
Emissão: 24/11/2020

Validade: 22/02/2021

Chave: zC7Z3

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos
nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas
anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - CREA-AL, estando habilitada a exercer suas
atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: GERAMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA

CNPJ: 35.370.477/0001-43

Registro: 0000000505

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 50.000,00

Data do Capital: 04/01/2013

Faixa: 1

Atividades CNAE: 

Objetivo Social: EXERCERA ATIVIDADES TECNICAS EXCLUSIVAMENTE NO RAMO DE LOCACAO DE MAQUINAS DE GERACAO DE ENERGIA
ELETRICA, LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NA AREA DE ELETRICA, INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE
GERACAO DE ENERGIA ELETRICA E COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ENERGIA ELETRICA.OBS.OBJETIVO
SOCIAL FRACIONADO.

Restrições do Objetivo Social:

Endereço Matriz: AVENIDA MENINO MARCELO, S/N, LOTE 10, SERRARIA, MACEIÓ, AL, 57046000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 16/02/2012

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000003634EMAL

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu
quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (1/1)  

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: MATHEUS DE AMORIM GUIMARÃES

Registro: 0218407114

CPF: 085.505.944-31

Data Início: 05/10/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional: 

ENGENHEIRO DE CONTROLE E AUTOMACAO

Atribuição: ART. 7º DA LEI Nº 5.194, DE 24/12/1966, COMBINADO COM AS ATIVIDADES DE 1 A 18 DA RESOLUÇÃO Nº 1.073/2016,
PARA O DESEMPENHO DAS COMPETÊNCIAS RELACIONADAS NO ART. 1º DA RESOLUÇÃO Nº 427, DE 05/03/1999, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: CRISTIANO HENRIQUE SILVA DE MELO

CPF: 699.192.084-34

Função: Não Definido

Sócio: VERUSKA PALOMA MELO DE AMORIM

CPF: 786.146.604-30

Função: Não Definido

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-al.sitac.com.br/publico/, com a chave: zC7Z3
Impresso em: 24/11/2020 às 15:57:14 por: adapt, ip: 181.213.49.178

Página 1/1
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ESTADO DE ALAGOAS

GÁS DE ALAGOAS S.A.

Licitações 
Rua Artur Vital da Silva, 04, - Bairro Gruta de Lourdes, Maceió/AL, CEP 57052-790 

Telefone: 3218-7700 - http://algas.com.br/

Certidão

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

 

 

Atestamos para devidos fins, que a empresa GERAMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA, CNPJ
35.370.477/0001-43, sediada na Rua Prof. Mário Marroquim, nº 610, Pinheiro, Maceió-AL – CEP: 57.055-610, prestou
serviços à Gás de Alagoas S.A., conforme discriminado abaixo e dentro das condições contratadas:

 

-     CONTRATO: Nº: 008/2016

-      OBJETO: A locação de 01 (um) conjunto gerador de energia elétrica para o datacenter da ALGÁS.

PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 [doze] meses, com início na data 17/05/2016 e aditado por 3 (três)
vezes com data de encerramento em 18/05/2020.

VALOR: R$ 157.999,68 (cento e cinquenta e sete mil novecentos e noventa e nove reais e sessenta e oito
centavos).

Observação: O valor informado é referente ao somatório do contrato inicial e seu aditamentos.

 

Maceió, 12 de novembro de 2020.

 

 

Bárbara Virgínia Figueredo da Silva

Gerente Administrativa e de Suprimento

Alessandra Silva Quintiliano

Coordenadora de Suporte Administrativo e
Serviço

 

Documento assinado eletronicamente por Alessandra Do Amparo Da Silva Quin�liano Barros, Coordenadora em
12/11/2020, às 10:39, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Barbara Virginia Figueredo Da Silva, Gerente em 19/11/2020, às
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13:52, conforme horário oficial de Brasília.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.al.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 5035190 e o código CRC
ADE3A259.

Processo nº E:25529.0000000104/2020 Revisão 00 SEI ALAGOAS SEI nº do Documento 5035190
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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 março de 2022.
À SMR,
 
Encaminho, 1026147, documentação relacionada à

habilitação técnica e profissional da empresa Geramak, para
verificação do atendimento às especificações constantes do
Termo de Referência - 1017892.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 14/03/2022, às 14:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1026156 e o código CRC 654F58F4.

0006495-24.2021.6.02.8000 1026156v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 1292 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR

À SEIC.
 
Senhora Chefa,
 
Em atendimento ao Despacho SEIC 1026156, esta

setorial passou a analisar a documentação juntada no evento
SEI nº 1026147, com relação às prescrições do item 6 do
Termo de Referência SMR 1017892.

O item 6.1 do Termo de Referência SMR 1017892,
o qual faz menção ao registro da empresa junto ao CREA foi
atendido pelo documento constante na fls. 01 do evento SEI
1026147;

 
Já para o item 6.1.1 e subitem a1 a empresa

apresentou somente os ATESTADOS, sem as correspondentes
Certidões de Acervos Técnicos (CAT's)
devidamente registradas no CREA, ou seja, não atendeu aos
requisitos destes tópicos.

 
A mesma circunstância ocorreu com relação ao

item 6.2 e subitem 6.2.1,  nos quais a empresa não apresentou
ATESTADO ou CAT em nome de profissional integrante do
seu corpo técnico, ou seja, não atendeu aos requisitos destes
tópicos.

 
Sendo estas as informações a serem prestadas,

devolvo os autos para a continuidade do feito.
 
Cordialmente,
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Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 15/03/2022, às 16:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1027195 e o código CRC E1606DD1.

0006495-24.2021.6.02.8000 1027195v2
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E-mail - 1027246

Data de Envio: 
  15/03/2022 16:37:32

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

Para:
    geramak@hotmail.com

Assunto: 
  Documentação - Qualificação Técnica e Profissional - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

Encaminhamos manifestação da unidade técnica acerca do atendimento das qualificações técnico e
profissional relativa à locação de geradores, para as Eleições 2022.

Atenciosamente.

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL

Anexos:
    Informacao_1027195.html
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De: GERAMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MÁQUINAS <geramak@hotmail.com>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 21/03/2022 02:47 PM
Assunto: [seic] Documentação - Qualificação Técnica e Profissional - TRE/AL

Boa tarde Senhores,

Passando para repassar uma sa�sfação aos senhores, informamos que desde a semana passada estamos
tentando contato com o CREA para a emissão dos atestados por meio do CAT's e não estamos conseguindo.
Nosso engenheiro ficou de enviar até quarta feira uma documentação para que os senhores avaliem a
possibilidade de aceite, caso não, não iremos conseguir dar con�nuidade a está locação.

Estamos sempre a disposição, obrigada!!

A�,

De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
 Enviado: terça-feira, 15 de março de 2022 16:37

 Para: geramak@hotmail.com <geramak@hotmail.com>
 Assunto: Documentação - Qualificação Técnica e Profissional - TRE/AL

 
Prezados(as),

 
Encaminhamos manifestação da unidade técnica acerca do atendimento das qualificações
técnico e profissional relativa à locação de geradores, para as Eleições 2022.

 

Atenciosamente.
 

Lisiana Teixeira Cintra
 Seção de Instrução de Contratações - SEIC

 Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
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E-mail - 1035743

Data de Envio: 
  28/03/2022 16:09:41

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

Para:
    geramak@hotmail.com

Assunto: 
   Documentação - Qualificação Técnica e Profissional - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

Reireramos a solicitação de documentações que comprovem o atendimento da qualificação técnica e
profissional, constante do item 6 do Termo de Referência, anexo.

Atenciosamente.

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

Anexos:
    Termo_de_Referencia_1004920.html
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 30 de março de 2022.
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se de

contratação de empresa especializada para locação, instalação,
desinstalação e operação de 02 (dois) Grupos Geradores, para
atender aos equipamentos de informática e demais equipamentos
elétricos do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no período de
01/10/2022 a 03/10/2022, em 1º turno, e no período de 29/10/2022 a
31/10/2022, em 2º turno, se houver, conforme especificações
técnicas e locais de instalação constantes do Termo de Referência -
 1017892.

Vieram os autos para as providências contidas no art. 8º
da Resolução TRE-AL nº 15.787/2017, em atendimento
ao determinado pela Diretoria-Geral, Despacho GDG - 1008653.

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

Para tanto, solicitamos cotações junto a forncedores
locais, bem como buscamos, junto a ferramenta Banco de Preços,
propostas de preço vencedoras de licitações de objeto semelhante,
ocorridas em até 180 (cento e oitenta dias), a partir do valor
contratado para a diária do equipamento. Destas, o valor mais baixo
foi ofertado pela empresa Geramak, no montante de R$ 14.000,00
(quatorze mil reais), a seguir:

Cotação Valor

AMS 1018428 R$ 50.000,00
(desconsiderado)

Banco de Preços - 6 diárias 1021981 R$ 14.974,80
Geramak 1013344 R$ 14.000,00

Studio Night 1023718 R$ 24.000,00
Valor médio R$ 17.658,27

Visando a formalização de uma contratação direta,
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solicitamos, por diversas vezes (09/03/22 - 1024018, 14/03/22 -
1025954, 15/03/22 -1027246 e  28/03/22 - 1035743), apresentação
de documentação que comprove o atendimento da qualificação
técnica e profissional, considerando as especificações constantes do
citado Termo de Referência, sem sucesso.

Desta forma, sugerimos, s.m.j, a realização de licitação
na modalidade Pregão Eletrônico, com fundamento na Lei
10.520/2002, regulamentada pelos Decretos nº  7.892/2013 e
10.024/2019, com participação exclusiva de microempresas e
empresas de pequeno porte. CATSER: 21679.

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 30/03/2022, às 13:33, 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
1037131 e o código CRC 57DAA232.

0006495-24.2021.6.02.8000 1037131v1
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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 30/03/2022, às 13:47, 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
1037203 e o código CRC 25BD85A0.

0006495-24.2021.6.02.8000 1037203v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 30 de março de 2022.
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 1037131, encaminho os

presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 30/03/2022, às 14:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1037326 e o código CRC DB97F79D.
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 04 de abril de 2022.
À SLC, para elaboração da minuta de edital de

Pregão Eletrônico, mediante as informações constantes
no Termo de Referência SMR (doc. 1017892), e do Despacho
SEIC (doc. 1037131).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 04/04/2022, às 18:40, 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
1039976 e o código CRC 8E6FDE82.
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PREGÃOPREGÃO  ELETRÔNICOELETRÔNICO Nº  Nº XXXX/2022/2022

MINUTA

PROCESSO Nº 0006495-24.2021.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL
Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Data: XX de XXXX de 2022
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF
Horário de Abertura: XX horas

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de Licitações e
Contratos,  torna  público,  para  quem  interessar  possa,  que  realizará  licitação  na
modalidade  PREGÃO  ELETRÔNICO,  do tipo  MENOR  PREÇO  GLOBAL,  objetivando  a
contratação de empresa especializada para locação, instalação, desinstalação e operação

de 02 (dois) Grupos Geradores, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria
de Administração desta Corte.

O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de
2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, de 06
de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e com
suas posteriores alterações,  em consonância  com o  que  faculta  o  art.  191  da  Lei  nº
14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e demais normas pertinentes.
Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de
dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de
2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário  Oficial  da União,
edição de 19  de  junho  de  2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da
Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro
de 1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos.

1- DO OBJETO

1.1. O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa especializada para
locação, instalação, desinstalação e operação de 02 (dois) Grupos Geradores, para atender
aos  equipamentos  de  informática  e  demais  equipamentos  elétricos,  tais  como
ventiladores, bebedouros,  frigobares, condicionadores de ar,  elevador,  entre outros,  do
TRE-AL, no período de 01/10/2022 a 03/10/2022, em 1º turno, e no período de 29/10/2022
a 31/10/2022, em 2º turno, se houver, tudo de acordo com as especificações e condições
assentadas neste edital e seus anexos.

2 – DA VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência será da data da assinatura até o dia 31 (trinta e um) de
novembro de 2022, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial
da União.

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

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

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de peque-
no porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de
2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor
individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

3.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus ane-
xos;

2
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c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a pro-
posta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

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

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

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

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

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

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

4 – DA VISTORIA

4.1. Para  o  perfeito  conhecimento  do  objeto  licitado,  as  proponentes  interessadas  na
prestação dos serviços contidos neste Termo de Referência poderão vistoriar as instala-
ções do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizada na Av. Aristeu de Andrade, nº
377, Farol, Maceió/AL (Edifício-Sede) e na Av. Fernandes Lima, n.º 3487, Farol, Maceió/AL
(Fórum Eleitoral de Maceió - FEM), de forma a inteirar-se das condições físicas existentes.
Este procedimento facilitará a elaboração da proposta de preços, que deverá, obrigatoria-
mente, vincular-se às regras determinadas neste instrumento.

4.2. A vistoria prévia poderá ser realizada de segunda a quinta-feira, de 13h30m às 17h,
e sexta-feira, das 08h às 12h, com agendamento prévio de 24 (vinte e quatro) horas, por
intermédio do telefone (82) 2122-7797/7652, junto à Seção de Manutenção e Reparos do
TRE-AL. Esta vistoria técnica não é requisito de habilitação da empresa, porém, não serão
aceitas reclamações posteriores com alegações de desconhecimento das condições ou di-
ficuldades quanto à realização dos serviços listados no Anexo I deste edital.

5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

5.1. 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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5.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sí-
tio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela In-
fraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.

5.3. 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

6.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a ses-
são pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, di-
ante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua descone-
xão.

6.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a propos-
ta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.
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6.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as pro-
postas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de ne-
gociação e julgamento da proposta.

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

7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

7.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema ele-
trônico, dos seguintes campos:

a) Valor global do item ofertado;

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares às especi-
ficações constantes no Anexo I-A.

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

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

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

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

7.6. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos desta
licitação e as descrições constantes no Catálogo de Serviços  do “SIASG”, prevalecerão,
sempre, as descrições constantes neste edital.

7.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regên-
cia de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas.

7.7.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por
parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da 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.

8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LAN-
CES.
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8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema ele-
trônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

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

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

8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema,
com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definiti-
vo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

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

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

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

8.5.1.  Os lances deverão ser ofertados pelo valor global dos serviços e
materiais.

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

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

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

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

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

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

8.11.1. Não havendo pelo menos três  ofertas  nas condições definidas neste
item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o
máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual
será sigiloso até o encerramento deste prazo.

8.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os
lances segundo a ordem crescente de valores.

8.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida
nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais 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.

8.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reiní-
cio da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado aten-
der às exigências de habilitação.

8.14. 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.

8.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em
campo próprio do sistema.

8.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele
que for recebido e registrado em primeiro lugar.

8.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tem-
po real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

8.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pre-
gão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos
lances.

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

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

8.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
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8.21. 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.

8.22. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate
será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferên-
cia, sucessivamente, aos bens produzidos:

8.22.1. no país;

8.22.2. por empresas brasileiras;

8.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvol-
vimento de tecnologia no País;

8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para
reabilitado da Previdência Social  e que atendam às regras de
acessibilidade previstas na legislação.

8.23. Persistindo  o empate,  a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico
dentre as propostas empatadas.

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

8.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.

8.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo
de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado
após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documen-
tos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos
neste Edital e já apresentados.

8.25. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julga-
mento da proposta.

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

9.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao
máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto
no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 

9.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua 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.
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9.3. 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.

9.3.1. O preço máximo fixado para os serviços é de R$ R$ 17.658,27 (dezessete
mil seiscentos e cinquenta e oito reais e vinte e sete centavos), que de modo
algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em
busca de preços inferiores.

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

9.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios
que fundamentam a suspeita.

9.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 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.

9.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar,
por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de
não aceitação da proposta.

9.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmen-
te aceita pelo Pregoeiro.

9.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-
se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca,
modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes,
a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio ele-
trônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem
prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceita-
ção da proposta.

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

9.9. Havendo necessidade,  o  Pregoeiro  suspenderá a  sessão,  informando no “chat”  a
nova data e horário para a sua continuidade.

9.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente,
poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme disposto no
item 8.24.

9.11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a ha-
bilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

10 – DA HABILITAÇÃO.

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

10.1.1. SICAF;

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

10.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e tam-
bém 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 administra-
tiva, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa ju-
rídica da qual seja sócio majoritário.

10.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a  existência de
Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve
fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impediti-
vas Indiretas.

10.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, li-
nhas de fornecimento similares, dentre outros.

10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua des-
classificação.

10.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado,
por falta de condição de participação.

10.4. No caso de inabilitação,  haverá nova verificação,  pelo  sistema,  da eventual
ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de
2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequen-
te.
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10.5. Caso atendidas as condições de participação,  a habilitação dos licitantes será
verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação
jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilita-
ção técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

10.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução 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;

10.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes
do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou
encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva docu-
mentação atualizada.

10.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitan-
te, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões fei-
ta pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), confor-
me art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.

10.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares,
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante
será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de  2 (duas)
horas, sob pena de inabilitação.

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

10.8. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF dife-
rentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

10.9. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da ma-
triz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exce-
to aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos so-
mente em nome da matriz.

10.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças
de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS,  quando for
comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

10.10. Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, nos ter-
mos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

10.10.1. Habilitação jurídica:

a)  No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
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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;

10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas
as alterações ou da consolidação respectiva.

10.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro
de Pessoas Físicas, conforme o caso;

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 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 Municipal, 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 Municipal do domicílio ou sede do lici -
tante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
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g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais 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;

10.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deve-
rá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação
de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob
pena de inabilitação.

10.10.2.2.  A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a
documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas
de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do
contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regu-
larização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015.

10.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que
pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscri-
ção nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresen-
tação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último
exercício.

10.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e
trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou
empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda
a todas as demais exigências do edital.

10.10.2.5.  A declaração do vencedor acontecerá no momento imediata-
mente posterior à fase de habilitação.

10.10.2.6.  Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que
tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para,
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, compro-
var a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a cri-
tério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante
apresentação de justificativa.

10.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no su-
bitem 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.

10.10.2.8. 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.
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10.10.2.9. 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.

10.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver
concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de
habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em
que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessiva-
mente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

10.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de ha-
bilitação, 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.

10.10.3. Qualificação técnica e profissional:

10.10.3.1. Os  interessados deverão comprovar  sua regular  inscrição
no Conselho Regional de Engenharia (CREA), ou no Conselho Regional de
Arquitetura  e  Urbanismo  (CAU)  como  empresa  de  engenharia  ou  de
arquitetura e apresentar um ou mais atestado(s) de capacidade técnica,
devidamente  certificados  pelo  Conselho  Regional  de  Engenharia  ou
Conselho  Regional  de  Arquitetura  e  Urbanismo  (Certidão  de  Acervo
Técnico), fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que
comprove que o licitante possui capacidade para executar serviços com
características  (tipologias)  similares  ou  superiores  ao  do  objeto  deste
certame.

10.10.3.1.1. Para  fins  de  habilitação  técnica  operacional
das  licitantes,  com  relação  a  execução  deste  serviço,  serão
exigidas Certidões de Acervo Técnicos - CAT's com os seguintes
serviços, no mínimo:

a) Instalação de Grupo Gerador a diesel, com tensão de saída
380V/220V e potência nominal de no mínimo 75KVA.

10.10.3.2. Apresentar comprovação de possuir em seu quadro, na data
prevista para entrega da proposta, profissional(ais) de nível superior ou
outro  devidamente  reconhecido  pelo  CREA  ou  CAU,  detentor(es)  dos
atestados  de  capacidade  técnica  que  comprovem  a  execução  dos
seguintes  serviços,  de  forma  a  demonstrar  a  capacidade  técnica
profissional:

a) Instalação de Grupo Gerador a diesel, com tensão de saída
380V/220V.
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10.10.3.3. Caso o detentor do Acervo Técnico seja sócio da empresa, a
comprovação  de  que  trata  o  tópico  anterior  será  satisfeita  com  a
apresentação do ato constitutivo ou contrato social da empresa;

10.10.3.3.1. Se o detentor do Acervo Técnico for contratado
para prestação de serviços, a comprovação será satisfeita com a
apresentação do contrato de prestação de serviço;

10.10.3.3.2. Se  o  detentor  do  Acervo  Técnico  for
empregado,  a  comprovação  dar-se-á  com a  apresentação  de
cópia autenticada da Carteira de Trabalho ou Ficha constante do
Livro de Registro de Empregado;

10.10.3.3.3. O(s)  profissional(is)  indicado(s) pela licitante,
detentor(es) do(s) acervo(s) técnico(s), deverá(ão) participar do
serviço  objeto  deste  certame,  coordenando  sua  execução  de
acordo com os respectivos acervos técnicos;

10.10.3.4. É de responsabilidade da CONTRATADA obter junto ao órgão
profissional competente a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou
Registro de Responsabilidade Técnica – RRT do contrato e apresentar o
documento  ao  gestor  administrativo  do  contrato,  antes  do  início  dos
serviços.

10.10.3.5. O serviço constante no Anexo I deste edital limitar-se-á à
instalação e desinstalação de grupo gerador a diesel nas duas edificações
descritas  no  Anexo  I-A,  sendo  exigida  a  comprovação  de  capacitação
técnico-profissional  e  técnico-operacional  aos  itens de maior  relevância
técnica e/ou de valor significativo.

10.10.3.6. Os  prédios  descritos  no  Anexo  I-A  requerem  um  grupo
gerador  de  150KVA,  sendo  este  o  serviço  de  maior  relevância  na
contratação  em  tela.  Para  a  comprovação  da  capacitação  técnico-
operacional está se exigindo a prestação de serviços compatível de um
grupo gerador de 75 KVA, estando estes quantitativos em consonância ao
patamar máximo de 50% da quantidade requerida, exigidas pelas cortes
de contas.

10.11. Constatado  o  atendimento às  exigências  de  habilitação  fixadas  no Edital,  o
licitante será declarado vencedor.

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

11.1. A proposta final  do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no
prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e 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 ven-
cedor, para fins de pagamento;

c) conter a descrição de todo serviço ofertado;

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

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

11.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, mo-
delo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

11.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário
em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).

11.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, preva-
lecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os
valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

11.5. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste
Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julga-
mento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

11.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo
considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça
vínculo à proposta de outro licitante.

11.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

12 - DOS RECURSOS.

12.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será
concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a in-
tenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pre-
tende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a exis-
tência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fun-
damentadamente.

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas ape-
nas verificará as condições de admissibilidade do recurso.
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12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de re-
correr importará a decadência desse direito.

12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo
de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os de-
mais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarra-
zões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a
contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata
dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

12.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aprovei-
tamento.

12.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no
endereço constante neste Edital.

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.

13.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anterio-
res à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria
sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele
dependam;

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o
licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento
equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos
do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedi-
mentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

13.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a
sessão reaberta.

13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail,
ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

13.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os
dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus da-
dos cadastrais atualizados.

14 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.

14.1. 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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14.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autorida-
de competente homologará o procedimento licitatório.

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

15.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pú-
blica, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

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

15.3. 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.

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

15.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão
ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para aber-
tura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br.

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

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

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

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

16 – DA CONTRATAÇÃO

16.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante
contrato de prestação de serviços, no qual constarão todas as especificações do objeto,
valor, prazo de pagamento, em conformidade com este edital.

16.2. Homologada a licitação, a Administração convocará, por escrito, o adjudicatário
para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o instrumento contratual.

16.3. Antes  da  assinatura  do  instrumento  contratual  e  recebimento  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.

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

17 – DA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO

17.1. A gestão e a fiscalização seção exercidas por servidores integrantes da Seção
de Manutenção e Reparos – SMR, devidamente designados em portaria da Presidência. 

18 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no
SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:

 a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços;

b) não entregar a documentação exigida no edital;

c) apresentar documentação falsa;

d) causar o atraso na execução do objeto;

e) não mantiver a proposta;

f) falhar na execução do contrato;

g) fraudar a execução do contrato;

h) comportar-se de modo inidôneo;

i) declarar informações falsas; e

j) cometer fraude fiscal.

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

18.2.1. Poderá  a  Administração  considerar  inexecução  total  ou  parcial  do
contrato,  conforme  o  caso,  para  imposição  da  penalidade  pertinente,  o  atraso
superior  a  24 (vinte  e  quatro)  horas  do início  do cumprimento  das  obrigações
contratuais.

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

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

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

b) Multa de mora de 1% (um por cento) por hora, até o limite de 10% (dez
por cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na correção de
irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato;

c) Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do contrato, em ra-
zão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das obrigações
assumidas;

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

18.4.2. Na hipótese de prestação parcial dos serviços, o valor da(s)
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em
atraso.

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

18.4.4.  A  Administração,  para  aplicação  das  sanções,
analisará as circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas em
até 5 (cinco) dias pela CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a
ampla defesa;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

19 - DO PAGAMENTO

19.1. O pagamento será efetuado através de crédito em conta-corrente, mediante a
apresentação de Nota Fiscal de Serviços, em até 10 (dez) dias, a ser entregue ao final de
cada  turno  eleitoral  acompanhada  das  Certidões  Negativas  de  Débitos  Fiscais  e
Previdenciários.

19.2. Poderão  ser  descontados  do  pagamento  os  valores  atinentes  a  penalidades
eventualmente aplicadas.

19.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

19.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada pagamento, fará
as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação tributária vigente.
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19.5. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à Nota Fiscal o documento
que comprove a opção,  no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal  do
Brasil, para que não incidam retenções indesejadas.

19.6. 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%

20 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

20.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2022, alocados
no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 167674 (Julgamento de
Causas e Gestão Administrativas) -  Natureza da Despesa n° 339039 (Outros serviços de
Terceiros – Pessoa Jurídica).

21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

21.1. As constantes do Anexo III (Minuta do Contrato).

22- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

22.1. As constantes do Anexo III (Minuta do Contrato).

23 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

23.1 O combustível a ser utilizado no gerador deve ser preferencialmente o DIESEL
S10,  ao invés do DIESEL S500,  pois,  o diesel  comum (S500) apresenta 500 partes  de
enxofre  por  milhão,  e  o  diesel  S10  conta  com  10  partes  da  mesma  substância,
proporcionando uma redução significativa de emissão deste poluente.

24 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

24.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
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24.2.         Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública ob-
servarão o horário de Brasília – DF.

24.3. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros
ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade ju-
rídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribu-
indo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

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

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

24.6.        Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, in-
dependentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

24.7. 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.

24.8.         O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afasta-
mento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princí-
pios da isonomia e do interesse público.

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

24.10. 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.

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

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

24.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações
e Contratos, no endereço especificado no item 24.11, no caso de ser retirado em Maceió,
ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.

24.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO I-A – Descrição dos Equipamentos;
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;
ANEXO III – Minuta de Contrato.
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24.14. 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 Araujo
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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                        ANEXO I

                           TERMO DE REFERÊNCIA

1. Objeto

Contratação de empresa especializada para locação, instalação,
desinstalação e operação de  02  (dois)  Grupos  Geradores,  conforme especificações
técnicas  e  locais  de  instalação  constantes  do  ANEXO  ÚNICO,  para  atender  aos
equipamentos de informática e demais equipamentos elétricos, tais como ventiladores,
bebedouros, frigobares, condicionadores de ar, elevador etc., do Tribunal Regional Eleitoral
de  Alagoas,  no  período  de  01/10/2022  a  03/10/2022,  em 1º  turno,  e  no  período  de
29/10/2022 a 31/10/2022, em 2º turno, se houver.

2. Justificativa

Garantir  o  funcionamento  dos  equipamentos  que  dependem  de  energia  elétrica,  por
ocasião da realização das Eleições de 2022, prevenindo qualquer ocorrência de falta de
fornecimento de energia que venha a interferir na finalização das Eleições de 2022.

3. Critérios de Sustentabilidades

O combustível a ser utilizado no gerador deve ser preferencialmente o DIESEL S10, ao
invés do DIESEL S500, pois o diesel comum (S500) apresenta 500 partes de enxofre por
milhão, e o diesel S10 conta com 10 partes da mesma substância, proporcionando uma
redução significativa de emissão deste poluente.

4. Disposições Gerais

4.1  Para  o  perfeito  conhecimento  do  objeto  licitado,  as  proponentes  interessadas  na
prestação  dos  serviços  contidos  neste  Termo  de  Referência  poderão  vistoriar  as
instalações do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizada na Av. Aristeu de Andrade,
nº  377,  Farol,  Maceió/AL  (Edifício-Sede)  e  na  Av.  Fernandes  Lima,  n.º  3487,  Farol,
Maceió/AL (Fórum Eleitoral de Maceió - FEM), de forma a inteirar-se das condições físicas
existentes. Este procedimento facilitará a elaboração da proposta de preços, que deverá,
obrigatoriamente, vincular-se às regras determinadas neste instrumento;

4.2 A vistoria prévia poderá ser realizada de segunda a quinta-feira, de 13h30m às 17h, e
sexta-feira, das 08h às 12h, com agendamento prévio de 24 (vinte e quatro) horas, por
intermédio do telefone (82) 2122-7797/7652, junto à Seção de Manutenção e Reparos do
TRE-AL. Esta vistoria técnica não é requisito de habilitação da empresa, porém, não serão
aceitas reclamações posteriores  com alegações de desconhecimento das condições ou
dificuldades quanto à realização dos serviços listados no presente Termo de Referência;

4.3 O horário em que o Grupo Gerador deve estar apto a operar no 1º e 2º turnos deverá
ser o abaixo especificado: a) Sábado: 7h às 19h; b) Domingo: 7h até as 7h do dia seguinte
(segunda-feira), observado o disposto no item 4.10;

4.4. Estima-se, para fins projeção e elaboração de proposta de preços, o efetivo uso do
equipamento por 5 horas, em cada turno;

4.5 A CONTRATADA deverá cumprir  a legislação e as normas relativas à Segurança e
Medicina  do  Trabalho,  diligenciando  para  que  seus  empregados  trabalhem  com
equipamentos de proteção individual (EPI) e executem os testes necessários e definidos
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na legislação pertinente. A fiscalização do TRE-AL poderá paralisar os serviços, enquanto
tais empregados não estiverem protegidos, ficando o ônus da paralisação por conta da
empresa;

4.6  A  CONTRATADA  será  responsabilizada  pelo  cumprimento,  por  parte  de  seus
empregados, das normas disciplinares e das orientações de segurança determinadas pelo
TRE-AL.

5. Obrigação da Contratada

A CONTRATADA pelos serviços previstos neste Termo de Referência se obriga a:

5.1.  Responsabilizar-se  por  todos  os  encargos  fiscais  e  comerciais  resultantes  desta
contratação.

5.2.  Responder  por  todos  os  ônus  e  obrigações  concernentes  à  legislação  social,
trabalhista, previdenciária, tributária, fiscal, securitária, comercial, civil e criminal, que se
relacionem direta ou indiretamente com o fornecimento/serviço, inclusive no tocante a
seus empregados e prepostos;

5.3. Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente ao Contratante ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução do fornecimento/serviço,
não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento
realizado pelo Contratante;

5.4.  Seus  empregados,  quando  nas  dependências  do  Contratante,  estarão  sujeitos  às
normas internas deste (segurança, disciplina);

5.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte,  o  objeto  do  contrato  em  que  se  verificarem  vícios,  defeitos  ou  incorreções
resultantes da execução dos serviços ou de materiais empregados;

5.6. Prestar,  de  imediato,  todos  os  esclarecimentos  que  forem  solicitados  pelo
Contratante,  obrigando-se a atender todas as reclamações a respeito da qualidade do
fornecimento/serviço prestado;

5.7. Comunicar  ao  Contratante,  de  imediato  e  por  escrito,  qualquer  irregularidade
verificada  durante  a  execução  do  fornecimento/serviço,  para  a  adoção  das  medidas
necessárias à sua regularização;

5.8. Acatar as determinações feitas pela Contratante quanto ao cumprimento do objeto
do Contrato;

5.9. A     Contratada     deverá     disponibilizar     dois     operadores,  um  para  cada  local  
mencionado  no  Anexo  Único,     exclusivamente,     no     horário     de     7  
horas     do     dia     02/10/2022,     até  as     7  
horas     do     dia     seguinte     ao     Pleito     2022,     dia     03/10/2022, em 1º turno, e na ocorrência de  
2º turno, das 7 horas do dia 30/10/2022 até as 7 horas do dia seguinte, dia 31/10/2022,
podendo     o     operador     contratado     ser     liberado     antes     do     horário     previsto     no     presente     
item,     considerando     o     término     dos     trabalhos     do     Pleito     Eleitoral;  

5.10. O     combustível     será     fornecido     pela     Contratada  pelo  tempo  que  for  necessário,  
para a finalização das atividades das Eleições 2022.

6. Qualificação Técnica e Profissional

6.1 Os interessados deverão comprovar sua regular inscrição no Conselho Regional de
Engenharia  (CREA),  ou no Conselho Regional  de Arquitetura  e  Urbanismo (CAU) como
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empresa  de  engenharia  ou  de  arquitetura  e  apresentar  um  ou  mais  atestado(s)  de
capacidade técnica, devidamente certificados pelo Conselho Regional de Engenharia ou
Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo (Certidão de Acervo Técnico), fornecidos
por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que o licitante possui
capacidade para executar serviços com características (tipologias) similares ou superiores
ao do objeto deste certame.

6.1.1  Para  fins  de  habilitação  técnica  operacional  das  licitantes,  com  relação  a
execução deste serviço, serão exigidas Certidões de Acervo Técnicos - CAT's com os
seguintes serviços, no mínimo:

a.1) Instalação de Grupo Gerador a diesel, com tensão de saída 380V/220V e potência
nominal de no mínimo 75KVA;

6.2 Apresentar comprovação de possuir em seu quadro, na data prevista para entrega da
proposta, profissional(ais) de nível superior ou outro devidamente reconhecido pelo CREA
ou CAU, detentor(es) dos atestados de capacidade técnica que comprovem a execução
dos seguintes serviços, de forma a demonstrar a capacidade técnica profissional:

6.2.1 - Instalação de Grupo Gerador a diesel, com tensão de saída 380V/220V;

6.3 Caso o detentor do Acervo Técnico seja sócio da empresa, a comprovação de que trata
o parágrafo anterior será satisfeita com a apresentação do ato constitutivo ou contrato
social da empresa;

6.4  Se  o  detentor  do  Acervo  Técnico  for  contratado  para  prestação  de  serviços,  a
comprovação será satisfeita com a apresentação do contrato de prestação de serviço;

6.5  Se  o  detentor  do  Acervo  Técnico  for  empregado,  a  comprovação  dar-se-á  com a
apresentação de cópia autenticada da Carteira de Trabalho ou Ficha constante do Livro de
Registro de Empregado;

6.6 O(s) profissional(is) indicado(s) pela licitante, detentor(es) do(s) acervo(s) técnico(s),
deverá(ão)  participar  do  serviço  objeto  deste  certame,  coordenando sua  execução  de
acordo com os respectivos acervos técnicos;

6.7 É de responsabilidade da CONTRATADA obter junto ao órgão profissional competente a
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de Responsabilidade Técnica –
RRT do contrato e apresentar o documento ao gestor administrativo do contrato, antes do
início dos serviços;

6.8 A exigência do(s) atestado(s) está fundamentada no Art. 30 da Lei 8666/93 e visa
evitar a contratação de empresa e profissional sem experiência na execução de serviços
compatíveis com o objeto deste termo de referência;

6.9 O serviço constante deste termo de referência limitar-se-á à instalação e desinstalação
de grupo gerador a diesel nas duas edificações descritas no anexo único, sendo exigida a
comprovação de capacitação técnico-profissional e técnico-operacional aos itens de maior
relevância técnica e/ou de valor significativo;

6.10 Os prédios descritos no anexo único requerem um grupo gerador de 150KVA, sendo
este  o  serviço  de  maior  relevância  na  contratação  em tela.  Para  a  comprovação  da
capacitação técnico-operacional está se exigindo a prestação de serviços compatível de
um grupo gerador de 75 KVA, estando estes quantitativos em consonância ao patamar
máximo de 50% da quantidade requerida, exigidas pelas cortes de contas. A exigência de
comprovação de execução de Instalação de Grupo Gerador a diesel, com tensão de saída
380V/220V, fez-se necessária, no entendimento desta unidade técnica, em razão do tipo
de serviço e pela importância de continuidade nas atividades desenvolvidas nos dias do
pleito eleitoral.
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7. Obrigações da Contratante

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas se obriga a:

7.1. Promover  o  acompanhamento  e  a  fiscalização  dos  serviços,  sob  os  aspectos
quantitativo  e  qualitativo,  através  do Gestor  e/ou  Fiscal  nomeados  e  designados  para
tanto,  comunicando  à  Contratada  qualquer  irregularidade  verificada  na  execução  dos
serviços, determinando, de imediato, as providências necessárias à sua regularização;

7.2. Nomear formalmente como Gestor e/ou Fiscal, para realizar o acompanhamento da
execução contratual, no limite de sua capacidade técnica, servidor(es) lotado(s) na Seção
de  Manutenção  e  Reparos  –  SMR  vinculada  à  Coordenadoria  de  Serviços  Gerais  e
Comunicações – COSEG;

7.3. Proporcionar todas as condições necessárias para que a Contratada possa cumprir o
objeto do Contrato.

8. Pagamento

8.1.  O  pagamento  será  efetuado  através  de  crédito  em  conta-corrente,  mediante  a
apresentação de Nota Fiscal de Serviços, em até 10 (dez) dias, a ser entregue ao final de
cada  turno  eleitoral  acompanhada  das  Certidões  Negativas  de  Débitos  Fiscais  e
Previdenciários;

8.2.  O  TRE/AL,  por  ocasião  do  pagamento,  fará  as  retenções  e  recolhimentos  fiscais
determinados pela legislação tributária;

8.3. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal declaração que
comprove tal opção no modelo expedido pela Receita Federal do Brasil.

9. Gestão e fiscalização

A  gestão  e  a  fiscalização  seção  exercidas  por  servidores  integrantes  da  Seção  de
Manutenção e Reparos – SMR, devidamente designados em portaria da Presidência.

10. Sanções Contratuais

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

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

10.2 Multa de mora de 1% (um por cento) por hora, até o limite de 10% (dez por cento),
em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na correção de irregularidade, calculado
sobre o valor atualizado do contrato;

10.3 Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do contrato, em razão de
recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas;

10.4  As  sanções  previstas  neste  Termo  de  Referência  poderão  ser  impostas
cumulativamente com as demais;
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10.5 A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do caso e
as justificativas apresentadas em até 5 (cinco) dias pela CONTRATADA, assegurando-lhe o
contraditório e a ampla defesa;

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

Maceió – AL, 22 de fevereiro de 2022.

Responsável pela elaboração do Termo de Referência:

Marcos André Melo Teixeira

Chefe da Seção de Manutenção e Reparos
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ANEXO I-A

DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

1. Edifício-Sede:

Localização: Av. Aristeu de Andrade, nº 377, Farol, Maceió/AL.

1.1   Especificações técnicas:  

Trifásico / 4Polos / 60Hz de Frequência.

Potência Nominal mínima: 150 kVA.

Tipo: AC, Auto Regulado.

Acionamento: Monobloco c/ Luva Elástica.

Tensão de Saída: 220/380V.

Regulador de Voltagem: AVR.

Motor à Diesel.

Tipo: 6 Cilindros, Refrigerado à água.

Partida: Manual e/ou Elétrica/ automática.

Autonomia: 8 (oito) horas.

Sensor de pressão do óleo.

Sensor de temperatura da água.

Carregador de Bateria: 12V/8,3 A.

2. Fórum Eleitoral de Maceió:

Localização: Av. Fernandes Lima, n.º 3487, Farol, Maceió/AL.

2.1   Especificações técnicas:  

Trifásico / 4Polos / 60Hz de Frequência.

Potência Nominal mínima: 150 kVA.

Tipo: AC, Auto Regulado.

Acionamento: Monobloco c/ Luva Elástica.

Tensão de Saída: 220/380V.

Regulador de Voltagem: AVR.

Motor à Diesel.

Tipo: 6 Cilindros, Refrigerado à água.

Partida: Manual e/ou Elétrica/ automática.

Autonomia: 8 (oito) horas.

Sensor de pressão do óleo.

Sensor de temperatura da água.

Carregador de Bateria: 12V/8,3A.
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ANEXO II

PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃOPLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO
Dados da Empresa:
Razão Social

CNPJ
Endereço

CEP
Fones:

Fax
E-mail

Site internet

Dados do Representante da Empresa:
Nome
Cargo

Nacionalidade
Estado civil
Profissão
Endereço

CEP
Fone
Fax

E-mail
Cart. de Identidade

Orgão Expedidor
CPF

Dados Bancários da Empresa
Banco

Agência
Conta

Dados do Contato com a Empresa:
Nome
Cargo

Endereço
CEP
Fone
Fax

E-mail
Empresa optante pelo SIMPLES? (   ) Sim (   ) Não
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ANEXO III

MINUTA

        CONTRATO Nº XX/2022
      Processo nº 0006495-24.2021.6.02.8000

CONTRATO  DE  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE
LOCAÇÃO,  INSTALAÇÃO,  DESINSTALAÇÃO  E
OPERAÇÃO  DE  GRUPOS  DE  GERADORES,
CELEBRADO COM A EMPRESA _________.

Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão do
Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida  Aristeu  de  Andrade  nº  377  –  Farol,
Maceió/AL,  inscrito  no  CNPJ/MF  sob  o  n°  06.015.041/0001-38,  doravante  denominado
CONTRATANTE, neste ato representada por seu Presidente, Desembargador Otávio Leão Praxedes,
brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 215.430 SSP/AL, inscrito no
CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado nesta Cidade, e a empresa XXXXXX, CNPJ
nº :  XXXXXX, situada XXXXXX, CEP:  XXXXXX,  Fone: XXXXXX,  e-mail: XXXXXX,  daqui por diante
denominada CONTRATADA, neste ato representada por XXXXXX, portador do RG nº XXXXXX, CPF
nº  XXXXXX,  resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços de assistência  e
suporte preventivos e corretivos de grupos geradores, com fulcro na Lei Federal n° 10.520/02, no
Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 e no Edital  do Pregão Eletrônico nº  XX/2022,
devendo ser observadas as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Este contrato será regido pela Lei n° 8.666/93 e alterações, em consonância com o que
faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos).

PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, no que couber, os demais preceitos de Direito Público e,
supletivamente, notadamente nos casos omissos, as disposições da Lei federal nº 8.078/1990, os
princípios da teoria geral dos contratos e as normas de direito privado, bem, como a Resolução do
Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas  nº  15.787,  de  15/02/2017,  disponível  no  site  www.tre-
al.jus.br, seguindo o caminho: Área Jurídica, Jurisprudência, Resoluções.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

Este contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para locação,
instalação,  desinstalação  e  operação  de  02  (dois)  Grupos  Geradores, para  atender  aos
equipamentos  de  informática  e  demais  equipamentos  elétricos,  tais  como  ventiladores,
bebedouros, frigobares, condicionadores de ar, elevador, entre outros, do TRE-AL, no período de
01/10/2022 a 03/10/2022, em 1º turno, e no período de 29/10/2022 a 31/10/2022, em 2º turno, se
houver,  conforme as  exigências  contidas  neste  contrato  e  nos  Anexos  do  Edital  do  Pregão
Eletrônico nº XX/2022.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

    O valor global estimado para o presente contrato é de R$ XXXXXXX
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PARÁGRAFO ÚNICO –  Além dos ganhos, já compõem os preços acima todas as despesas
necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais da Contratada, como tributos, encargos
sociais e trabalhistas, insumos, despesas operacionais e outras.

CLÁUSULA QUARTA – DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços contratados deverão ser prestados, conforme descriminado abaixo:

a) Para o perfeito conhecimento do objeto licitado, as proponentes interessadas na prestação dos
serviços contidos neste Termo de Referência poderão vistoriar as instalações do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, localizada na Av. Aristeu de Andrade, nº 377, Farol, Maceió/AL (Edifício-Sede)
e na Av. Fernandes Lima, n.º 3487, Farol, Maceió/AL (Fórum Eleitoral de Maceió - FEM), de forma a
inteirar-se das condições físicas existentes. Este procedimento facilitará a elaboração da proposta
de preços, que deverá, obrigatoriamente, vincular-se às regras determinadas neste instrumento;

b) A vistoria prévia poderá ser realizada de segunda a quinta-feira, de 13h30m às 17h, e sexta-
feira, das 08h às 12h, com agendamento prévio de 24 (vinte e quatro) horas, por intermédio do
telefone (82) 2122-7797/7652, junto à Seção de Manutenção e Reparos do TRE-AL. Esta vistoria
técnica  não  é  requisito  de  habilitação  da  empresa,  porém,  não  serão  aceitas  reclamações
posteriores com alegações de desconhecimento das condições ou dificuldades quanto à realização
dos serviços listados no presente Termo de Referência;

c) O horário em que o Grupo Gerador deve estar apto a operar no 1º e 2º turnos deverá ser o
abaixo especificado: a) Sábado: 7h às 19h; b) Domingo: 7h até as 7h do dia seguinte (segunda-
feira);

d) Estima-se, para fins projeção e elaboração de proposta de preços, o efetivo uso do equipamento
por 5 horas, em cada turno;

e) A CONTRATADA deverá cumprir a legislação e as normas relativas à Segurança e Medicina do
Trabalho,  diligenciando para que seus empregados  trabalhem com equipamentos de  proteção
individual  (EPI)  e  executem  os  testes  necessários  e  definidos  na  legislação  pertinente.  A
fiscalização do TRE-AL poderá paralisar  os  serviços, enquanto tais  empregados não estiverem
protegidos, ficando o ônus da paralisação por conta da empresa;

f) A CONTRATADA será responsabilizada pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das
normas disciplinares e das orientações de segurança determinadas pelo TRE-AL.

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

 O  pagamento  será  efetuado  através  de  crédito  em  conta-corrente,  mediante  a
apresentação de Nota Fiscal de Serviços, em até 10 (dez) dias, a ser entregue ao final de cada
turno eleitoral acompanhada das Certidões Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários.

PARÁGRAFO  PRIMEIRO  -  Poderão  ser  descontados  do  pagamento  os  valores  atinentes  a
penalidades eventualmente aplicadas.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

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

PARÁGRAFO QUARTO -  Se  a  empresa for  optante  do SIMPLES, deverá anexar  à  Nota Fiscal  o
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, para que não incidam retenções indesejadas.
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PARÁGRAFO QUINTO -  Havendo atraso  no pagamento,  o  valor  devido  deverá  ser  acrescido de
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação da
seguinte fórmula:

EM = I x N x VP,

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

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

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta dos recursos
orçamentários aprovados para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, consignados no Programa de
Trabalho – Julgamento de Causas e Gestão Administrativa do Programa Nacional - PTRES nº 167674,
Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica), compromissados pela Nota
de Empenho nº 2022NE000XXX, de XX de XXXX de 2022, no valor R$ XXXX (XXXX).

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

São obrigações da Contratada:

a)  Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação;

b) Responder por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação social, trabalhista, previ-
denciária, tributária, fiscal, securitária, comercial, civil e criminal, que se relacionem direta ou in-
diretamente com o fornecimento/serviço, inclusive no tocante a seus empregados e prepostos;

c) Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente ao Contratante ou a terceiros, de-
correntes de sua culpa ou dolo, quando da execução do fornecimento/serviço, não excluindo ou redu-
zindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento realizado pelo Contratante;

d) Sujeitar seus empregados, quando nas dependências do Contratante, às normas internas deste
(segurança, disciplina);

e) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o
objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução
dos serviços ou de materiais empregados;

f) Prestar, de imediato, todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Contratante, obri-
gando-se a atender todas as reclamações a respeito da qualidade do fornecimento/serviço pres-
tado;

g)  Comunicar ao Contratante, de imediato e por escrito, qualquer irregularidade verificada du-
rante a execução do fornecimento/serviço, para a adoção das medidas necessárias à sua regula-
rização;
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h) Acatar as determinações feitas pela Contratante quanto ao cumprimento do objeto do Contra-
to;

i) Disponibilizar dois operadores, um para cada local mencionado no Anexo Único, exclusivamen-
te, no horário de 7 horas do dia 02/10/2022, até as 7 horas do dia seguinte ao Pleito 2022, dia
03/10/2022, em 1º turno, e na ocorrência de 2º turno, das 7 horas do dia 30/10/2022 até as 7 ho-
ras do dia seguinte, dia 31/10/2022, podendo o operador contratado ser liberado antes do horá-
rio previsto no presente item, considerando o término dos trabalhos do Pleito Eleitoral;

j) O combustível será fornecido pela Contratada pelo tempo que for necessário, para a finaliza-
ção das atividades das Eleições 2022.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de
pessoal do Tribunal Regional Eleitoral durante a execução dos serviços contratados.

PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade, vinculativa
ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, salvo se houver prévia
autorização da Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

PARÁGRAFO TERCEIRO - É expressamente proibida, a partir da assinatura do contrato, a contratação de
empregados ou prestadores de serviço que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de cargos de direção e de assessoramento, de
membros ou juízes vinculados ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de acordo com o disposto no
art. 2º, incisos IV e V, e § 2º, e o art. 3º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça, com
a nova redação dada pela Resolução 09/2005-CNJ.  

PARÁGRAFO QUARTO – É expressamente proibido que a contratada possua entre seus sócios, ainda que
sem função gerencial, servidor, cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de
membros ou juízes vinculados ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE.

São obrigações do Contratante:

a) Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob os aspectos quantitativo e quali-
tativo, através do Gestor e/ou Fiscal nomeados e designados para tanto, comunicando à Contratada
qualquer irregularidade verificada na execução dos serviços, determinando, de imediato, as provi-
dências necessárias à sua regularização;

b) Nomear formalmente como Gestor e/ou Fiscal, para realizar o acompanhamento da execução
contratual, no limite de sua capacidade técnica, servidor(es) lotado(s) na Seção de Manutenção e
Reparos – SMR vinculada à Coordenadoria de Serviços Gerais e Comunicações – COSEG;

c) Proporcionar todas as condições necessárias para que a Contratada possa cumprir o objeto do
Contrato.

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE

O prazo de vigência será da data da assinatura até o dia 31 (trinta e um) de novembro de
2022, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União.
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CLÁUSULA DEZ - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no SICAF,
pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das
demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro
do prazo de validade de sua proposta:

a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços;

b) não entregar a documentação exigida no edital;

c) apresentar documentação falsa;

d) causar o atraso na execução do objeto;

e) não mantiver a proposta;

f) falhar na execução do contrato;

g) fraudar a execução do contrato;

h) comportar-se de modo inidôneo;

i) declarar informações falsas; e

j) cometer fraude fiscal.

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

PARÁGRAFO  SEGUNDO -  Poderá  a  Administração  considerar  inexecução  total  ou  parcial  do
contrato, conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 24 (vinte
e quatro) horas do início do cumprimento das obrigações contratuais.

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

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

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

b) Multa de mora de 1% (um por cento) por hora, até o limite de 10% (dez por cento),
em  razão  de  atraso  no  cumprimento  do  objeto  ou  na  correção  de  irregularidade,
calculado sobre o valor atualizado do contrato;

c) Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do contrato, em razão de re-
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cusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas;

PARÁGRAFO QUINTO -  As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente
com as demais.

PARÁGRAFO SEXTO -  Na hipótese de prestação parcial dos serviços, o valor da(s) multa(s) será
calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso.

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

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

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

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

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

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

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

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

PARÁGRAFO QUINZE - O período de atraso será contado em dias corridos.

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

PARÁGRAFO DEZESSETE - A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será
a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico.
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PARÁGRAFO DEZOITO -  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas reguladoras
da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso,
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.

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

CLÁUSULA ONZE –  DA GESTÃO, DA FISCALIZAÇÃO E DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO
CONTRATO

                A gestão e a fiscalização serão exercidas por servidores integrantes da Seção de
Manutenção e Reparos – SMR, devidamente designados em portaria da Presidência.

CLÁUSULA DOZE – DA RESCISÃO

Este contrato poderá ser rescindido em virtude dos motivos estabelecidos nos art. 78
da Lei n° 8.666/93, compatíveis com o objeto do mesmo, assegurado o contraditório e a ampla
defesa.

PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da Contratada, fica o
Contratante autorizado a reter os créditos que aquela tem direito, até o limite do valor dos
prejuízos comprovados, sem prejuízo das penalidades aplicáveis.

CLÁUSULA TREZE - DAS ALTERAÇÕES

Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas
justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93.

CLÁUSULA QUATORZE - DA VINCULAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO E À PROPOSTA DE PREÇOS DA
CONTRATADA

Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, aos mandamentos do Edital do
Pregão Eletrônico n° XX/2022 e às estipulações da proposta de preços da Contratada, evento SEI
nº XXXX.

CLÁUSULA QUINZE - DA PUBLICAÇÃO

O extrato do presente Contrato será publicado no Diário Oficial da União, na forma
prevista no art. 61, Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DEZESSEIS - DO FORO

Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal de Alagoas, para dirimir as
questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente contrato
lavrado em duas cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes abaixo:
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Maceió, XX de XXXX de 2022

Pelo TRE/AL

DESEMBARGADOR OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

 
Pela Empresa

 
                                                      XXXXXXXXXXXXX
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INFORMAÇÃO Nº 2318 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

À SAD

 

Senhor Secretário,

 

Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando à contratação de empresa
especializada para locação, instalação, desinstalação e operação de 02 (dois) Grupos
Geradores.

Saliento que a minuta foi elaborada para conferir às Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, exclusividade na participação do certame, em virtude da sugestão
contida no Despacho SEIC 1037131.

Informo ainda que, por não constar no Termo de Referência o período de vigência do
contrato a ser celebrado, foi indicado um mês após o fim do segundo turno, ou seja,
até o dia 31 de novembro de 2022 tendo em vista que o segundo turno (se houver), irá
até o dia 31 de outubro de 2022. Tudo conforme direcionamento da Chefe desta
seção.

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

1) Prazo de validade da proposta de 60 dias (item 7.5 do edital);

2) Prazo para envio de proposta ajustada de 2h (item 8.24.2 e 11.1);

3) Prazo para envio de documentação complementar de 2h (item 9.6, 9.7 e 10.6).

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

Ressaltamos, ainda, que foram divulgados no edital os preços orçados pela
administração, como já foi devidamente fundamentado em outros procedimentos que
seguiram a mesma sorte que este, ancorado no entendimento do TCU, exarado
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.”
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Diante do exposto, encaminho os autos para que, havendo concordância com os
termos da minuta apresentada, seja dado encaminhamento dos autos em seus
ulteriores termos.

 

Documento assinado eletronicamente por ISABELLY SILVA ALVES, Estagiário(a), em
25/04/2022, às 17:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 26/04/2022, às 11:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 26/04/2022, às 13:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 26/04/2022, às 13:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1051067 e o código CRC 0F830B02.

0006495-24.2021.6.02.8000 1051067v4
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 27 de abril de 2022.
Reporto-me à Informação 2318 (doc. 1051067),

acerca da qual nada temos a opor, para submeter os autos à
análise da Assessoria Jurídica, com vistas à aprovação da
minuta de evento 1051065.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 27/04/2022, às 14:08, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1052897 e o código CRC FD3CAED2.

0006495-24.2021.6.02.8000 1052897v1
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0006495-24.2021.6.02.8000
INTERESSADO : TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
ASSUNTO : ANÁLISE. MINUTA. EDITAL. PREGÃO ELETRÔNICO. LOCAÇÃO DE GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA. ELEIÇÕES 2022.

 

Parecer nº 487 / 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 GLOBAL, objetivando
a contratação de empresa especializada para locação,
instalação, desinstalação e operação de 02 (dois) Grupos
Geradores, para atender aos equipamentos de informática e
demais equipamentos elétricos do Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas, no período de 01/10/2022 a 03/10/2022, em 1º
turno, e no período de 29/10/2022 a 31/10/2022, em 2º turno,
se houver, conforme especificações técnicas e locais de
instalação assentadas no Termo de Referência 1017892.

 
2. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
 
Neste ponto, impende noticiar a recente publicação

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

 
 De relevo gizar que o novel dispositivo legal

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

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

 
Não obstante, o artigo 191 da nova Lei de

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

 
Art. 191. Até o decurso do prazo de que
trata o inciso II do caput do art. 193, a
Administração poderá optar por licitar ou
contratar diretamente de acordo com esta
Lei ou de acordo com as leis citadas no

Parecer 487 (1054243)         SEI 0006495-24.2021.6.02.8000 / pg. 128



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
(1051065).

 
3. DO PROCEDIMENTO
 
A Seção de Manutenção e Reparos, em atendimento

à determinação do Senhor Diretor-Geral
(0943215) confeccionou o termo de referência 0944915, com
seu respectivo anexo único. Com o aperfeiçoamento da
instrução, foi juntada a versão final do termo de referência
(1017892), que restou aprovado pela autoridade competente
(Despacho GSAD 1017909).

 
A Seção de Instrução de Contratações, por sua vez,

realizou pesquisa de preços junto à Plataforma "Banco de
Preços", bem como propostas de preço vencedoras de
licitações de objeto semelhante, ocorridas em até 180 (cento e
oitenta dias), a partir do valor contratado para a diária do
equipamento, conforme se observa do Despacho
SEIC 1037131, chegando a um valor médio estimado em R$
17.658,27 (dezessete mil seiscentos e cinquenta e oito reais e
vinte e sete centavos), sugerindo, por fim, que a licitação
fosse realizada na modalidade de Pregão Eletrônico, com
fundamento na Lei nº 10.520/2002, regulamentada
pelo Decreto nº 10.024/2019, com participação exclusiva de
microempresas e empresas de pequeno porte.

 
Ausente a reserva de crédito para suportar a

despesa que ora se pretende.
 
De posse dos autos, a Seção de Licitações e

Contratos elaborou a minuta de edital (1051065), ressaltando
na Informação 2318 (1051067), que o documento 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).

 
A Secretaria de Administração não apresentou

oposição à supra citada informação, submetendo-a à análise
desta Assessoria Jurídica (1052897).

 
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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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.
(...)
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 10.024/2019 foram devidamente observados.

 
Frise-se, ainda, que o presente procedimento

contém todos os elementos necessários, segundo as
prescrições do art. 8º do Decreto nº 10.024/2019, quais
sejam, a justificativa da contratação, o termo de referência, a
planilha de custo, previsão orçamentária e a minuta do edital,
sendo que esta não traz cláusula restritiva ou impertinente
para a execução do objeto contratual, obedecendo, destarte,
ao art. 37, inc. XXI, da Constituição Federal e ao art. 14, do
antedito Decreto, pendente, ainda, a autorização de abertura
da licitação.

 
Nota-se, ainda, que as exigências quanto à

habilitação são autorizadas em lei e compatíveis com o
contrato a ser executado, conforme preceituam os arts. 27 a
31 da Lei de Licitações e o art. 40 do Decreto nº 10.024/2019;
que é objetivo o critério de julgamento adotado, conforme
disciplinam os arts. 44 e 45 da mesma Lei; havendo regular
previsão das fases do procedimento licitatório,
homenageando-se o art. 4º da referida Lei e que os anexos do
edital estão de acordo com as exigências legais (art. 40, § 2º,
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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?

SIM 1008143

TERMO DE REFERÊNCIA

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

SIM 1017892

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

SIM 1017892

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

SIM 1017892

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?

SIM 1017892

11

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

SIM 1017892
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exigência de quantidades
mínimas?

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

SIM 1017892

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?

SIM 1017892

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?

SIM 1017892

16

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

N/A  

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

N/A  

18

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

N/A  

19

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

N/A  

20

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

N/A  

21

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

SIM 1017892

22
O Termo de Referência
contempla requisitos de
sustentabilidade?

SIM 1017892

23
Existe aprovação do Termo de
Referência pela autoridade
competente?

SIM 1017909

24 Foi realizada ampla pesquisa de
preços? SIM 1037131

25

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

SIM 1037131
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processo administrativo?

26
Foi produzida planilha
comparativa com os preços
encontrados?

N/A
 
 

27

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

SIM 1037131

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 1051065

29

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

N/A  

30

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

SIM 1051065

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

N/A  
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adquiridos?

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 1051065

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

SIM 1051065

38

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

SIM 1051065

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

SIM 1051065

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

N/A  

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

SIM 1051065

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

SIM 1051065

Regras sobre a execução do futuro contrato/ata

43

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

SIM 1051065

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 1051065

45

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

SIM 1051065

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 1051065

47

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

SIM 1051065

A minuta do contrato/ata e/ou

Parecer 487 (1054243)         SEI 0006495-24.2021.6.02.8000 / pg. 134



48

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).

NÃO 1051065

49

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

N/A  

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 IRREAJUSTÁVEIS

52

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

NÃO  

OUTROS ATOS INSTRUTÓRIOS

53

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

N/A  

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 1037131

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

Consta a designação do
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59

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?

NÃO PENDENTE

62

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

N/A  

63

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

N/A  

 
6. CONCLUSÃO
 
Sem embargo, convém que seja providenciada a

juntada da respectiva reserva de crédito no valor suficiente
para cobrir a demanda, nos termos do apontamento contido
no item 61 da Lista de Verificação, bem como revisar a
numeração do item 24.14 da minuta do edital, visto que se
encontra repetido, em razão de erro de digitação.

 
À Secretaria de Administração para

aperfeiçoamento da instrução.
 

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 29/04/2022, às 09:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1054243 e o código CRC 8B4399FC.

0006495-24.2021.6.02.8000 1054243v13
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 29 de abril de 2022.
À SLC e à SGO, em face do que consta no item 6 do

Parecer 487 (doc. 1054243), abaixo transcrito:
 

Sem embargo, convém que seja providenciada
a juntada da respectiva reserva de crédito no
valor suficiente para cobrir a demanda, nos
termos do apontamento contido no item 61 da
Lista de Verificação, bem como revisar a
numeração do item 24.14 da minuta do edital,
visto que se encontra repetido, em razão de
erro de digitação.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 29/04/2022, às 09:58, 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
1055070 e o código CRC 8CF84BDC.

0006495-24.2021.6.02.8000 1055070v1
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22002222 
  

MINUTA 
 
PROCESSO Nº 0006495-24.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: XX de XXXX de 2022 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: XX horas 

 

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de Licitações e 
Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a 
contratação de empresa especializada para locação, instalação, desinstalação e operação 
de 02 (dois) Grupos Geradores, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria 
de Administração desta Corte. 

 
   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, de 
06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
com suas posteriores alterações, em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº 
14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e demais normas pertinentes. 
Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 
2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, 
edição de 19 de junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da 
Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro 
de 1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO 
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa especializada para 
locação, instalação, desinstalação e operação de 02 (dois) Grupos Geradores, para atender 
aos equipamentos de informática e demais equipamentos elétricos, tais como ventiladores, 
bebedouros, frigobares, condicionadores de ar, elevador, entre outros, do TRE-AL, no 
período de 01/10/2022 a 03/10/2022, em 1º turno, e no período de 29/10/2022 a 
31/10/2022, em 2º turno, se houver, tudo de acordo com as especificações e condições 
assentadas neste edital e seus anexos. 

 
2 – DA VIGÊNCIA 

 
2.1. O prazo de vigência será da data da assinatura até o dia 31 (trinta e um) de novembro 
de 2022, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União. 
 
3 - DA PARTICIPAÇÃO 
3.1.  Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente 
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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.1.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, 

na forma da legislação vigente; 

a.1.2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

a.1.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

a.1.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, 

de 1993; 

a.1.5.  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em pro-

cesso de dissolução ou liquidação; 

a.1.6. que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente 

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

gistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções adminis-

trativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e 

assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na 

linha hierárquica da área encarregada da licitação, de acordo com o disposto no 

art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova 

redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 

3.4.  Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou 

“não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

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

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

em seus arts. 42 a 49; 

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; 
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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 insa-

lubre 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 cum-

primento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou 

para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilida-

de previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 

de julho de 1991. 

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

licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 

4 – DA VISTORIA 

 

4.1. Para o perfeito conhecimento do objeto licitado, as proponentes interessadas na 

prestação dos serviços contidos neste Termo de Referência poderão vistoriar as 

instalações do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizada na Av. Aristeu de Andrade, 

nº 377, Farol, Maceió/AL (Edifício-Sede) e na Av. Fernandes Lima, n.º 3487, Farol, Maceió/AL 

(Fórum Eleitoral de Maceió - FEM), de forma a inteirar-se das condições físicas existentes. 

Este procedimento facilitará a elaboração da proposta de preços, que deverá, 

obrigatoriamente, vincular-se às regras determinadas neste instrumento. 

 

4.2. A vistoria prévia poderá ser realizada de segunda a quinta-feira, de 13h30m às 17h, e 

sexta-feira, das 08h às 12h, com agendamento prévio de 24 (vinte e quatro) horas, por 

intermédio do telefone (82) 2122-7797/7652, junto à Seção de Manutenção e Reparos do 

TRE-AL. Esta vistoria técnica não é requisito de habilitação da empresa, porém, não serão 

aceitas reclamações posteriores com alegações de desconhecimento das condições ou 

dificuldades quanto à realização dos serviços listados no Anexo I deste edital. 

 

5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

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

a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 
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5.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no 

sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela 

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

5.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do 

licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para 

realização das transações inerentes a este Pregão. 

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

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

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

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

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

terceiros. 

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

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

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

logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

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

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

 

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

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

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

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

documentação. 

6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste 

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

6.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem 

do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos 

sistemas. 

6.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação 

de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos 

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

6.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante 

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

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

sua desconexão. 

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

e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 
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6.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as 

propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de 

negociação e julgamento da proposta. 

6.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso 

público após o encerramento do envio de lances. 

7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
 

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

eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor global do item ofertado; 

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares às especi-

ficações constantes no Anexo I-A. 

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

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

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

ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

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

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

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

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

da data de sua apresentação. 

7.6. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos desta 

licitação e as descrições constantes no Catálogo de Serviços do “SIASG”, prevalecerão, 

sempre, as descrições constantes neste edital. 

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

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

7.7.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 

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

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

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

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

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

contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no 

Termo de Referência. 

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

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

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definiti-

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

8.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 

somente estas participarão da fase de lances. 

8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e 

os licitantes. 

8.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente 

por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do 

valor consignado no registro. 

8.5.1. Os lances deverão ser ofertados pelo valor global dos serviços e 
materiais. 
 

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

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

ofertado e registrado pelo sistema. 

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

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

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

lances. 

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

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

lance final e fechado. 

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

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

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

findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

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

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

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

8.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste i-

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

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

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

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

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

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

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

mento deste prazo. 

8.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o 

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

atender às exigências de habilitação. 

8.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subi-

tens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocor-

rência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da 

Economia. 

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

campo próprio do sistema. 

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

que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

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

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

8.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 

Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção 

dos lances. 

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

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

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

no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

8.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço global, conforme definido 

neste Edital e seus anexos. 

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

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

classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não 
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seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e 

fechado. 

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

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

preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

8.22.1. no país; 

8.22.2. por empresas brasileiras; 

8.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvol-

vimento de tecnologia no País; 

8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

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

eletrônico dentre as propostas empatadas. 

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

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

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

diferentes das previstas neste Edital. 

8.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser a-

companhada pelos demais licitantes. 

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

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

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

tos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos 

neste Edital e já apresentados. 

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

julgamento da proposta. 

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

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

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

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

10.024/2019.  

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

proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa 
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RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de 

desclassificação. 

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

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

apresentar preço manifestamente inexequível. 

9.3.1. O preço máximo fixado para os serviços é de R$ R$ 17.658,27 (dezessete 
mil seiscentos e cinquenta e oito reais e vinte e sete centavos), que de modo 
algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em 
busca de preços inferiores. 

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

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

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

da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referi-

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

ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

9.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

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

que fundamentam a suspeita. 

 

9.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 

diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá 

ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de 

antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

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

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

horas, sob pena de não aceitação da proposta. 

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

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

te aceita pelo Pregoeiro. 

9.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-

se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, 

a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrô-

nico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem 

prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceita-

ção da proposta. 

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

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

ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

9.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 

data e horário para a sua continuidade. 

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

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

conforme disposto no item 8.24. 

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

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

10 – DA HABILITAÇÃO. 
 

10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante 

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

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 

sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a 

consulta aos seguintes cadastros: 

10.1.1. SICAF; 

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

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

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

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

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

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

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

10.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de O-

corrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impediti-

vas Indiretas. 

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

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua des-

classificação. 

10.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, 

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

ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 

2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

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

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

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

habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

10.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução 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; 

10.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes 

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

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

mentação atualizada. 

10.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitan-

te, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões 

feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), con-

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

10.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

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

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

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

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

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

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

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

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

emitidos somente em nome da matriz. 

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

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

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

10.10.  Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, nos 

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

habilitação: 

10.10.1. Habilitação jurídica: 
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a)  No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

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

dição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicio-

nada 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: 

decreto de autorização; 

10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas 

as alterações ou da consolidação respectiva. 

10.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

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

de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

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

tiva, 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 Municipal, relativo ao domicí-

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

objeto contratual; 
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f)  prova de regularidade com a Fazenda Municipal 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 municipais relacionados 

ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da 

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

lei; 

10.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deve-

rá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação 

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

pena de inabilitação. 

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

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas 

de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do 

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

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

10.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

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

ção nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresen-

tação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último 

exercício. 

10.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

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

a todas as demais exigências do edital. 

10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediata-

mente posterior à fase de habilitação. 

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

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

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

var a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a cri-

tério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante 

apresentação de justificativa. 

10.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no su-

bitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das san-

ções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes 

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

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

trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização. 
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10.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documen-

tos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a no-

va data e horário para a continuidade da mesma. 

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

seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresen-

tá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

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

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

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

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

mente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

10.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de ha-

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

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

remanescentes. 

 

10.10.3. Qualificação técnica e profissional: 
 

10.10.3.1. Os interessados deverão comprovar sua regular inscrição 
no Conselho Regional de Engenharia (CREA), ou no Conselho Regional de 
Arquitetura e Urbanismo (CAU) como empresa de engenharia ou de 
arquitetura e apresentar um ou mais atestado(s) de capacidade técnica, 
devidamente certificados pelo Conselho Regional de Engenharia ou 
Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo (Certidão de Acervo 
Técnico), fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que 
comprove que o licitante possui capacidade para executar serviços com 
características (tipologias) similares ou superiores ao do objeto deste 
certame. 
 

10.10.3.1.1.  Para fins de habilitação técnica operacional 
das licitantes, com relação a execução deste serviço, serão 
exigidas Certidões de Acervo Técnicos - CAT's com os seguintes 
serviços, no mínimo: 
 
a) Instalação de Grupo Gerador a diesel, com tensão de saída 
380V/220V e potência nominal de no mínimo 75KVA. 

 
10.10.3.2. Apresentar comprovação de possuir em seu quadro, na data 
prevista para entrega da proposta, profissional(ais) de nível superior ou 
outro devidamente reconhecido pelo CREA ou CAU, detentor(es) dos 
atestados de capacidade técnica que comprovem a execução dos 
seguintes serviços, de forma a demonstrar a capacidade técnica 
profissional: 
 

a) Instalação de Grupo Gerador a diesel, com tensão de saída 380V/220V. 
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10.10.3.3. Caso o detentor do Acervo Técnico seja sócio da empresa, a 
comprovação de que trata o tópico anterior será satisfeita com a 
apresentação do ato constitutivo ou contrato social da empresa; 
 

10.10.3.3.1.  Se o detentor do Acervo Técnico for contratado 
para prestação de serviços, a comprovação será satisfeita com a 
apresentação do contrato de prestação de serviço; 
 
10.10.3.3.2.  Se o detentor do Acervo Técnico for 
empregado, a comprovação dar-se-á com a apresentação de 
cópia autenticada da Carteira de Trabalho ou Ficha constante do 
Livro de Registro de Empregado; 
 
10.10.3.3.3.  O(s) profissional(is) indicado(s) pela licitante, 
detentor(es) do(s) acervo(s) técnico(s), deverá(ão) participar do 
serviço objeto deste certame, coordenando sua execução de 
acordo com os respectivos acervos técnicos; 

 
10.10.3.4. É de responsabilidade da CONTRATADA obter junto ao órgão 
profissional competente a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou 
Registro de Responsabilidade Técnica – RRT do contrato e apresentar o 
documento ao gestor administrativo do contrato, antes do início dos 
serviços. 
 
10.10.3.5.  O serviço constante no Anexo I deste edital limitar-se-á à 
instalação e desinstalação de grupo gerador a diesel nas duas edificações 
descritas no Anexo I-A, sendo exigida a comprovação de capacitação 
técnico-profissional e técnico-operacional aos itens de maior relevância 
técnica e/ou de valor significativo. 
 
10.10.3.6. Os prédios descritos no Anexo I-A requerem um grupo 
gerador de 150KVA, sendo este o serviço de maior relevância na 
contratação em tela. Para a comprovação da capacitação técnico-
operacional está se exigindo a prestação de serviços compatível de um 
grupo gerador de 75 KVA, estando estes quantitativos em consonância ao 
patamar máximo de 50% da quantidade requerida, exigidas pelas cortes 
de contas. 
 

10.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 
licitante será declarado vencedor. 

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

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

deverá: 
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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 

vencedor, para fins de pagamento; 

c) conter a descrição de todo serviço ofertado; 

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

11.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

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

Contratada, se for o caso. 

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

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

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

em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

11.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, preva-

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

valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

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

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

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

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

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

vínculo à proposta de outro licitante. 

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

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

12 - DOS RECURSOS. 
 

12.1.  Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da 

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será 

concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a 

intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) 

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

12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 

existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 

fundamentadamente. 

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas ape-

nas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 
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12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de re-

correr importará a decadência desse direito. 

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

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

mais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarra-

zões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a 

contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata 

dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

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

aproveitamento. 

12.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço constante neste Edital. 

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

13.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

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

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

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

dependam; 

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

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

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

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

dimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

13.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a 

sessão reaberta. 

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

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

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

dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus da-

dos cadastrais atualizados. 

14 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 

14.1.  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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14.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento licitatório. 

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

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

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

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

15.3.  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. 

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

do certame. 

15.5.  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. 

15.6. 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. 

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

previstos no certame. 

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

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

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

vincularão os participantes e a administração.. 

16 – DA CONTRATAÇÃO 
 
16.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante 
contrato de prestação de serviços, no qual constarão todas as especificações do objeto, 
valor, prazo de pagamento, em conformidade com este edital. 

 
16.2. Homologada a licitação, a Administração convocará, por escrito, o adjudicatário 
para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o instrumento contratual. 

 
16.3. Antes da assinatura do instrumento contratual e recebimento da Nota de 
Empenho será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas neste 
Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato. 
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16.4. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item anterior ou 
se recusar a receber a Nota de Empenho ou assinar o instrumento contratual, será 
convocada outra licitante para celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e 
assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
17 – DA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO 

17.1. A gestão e a fiscalização seção exercidas por servidores integrantes da Seção 
de Manutenção e Reparos – SMR, devidamente designados em portaria da Presidência. 

18 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
18.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no 
SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante 
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

 
 a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; 

 
b) não entregar a documentação exigida no edital; 

 
c) apresentar documentação falsa; 

 
d) causar o atraso na execução do objeto; 

 
e) não mantiver a proposta; 
 
f) falhar na execução do contrato; 
 
g) fraudar a execução do contrato; 
 
h) comportar-se de modo inidôneo; 
 
i)  declarar informações falsas; e 

 
j) cometer fraude fiscal. 

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

18.2.1. Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato, 
conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 24 
(vinte e quatro) horas do início do cumprimento das obrigações contratuais. 

 
18.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar 
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com 
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as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem 
efetuados. 
 
18.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 
  

a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena 
monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado 
das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 
 
b) Multa de mora de 1% (um por cento) por hora, até o limite de 10% (dez 
por cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na correção de 
irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato; 
 
c) Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do contrato, em 
razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das obriga-
ções assumidas; 

 
18.4.1. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas 
cumulativamente com as demais. 
 
18.4.2. Na hipótese de prestação parcial dos serviços, o valor 
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do 
serviço em atraso. 
 
18.4.3.  Poderão ser aplicadas ainda as seguintes 
sanções: suspensão temporária de participação em licitação e 
impedimento de contratar com Administração, por prazo não superior a 
02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
com a Administração Pública. 
 
18.4.4.  A Administração, para aplicação das sanções, 
analisará as circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas em 
até 5 (cinco) dias pela CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a 
ampla defesa; 
 

18.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
 
18.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente 
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos comprovados. 
 
18.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a 
prestação dos serviços, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere 
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fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato 
ou ato de terceiro reconhecido pela Administração. 
 
18.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
18.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º 
do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros 
moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
18.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
18.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
18.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar 
multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o 
índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 

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

 
18.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
18.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da 
União. 

 
19 - DO PAGAMENTO 

 
19.1. O pagamento será efetuado através de crédito em conta-corrente, mediante a 
apresentação de Nota Fiscal de Serviços, em até 10 (dez) dias, a ser entregue ao final de 
cada turno eleitoral acompanhada das Certidões Negativas de Débitos Fiscais e 
Previdenciários. 
 
19.2.  Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a penalidades 
eventualmente aplicadas. 
 
19.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
19.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada pagamento, fará 
as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação tributária vigente. 
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19.5. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à Nota Fiscal o documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil, para que não incidam retenções indesejadas. 
 
19.6. 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% 
 

20 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

20.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2022, alocados 
no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 167674 (Julgamento de 
Causas e Gestão Administrativas) - Natureza da Despesa n° 339039 (Outros serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica). 
 
21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
21.1. As constantes do Anexo III (Minuta do Contrato). 

 

22- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

22.1. As constantes do Anexo III (Minuta do Contrato). 
 
23 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 
 
23.1  O combustível a ser utilizado no gerador deve ser preferencialmente o DIESEL 
S10, ao invés do DIESEL S500, pois, o diesel comum (S500) apresenta 500 partes de 
enxofre por milhão, e o diesel S10 conta com 10 partes da mesma substância, 
proporcionando uma redução significativa de emissão deste poluente. 
 
24 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

24.1.  Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 
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24.2.         Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão 

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

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

ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade 

jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 

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

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

24.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

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

Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

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

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

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

24.7.  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. 

24.8.         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. 

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

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

24.10. 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. 
 
24.11. O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro 
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
24.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, 
do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
24.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações 
e Contratos, no endereço especificado no item 24.11, no caso de ser retirado em Maceió, 
ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
24.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO I-A – Descrição dos Equipamentos; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta de Contrato. 

Minuta retificada (1055117)         SEI 0006495-24.2021.6.02.8000 / pg. 160



 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

24 

 

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

Maceió/AL, XX de XXXX de 2022. 
 
 

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

                           TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. Objeto 

Contratação de empresa especializada para locação, instalação, 
desinstalação e operação de 02 (dois) Grupos Geradores, conforme especificações 
técnicas e locais de instalação constantes do ANEXO ÚNICO, para atender aos 
equipamentos de informática e demais equipamentos elétricos, tais como ventiladores, 
bebedouros, frigobares, condicionadores de ar, elevador etc., do Tribunal Regional Eleitoral 
de Alagoas, no período de 01/10/2022 a 03/10/2022, em 1º turno, e no período de 
29/10/2022 a 31/10/2022, em 2º turno, se houver. 

 

2. Justificativa 

Garantir o funcionamento dos equipamentos que dependem de energia elétrica, por 
ocasião da realização das Eleições de 2022, prevenindo qualquer ocorrência de falta de 
fornecimento de energia que venha a interferir na finalização das Eleições de 2022. 

 

3. Critérios de Sustentabilidades 

O combustível a ser utilizado no gerador deve ser preferencialmente o DIESEL S10, ao 
invés do DIESEL S500, pois o diesel comum (S500) apresenta 500 partes de enxofre por 
milhão, e o diesel S10 conta com 10 partes da mesma substância, proporcionando uma 
redução significativa de emissão deste poluente. 

 

4. Disposições Gerais 

4.1 Para o perfeito conhecimento do objeto licitado, as proponentes interessadas na 
prestação dos serviços contidos neste Termo de Referência poderão vistoriar as 
instalações do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizada na Av. Aristeu de Andrade, 
nº 377, Farol, Maceió/AL (Edifício-Sede) e na Av. Fernandes Lima, n.º 3487, Farol, 
Maceió/AL (Fórum Eleitoral de Maceió - FEM), de forma a inteirar-se das condições físicas 
existentes. Este procedimento facilitará a elaboração da proposta de preços, que deverá, 
obrigatoriamente, vincular-se às regras determinadas neste instrumento; 

4.2 A vistoria prévia poderá ser realizada de segunda a quinta-feira, de 13h30m às 17h, e 
sexta-feira, das 08h às 12h, com agendamento prévio de 24 (vinte e quatro) horas, por 
intermédio do telefone (82) 2122-7797/7652, junto à Seção de Manutenção e Reparos do 
TRE-AL. Esta vistoria técnica não é requisito de habilitação da empresa, porém, não serão 
aceitas reclamações posteriores com alegações de desconhecimento das condições ou 
dificuldades quanto à realização dos serviços listados no presente Termo de Referência; 

4.3 O horário em que o Grupo Gerador deve estar apto a operar no 1º e 2º turnos deverá 
ser o abaixo especificado: a) Sábado: 7h às 19h; b) Domingo: 7h até as 7h do dia seguinte 
(segunda-feira), observado o disposto no item 4.10; 

4.4. Estima-se, para fins projeção e elaboração de proposta de preços, o efetivo uso do 
equipamento por 5 horas, em cada turno; 

4.5 A CONTRATADA deverá cumprir a legislação e as normas relativas à Segurança e 
Medicina do Trabalho, diligenciando para que seus empregados trabalhem com 
equipamentos de proteção individual (EPI) e executem os testes necessários e definidos 
na legislação pertinente. A fiscalização do TRE-AL poderá paralisar os serviços, enquanto 
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tais empregados não estiverem protegidos, ficando o ônus da paralisação por conta da 
empresa; 

4.6 A CONTRATADA será responsabilizada pelo cumprimento, por parte de seus 
empregados, das normas disciplinares e das orientações de segurança determinadas pelo 
TRE-AL. 

 

5. Obrigação da Contratada 

A CONTRATADA pelos serviços previstos neste Termo de Referência se obriga a: 

5.1. Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes desta 
contratação. 

5.2. Responder por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação social, 
trabalhista, previdenciária, tributária, fiscal, securitária, comercial, civil e criminal, que se 
relacionem direta ou indiretamente com o fornecimento/serviço, inclusive no tocante a 
seus empregados e prepostos; 

5.3. Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente ao Contratante ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução do fornecimento/serviço, 
não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento 
realizado pelo Contratante; 

5.4. Seus empregados, quando nas dependências do Contratante, estarão sujeitos às 
normas internas deste (segurança, disciplina); 

5.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em 
parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução dos serviços ou de materiais empregados; 

5.6. Prestar, de imediato, todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo 
Contratante, obrigando-se a atender todas as reclamações a respeito da qualidade do 
fornecimento/serviço prestado; 

5.7. Comunicar ao Contratante, de imediato e por escrito, qualquer irregularidade 
verificada durante a execução do fornecimento/serviço, para a adoção das medidas 
necessárias à sua regularização; 

5.8. Acatar as determinações feitas pela Contratante quanto ao cumprimento do objeto 
do Contrato; 

5.9. A Contratada deverá disponibilizar dois operadores, um para cada local 
mencionado no Anexo Único, exclusivamente, no horário de 7 
horas do dia 02/10/2022, até as 7 
horas do dia seguinte ao Pleito 2022, dia 03/10/2022, em 1º turno, e na ocorrência de 
2º turno, das 7 horas do dia 30/10/2022 até as 7 horas do dia seguinte, dia 31/10/2022, 
podendo o operador contratado ser liberado antes do horário previsto no presente i
tem, considerando o término dos trabalhos do Pleito Eleitoral; 

5.10. O combustível será fornecido pela Contratada pelo tempo que for necessário, 
para a finalização das atividades das Eleições 2022. 

 

6. Qualificação Técnica e Profissional 

6.1 Os interessados deverão comprovar sua regular inscrição no Conselho Regional de 
Engenharia (CREA), ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo (CAU) como 
empresa de engenharia ou de arquitetura e apresentar um ou mais atestado(s) de 
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capacidade técnica, devidamente certificados pelo Conselho Regional de Engenharia ou 
Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo (Certidão de Acervo Técnico), fornecidos 
por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que o licitante possui 
capacidade para executar serviços com características (tipologias) similares ou superiores 
ao do objeto deste certame. 

6.1.1 Para fins de habilitação técnica operacional das licitantes, com relação a 
execução deste serviço, serão exigidas Certidões de Acervo Técnicos - CAT's com os 
seguintes serviços, no mínimo: 

a.1) Instalação de Grupo Gerador a diesel, com tensão de saída 380V/220V e potência 
nominal de no mínimo 75KVA; 

6.2 Apresentar comprovação de possuir em seu quadro, na data prevista para entrega da 
proposta, profissional(ais) de nível superior ou outro devidamente reconhecido pelo CREA 
ou CAU, detentor(es) dos atestados de capacidade técnica que comprovem a execução 
dos seguintes serviços, de forma a demonstrar a capacidade técnica profissional: 

6.2.1 - Instalação de Grupo Gerador a diesel, com tensão de saída 380V/220V; 

6.3 Caso o detentor do Acervo Técnico seja sócio da empresa, a comprovação de que trata 
o parágrafo anterior será satisfeita com a apresentação do ato constitutivo ou contrato 
social da empresa; 

6.4 Se o detentor do Acervo Técnico for contratado para prestação de serviços, a 
comprovação será satisfeita com a apresentação do contrato de prestação de serviço; 

6.5 Se o detentor do Acervo Técnico for empregado, a comprovação dar-se-á com a 
apresentação de cópia autenticada da Carteira de Trabalho ou Ficha constante do Livro de 
Registro de Empregado; 

6.6 O(s) profissional(is) indicado(s) pela licitante, detentor(es) do(s) acervo(s) técnico(s), 
deverá(ão) participar do serviço objeto deste certame, coordenando sua execução de 
acordo com os respectivos acervos técnicos; 

6.7 É de responsabilidade da CONTRATADA obter junto ao órgão profissional competente a 
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de Responsabilidade Técnica – 
RRT do contrato e apresentar o documento ao gestor administrativo do contrato, antes do 
início dos serviços; 

6.8 A exigência do(s) atestado(s) está fundamentada no Art. 30 da Lei 8666/93 e visa 
evitar a contratação de empresa e profissional sem experiência na execução de serviços 
compatíveis com o objeto deste termo de referência; 

6.9 O serviço constante deste termo de referência limitar-se-á à instalação e desinstalação 
de grupo gerador a diesel nas duas edificações descritas no anexo único, sendo exigida a 
comprovação de capacitação técnico-profissional e técnico-operacional aos itens de maior 
relevância técnica e/ou de valor significativo; 

6.10 Os prédios descritos no anexo único requerem um grupo gerador de 150KVA, sendo 
este o serviço de maior relevância na contratação em tela. Para a comprovação da 
capacitação técnico-operacional está se exigindo a prestação de serviços compatível de 
um grupo gerador de 75 KVA, estando estes quantitativos em consonância ao patamar 
máximo de 50% da quantidade requerida, exigidas pelas cortes de contas. A exigência de 
comprovação de execução de Instalação de Grupo Gerador a diesel, com tensão de saída 
380V/220V, fez-se necessária, no entendimento desta unidade técnica, em razão do tipo 
de serviço e pela importância de continuidade nas atividades desenvolvidas nos dias do 
pleito eleitoral. 
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7. Obrigações da Contratante 

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas se obriga a: 

7.1. Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob os aspectos 
quantitativo e qualitativo, através do Gestor e/ou Fiscal nomeados e designados para tanto, 
comunicando à Contratada qualquer irregularidade verificada na execução dos serviços, 
determinando, de imediato, as providências necessárias à sua regularização; 

7.2. Nomear formalmente como Gestor e/ou Fiscal, para realizar o acompanhamento da 
execução contratual, no limite de sua capacidade técnica, servidor(es) lotado(s) na Seção 
de Manutenção e Reparos – SMR vinculada à Coordenadoria de Serviços Gerais e 
Comunicações – COSEG; 

7.3. Proporcionar todas as condições necessárias para que a Contratada possa cumprir o 
objeto do Contrato. 

 

8. Pagamento 

8.1. O pagamento será efetuado através de crédito em conta-corrente, mediante a 
apresentação de Nota Fiscal de Serviços, em até 10 (dez) dias, a ser entregue ao final de 
cada turno eleitoral acompanhada das Certidões Negativas de Débitos Fiscais e 
Previdenciários; 

8.2. O TRE/AL, por ocasião do pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais 
determinados pela legislação tributária; 

8.3. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal declaração que 
comprove tal opção no modelo expedido pela Receita Federal do Brasil. 

 

9. Gestão e fiscalização 

A gestão e a fiscalização seção exercidas por servidores integrantes da Seção de 
Manutenção e Reparos – SMR, devidamente designados em portaria da Presidência. 

 

10. Sanções Contratuais 

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

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

10.2 Multa de mora de 1% (um por cento) por hora, até o limite de 10% (dez por cento), 
em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na correção de irregularidade, calculado 
sobre o valor atualizado do contrato; 

10.3 Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do contrato, em razão de 
recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas; 

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

10.5 A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do caso e 
as justificativas apresentadas em até 5 (cinco) dias pela CONTRATADA, assegurando-lhe o 
contraditório e a ampla defesa; 
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10.6 As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à 
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 

 
 

Maceió – AL, 22 de fevereiro de 2022. 
 

 

Responsável pela elaboração do Termo de Referência: 

Marcos André Melo Teixeira 

Chefe da Seção de Manutenção e Reparos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ANEXO I-A 

 
DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 
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1. Edifício-Sede: 

Localização: Av. Aristeu de Andrade, nº 377, Farol, Maceió/AL. 

1.1 Especificações técnicas: 

Trifásico / 4Polos / 60Hz de Frequência. 

Potência Nominal mínima: 150 kVA. 

Tipo: AC, Auto Regulado. 

Acionamento: Monobloco c/ Luva Elástica. 

Tensão de Saída: 220/380V. 

Regulador de Voltagem: AVR. 

Motor à Diesel. 

Tipo: 6 Cilindros, Refrigerado à água. 

Partida: Manual e/ou Elétrica/ automática. 

Autonomia: 8 (oito) horas. 

Sensor de pressão do óleo. 

Sensor de temperatura da água. 

Carregador de Bateria: 12V/8,3 A. 

 

2. Fórum Eleitoral de Maceió: 

Localização: Av. Fernandes Lima, n.º 3487, Farol, Maceió/AL. 

2.1 Especificações técnicas: 

Trifásico / 4Polos / 60Hz de Frequência. 

Potência Nominal mínima: 150 kVA. 

Tipo: AC, Auto Regulado. 

Acionamento: Monobloco c/ Luva Elástica. 

Tensão de Saída: 220/380V. 

Regulador de Voltagem: AVR. 

Motor à Diesel. 

Tipo: 6 Cilindros, Refrigerado à água. 

Partida: Manual e/ou Elétrica/ automática. 

Autonomia: 8 (oito) horas. 

Sensor de pressão do óleo. 

Sensor de temperatura da água. 

Carregador de Bateria: 12V/8,3A. 
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ANEXO II 

PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO  

Dados da Empresa: 
Razão Social  

CNPJ  
Endereço  

CEP  
Fones:  

Fax  
E-mail  

Site internet  
 

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  

Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  

CEP  
Fone  
Fax  

E-mail  
Cart. de Identidade  

Orgão Expedidor  
CPF  

 
Dados Bancários da Empresa 

Banco  
Agência  
Conta  

 
Dados do Contato com a Empresa: 

Nome  
Cargo  

Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  

E-mail  
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não 
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ANEXO III 

 
MINUTA 

 
        CONTRATO Nº XX/2022 

      Processo nº 0006495-24.2021.6.02.8000 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E 
OPERAÇÃO DE GRUPOS DE GERADORES, 
CELEBRADO COM A EMPRESA _________. 
 

 Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão do Poder 
Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade nº 377 – Farol, Maceió/AL, 
inscrito no CNPJ/MF sob o n° 06.015.041/0001-38, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato 
representada por seu Presidente, Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, 
Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 
087.912.284-68, residente e domiciliado nesta Cidade, e a empresa XXXXXX, CNPJ nº : XXXXXX, 
situada XXXXXX, CEP: XXXXXX, Fone: XXXXXX, e-mail: XXXXXX, daqui por diante denominada 
CONTRATADA, neste ato representada por XXXXXX, portador do RG nº XXXXXX, CPF nº XXXXXX, 
resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços de assistência e suporte 
preventivos e corretivos de grupos geradores, com fulcro na Lei Federal n° 10.520/02, no Decreto 
nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 e no Edital do Pregão Eletrônico nº XX/2022, devendo ser 
observadas as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
 Este contrato será regido pela Lei n° 8.666/93 e alterações, em consonância com o que faculta 
o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos). 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, no que couber, os demais preceitos de Direito Público e, 
supletivamente, notadamente nos casos omissos, as disposições da Lei federal nº 8.078/1990, os 
princípios da teoria geral dos contratos e as normas de direito privado, bem, como a Resolução do 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas nº 15.787, de 15/02/2017, disponível no site www.tre-al.jus.br, 
seguindo o caminho: Área Jurídica, Jurisprudência, Resoluções. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

 
 Este contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para locação, instalação, 
desinstalação e operação de 02 (dois) Grupos Geradores, para atender aos equipamentos de 
informática e demais equipamentos elétricos, tais como ventiladores, bebedouros, frigobares, 
condicionadores de ar, elevador, entre outros, do TRE-AL, no período de 01/10/2022 a 03/10/2022, 
em 1º turno, e no período de 29/10/2022 a 31/10/2022, em 2º turno, se houver, conforme as 
exigências contidas neste contrato e nos Anexos do Edital do Pregão Eletrônico nº XX/2022. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO 

 
    O valor global estimado para o presente contrato é de R$ XXXXXXX 
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PARÁGRAFO ÚNICO – Além dos ganhos, já compõem os preços acima todas as despesas necessárias 
ao cumprimento das obrigações contratuais da Contratada, como tributos, encargos sociais e 
trabalhistas, insumos, despesas operacionais e outras. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
Os serviços contratados deverão ser prestados, conforme descriminado abaixo: 

a) Para o perfeito conhecimento do objeto licitado, as proponentes interessadas na prestação dos 
serviços contidos neste Termo de Referência poderão vistoriar as instalações do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, localizada na Av. Aristeu de Andrade, nº 377, Farol, Maceió/AL (Edifício-Sede) 
e na Av. Fernandes Lima, n.º 3487, Farol, Maceió/AL (Fórum Eleitoral de Maceió - FEM), de forma a 
inteirar-se das condições físicas existentes. Este procedimento facilitará a elaboração da proposta 
de preços, que deverá, obrigatoriamente, vincular-se às regras determinadas neste instrumento; 

b) A vistoria prévia poderá ser realizada de segunda a quinta-feira, de 13h30m às 17h, e sexta-
feira, das 08h às 12h, com agendamento prévio de 24 (vinte e quatro) horas, por intermédio do 
telefone (82) 2122-7797/7652, junto à Seção de Manutenção e Reparos do TRE-AL. Esta vistoria 
técnica não é requisito de habilitação da empresa, porém, não serão aceitas reclamações 
posteriores com alegações de desconhecimento das condições ou dificuldades quanto à realização 
dos serviços listados no presente Termo de Referência; 

c) O horário em que o Grupo Gerador deve estar apto a operar no 1º e 2º turnos deverá ser o 
abaixo especificado: a) Sábado: 7h às 19h; b) Domingo: 7h até as 7h do dia seguinte (segunda-
feira); 

d) Estima-se, para fins projeção e elaboração de proposta de preços, o efetivo uso do equipamento 
por 5 horas, em cada turno; 

e) A CONTRATADA deverá cumprir a legislação e as normas relativas à Segurança e Medicina do 
Trabalho, diligenciando para que seus empregados trabalhem com equipamentos de proteção 
individual (EPI) e executem os testes necessários e definidos na legislação pertinente. A 
fiscalização do TRE-AL poderá paralisar os serviços, enquanto tais empregados não estiverem 
protegidos, ficando o ônus da paralisação por conta da empresa; 

f) A CONTRATADA será responsabilizada pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das 
normas disciplinares e das orientações de segurança determinadas pelo TRE-AL. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 
 
  O pagamento será efetuado através de crédito em conta-corrente, mediante a apresentação de 
Nota Fiscal de Serviços, em até 10 (dez) dias, a ser entregue ao final de cada turno eleitoral 
acompanhada das Certidões Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a penalidades 
eventualmente aplicadas. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 

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

 
PARÁGRAFO QUARTO - Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à Nota Fiscal o 
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil, para que não incidam retenções indesejadas. 
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PARÁGRAFO QUINTO - Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação da 
seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, 
 

Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
 365   365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
 As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta dos recursos orçamentários 
aprovados para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, consignados no Programa de Trabalho – 
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa do Programa Nacional - PTRES nº 167674, Natureza da 
Despesa n° 33.90.39 (Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica), compromissados pela Nota de Empenho 
nº 2022NE000XXX, de XX de XXXX de 2022, no valor R$ XXXX (XXXX). 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 
 
 São obrigações da Contratada: 

a)  Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação; 

b) Responder por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação social, trabalhista, 

previdenciária, tributária, fiscal, securitária, comercial, civil e criminal, que se relacionem direta 

ou indiretamente com o fornecimento/serviço, inclusive no tocante a seus empregados e 

prepostos; 

c) Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente ao Contratante ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução do fornecimento/serviço, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento realizado pelo Contratante; 

d) Sujeitar seus empregados, quando nas dependências do Contratante, às normas internas deste 

(segurança, disciplina); 

e) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o 

objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução 

dos serviços ou de materiais empregados; 

f) Prestar, de imediato, todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Contratante, 

obrigando-se a atender todas as reclamações a respeito da qualidade do fornecimento/serviço 

prestado; 

g) Comunicar ao Contratante, de imediato e por escrito, qualquer irregularidade verificada 

durante a execução do fornecimento/serviço, para a adoção das medidas necessárias à sua 
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regularização; 

h) Acatar as determinações feitas pela Contratante quanto ao cumprimento do objeto do 

Contrato; 

i) Disponibilizar dois operadores, um para cada local mencionado no Anexo Único, exclusivamen-

te, no horário de 7 horas do dia 02/10/2022, até as 7 horas do dia seguinte ao Pleito 2022, dia 

03/10/2022, em 1º turno, e na ocorrência de 2º turno, das 7 horas do dia 30/10/2022 até as 7 

horas do dia seguinte, dia 31/10/2022, podendo o operador contratado ser liberado antes do 

horário previsto no presente item, considerando o término dos trabalhos do Pleito Eleitoral; 

j) O combustível será fornecido pela Contratada pelo tempo que for necessário, para a 

finalização das atividades das Eleições 2022. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de 
pessoal do Tribunal Regional Eleitoral durante a execução dos serviços contratados. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade, vinculativa ou 
não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, salvo se houver prévia 
autorização da Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO - É expressamente proibida, a partir da assinatura do contrato, a contratação de 
empregados ou prestadores de serviço que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta 
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de cargos de direção e de assessoramento, de 
membros ou juízes vinculados ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de acordo com o disposto no 
art. 2º, incisos IV e V, e § 2º, e o art. 3º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça, com 
a nova redação dada pela Resolução 09/2005-CNJ.   
 
PARÁGRAFO QUARTO – É expressamente proibido que a contratada possua entre seus sócios, ainda que 
sem função gerencial, servidor, cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por 
afinidade, até o terceiro, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de 
membros ou juízes vinculados ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE. 
 
 São obrigações do Contratante: 

a) Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob os aspectos quantitativo e 

qualitativo, através do Gestor e/ou Fiscal nomeados e designados para tanto, comunicando à 

Contratada qualquer irregularidade verificada na execução dos serviços, determinando, de imediato, 

as providências necessárias à sua regularização; 

b) Nomear formalmente como Gestor e/ou Fiscal, para realizar o acompanhamento da execução 

contratual, no limite de sua capacidade técnica, servidor(es) lotado(s) na Seção de Manutenção e 

Reparos – SMR vinculada à Coordenadoria de Serviços Gerais e Comunicações – COSEG; 

c) Proporcionar todas as condições necessárias para que a Contratada possa cumprir o objeto do 

Contrato. 

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE 
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 O prazo de vigência será da data da assinatura até o dia 31 (trinta e um) de novembro de 
2022, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União. 

 
CLÁUSULA DEZ - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
 Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no SICAF, pelo 
prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das 
demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro 
do prazo de validade de sua proposta: 
 

a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; 
 

b) não entregar a documentação exigida no edital; 
 

c) apresentar documentação falsa; 
 

d) causar o atraso na execução do objeto; 
 

e) não mantiver a proposta; 
 

f) falhar na execução do contrato; 
 
g) fraudar a execução do contrato; 
 
h) comportar-se de modo inidôneo; 
 
i) declarar informações falsas; e 

 
j) cometer fraude fiscal. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade 
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, sem 
prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das cabíveis 
cominações legais. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato, 
conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 24 (vinte e quatro) 
horas do início do cumprimento das obrigações contratuais. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as 
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 
  

a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, 
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas 
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 
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b) Multa de mora de 1% (um por cento) por hora, até o limite de 10% (dez por cento), 
em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na correção de irregularidade, 
calculado sobre o valor atualizado do contrato; 
 
c) Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do contrato, em razão de re-
cusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas; 

 

PARÁGRAFO QUINTO - As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente 
com as demais. 

 
PARÁGRAFO SEXTO - Na hipótese de prestação parcial dos serviços, o valor da(s) multa(s) será 
calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso. 

 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão temporária de 
participação em licitação e impedimento de contratar com Administração, por prazo não superior a 
02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 
PARÁGRAFO OITAVO - A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do 
caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela CONTRATADA, 
assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. 
 
PARÁGRAFO NONO - O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
PARÁGRAFO DEZ - Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente 
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos 
comprovados. 
 
PARÁGRAFO ONZE - O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a 
prestação dos serviços, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de 
pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou 
imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do 
contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela 
Administração. 
 
PARÁGRAFO DOZE - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei 
nº 8.666/1993. 
 
PARÁGRAFO TREZE - Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância 
será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 
87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
PARÁGRAFO QUATORZE - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta ao licitante contratado. 
 
PARÁGRAFO QUINZE - O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
PARÁGRAFO DEZESSEIS - No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que 
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o 
índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
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PARÁGRAFO DEZESSETE - A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será 
a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico. 
 
PARÁGRAFO DEZOITO - Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas reguladoras 
da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, 
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
PARÁGRAFO DEZENOVE - Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da 
União. 
 
CLÁUSULA ONZE – DA GESTÃO, DA FISCALIZAÇÃO E DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO 
CONTRATO 
 
                A gestão e a fiscalização serão exercidas por servidores integrantes da Seção de 
Manutenção e Reparos – SMR, devidamente designados em portaria da Presidência. 
 
CLÁUSULA DOZE – DA RESCISÃO 
 
 Este contrato poderá ser rescindido em virtude dos motivos estabelecidos nos art. 78 da Lei n° 
8.666/93, compatíveis com o objeto do mesmo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da Contratada, fica o 
Contratante autorizado a reter os créditos que aquela tem direito, até o limite do valor dos 
prejuízos comprovados, sem prejuízo das penalidades aplicáveis. 
 
CLÁUSULA TREZE - DAS ALTERAÇÕES 
 
 Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas justificativas, nos 
casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
 
CLÁUSULA QUATORZE - DA VINCULAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO E À PROPOSTA DE PREÇOS DA 
CONTRATADA 

 
 Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, aos mandamentos do Edital do Pregão 
Eletrônico n° XX/2022 e às estipulações da proposta de preços da Contratada, evento SEI nº XXXX. 
 
CLÁUSULA QUINZE - DA PUBLICAÇÃO 
 
 O extrato do presente Contrato será publicado no Diário Oficial da União, na forma prevista no 
art. 61, Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DEZESSEIS - DO FORO 
 
 Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal de Alagoas, para dirimir as questões 
originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 

  

 
E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente contrato 

lavrado em duas cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes abaixo: 
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Maceió, XX de XXXX de 2022 

 
Pelo TRE/AL 
 

DESEMBARGADOR OTÁVIO LEÃO PRAXEDES 
Presidente 

  
Pela Empresa 

  
                                                      XXXXXXXXXXXXX 
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DESPACHO

Maceió, 29 de abril de 2022.
À AJ-DG, com a minuta retificada.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR, Chefe
de Seção Substituta, em 29/04/2022, às 10:10, 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
1055118 e o código CRC C38786A4.

0006495-24.2021.6.02.8000 1055118v1
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  29/04/2022 11:29
        ***.465.684-**

Pré-empenho

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

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

2022 PE 122

CNPJ

06.015.041/0001-38

CEP

57051-090

Endereço

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

Município

MACEIO

UF

AL

Telefone

(082) 2122-7700

UG Emitente

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167864 0100000000 339039 70282 FUN LOCMAQ1

Data de Emissão Processo Taxa de Câmbio Valor

29/04/2022 0006495-24.2021.6.02 - 8.829,14

Favorecido

Favorecido não informado.

Descrição

RESERVA DE CRÉDITO PARA LOCAÇÃO DE GERADORES - 1 TURNO - ELEIÇÕES 2022. PROC 0006495-
24.2021.6.02.

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data Operação Valor

29/04/2022 Inclusão 8.829,14

Operações

1  de      1000
Versão Data/Hora

29/04/2022 11:25:19
Operação
Inclusão
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  29/04/2022 11:38
        ***.465.684-**

Pré-empenho

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

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

2022 PE 123

CNPJ

06.015.041/0001-38

CEP

57051-090

Endereço

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

Município

MACEIO

UF

AL

Telefone

(082) 2122-7700

UG Emitente

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167864 0100000000 339039 70282 FUN LOCMAQ2

Data de Emissão Processo Taxa de Câmbio Valor

29/04/2022 0006495-24.2021.6.02 - 8.829,14

Favorecido

Favorecido não informado.

Descrição

RESERVA DE CRÉDITO PARA LOCAÇÃO DE GERADORES - 2 TURNO - ELEIÇÕES 2022. PROC 0006495-
24.2021.6.02.

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data Operação Valor

29/04/2022 Inclusão 8.829,14

Operações

1  de      1000
Versão Data/Hora

29/04/2022 11:33:49
Operação
Inclusão
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 122 - 2022RO000511 - RESERVA PRIMEIRO TURNO.
PE 123 - 2022RO000512 - RESERVA SEGUNDO TURNO.

Observação:

- VALOR DOC 1037131.

Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 29/04/2022, às 12:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1055323 e o código CRC A620DAB8.
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DESPACHO

Maceió, 29 de abril de 2022.
Devolvo os autos à análise da AJ-DG.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 29/04/2022, às 15:56, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1055719 e o código CRC BD69C035.

0006495-24.2021.6.02.8000 1055719v1
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PROCESSO : 0006495-24.2021.6.02.8000
INTERESSADO : TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
ASSUNTO : COMPLEMENTAÇÃO. ANÁLISE JURÍDICA.

 

Parecer nº 495 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 
De volta a esta Assessoria Jurídica os presentes

autos, após o aperfeiçoamento da instrução, em razão do
pronunciamento constante do Parecer nº 487/2022 - TRE-
AL/PRE/DG/AJ-DG (1054243).

 
A Seção de Licitações e Contratos providenciou os

ajustes na minuta, conforme se observa do documento ora
anexado no evento SEI nº 1055117.

 
Por sua vez, constam dos autos as respectivas

reservas de crédito relativas ao 1º turno (1055235) e 2º turno
(1055322).

 
Pelo exposto, sanadas as pendências apontadas, em

complemento ao antedito Parecer, esta Assessoria Jurídica
aprova, em face de sua regularidade jurídica, a
minuta 1055117 de edital de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo
MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a contratação de
empresa especializada para locação, instalação, desinstalação
e operação de 02 (dois) Grupos Geradores, para atender aos
equipamentos de informática e demais equipamentos elétricos
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no período de
01/10/2022 a 03/10/2022, em 1º turno, e no período de
29/10/2022 a 31/10/2022, em 2º turno, se
houver, conforme especificações técnicas e locais de
instalação assentadas no Termo de Referência 1017892.

 
À superior consideração do Senhor Diretor-Geral.
 

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Analista
Judiciário, em 02/05/2022, às 13:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 02/05/2022, às 13:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1056162 e o código CRC BB6E0B1A.

0006495-24.2021.6.02.8000 1056162v4
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CONCLUSÃO

Maceió, 02 de maio 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 nos
Pareceres AJ-DG nº 487/2022 (1054243) e nº 495 (1056162),
aprovando a Minuta de Edital (1055117), submeto o feito à
superior consideração de V. Exa., com vistas a sugerir a
abertura da fase externa do PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo
MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a contratação de
empresa especializada para locação, instalação, desinstalação
e operação de 02 (dois) Grupos Geradores, para atender aos
equipamentos de informática e demais equipamentos elétricos
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no período de
1º/10/2022 a 03/10/2022, em 1º turno, e no período de
29/10/2022 a 31/10/2022, em 2º turno, se
houver, conforme especificações técnicas e locais de
instalação assentadas no Termo de Referência 1017892.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Diretor-
Geral em exercício, em 02/05/2022, às 14:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1056265 e o código CRC 92155FF2.

0006495-24.2021.6.02.8000 1056265v1
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PROCESSO : 0006495-24.2021.6.02.8000
INTERESSADO : @nome_interessado@

ASSUNTO :
Autorização. Fase Externa. Contratação de empresa especializada para locação, instalação, desinstalação e
operação de 02 (dois) Grupos Geradores, para atender aos equipamentos de informática e
demais equipamentos elétricos do TRE/AL.

 

Decisão nº 1577 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor Diretor-
Geral Substituto, inserta no evento SEI (1056265).

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 GLOBAL, objetivando a contratação de empresa
especializada para locação, instalação, desinstalação e operação de
02 (dois) Grupos Geradores, para atender aos equipamentos de
informática e demais equipamentos elétricos do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, no período de 1º/10/2022 a 03/10/2022, em 1º
turno, e no período de 29/10/2022 a 31/10/2022, em 2º turno, se
houver, conforme especificações técnicas e locais de instalação
assentadas no Termo de Referência (1017892).

À SAD para a divulgação do competente instrumento
convocatório e demais medidas de sua alçada, nos termos da minuta
constante no evento SEI (1055117), aprovada pela Assessoria
Jurídica da Diretoria Geral por meio do Parecer 495/2022 (1056162).

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
03/05/2022, às 17:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1056697 e o código CRC 6C825E14.

0006495-24.2021.6.02.8000 1056697v2
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DESPACHO

Maceió, 04 de maio de 2022.
À SLC, para cumprimento da Decisão 1577, da

Presidência (doc. 1056697).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 04/05/2022, às 22:51, 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
1059168 e o código CRC 6895AC2D.

0006495-24.2021.6.02.8000 1059168v1
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PPREGÃOREGÃO  ELETRÔNICOELETRÔNICO Nº 29/2022 Nº 29/2022

PROCESSO Nº 0006495-24.2021.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL
Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Data:  25 de maio de 2022
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF
Horário de Abertura: 14 horas

O  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas  –  TRE/AL,  por  intermédio  da
Seção  de  Licitações  e  Contratos, torna  público,  para  quecontratação de empresa
especializada  para  locação,  instalação,  desinstalação  e  operação  de  02  (dois)  Grupos
Geradores, para  atender  aos  equipamentos  de  informática  e  demais  equipamentos
elétricos, tais como ventiladores, bebedouros, frigobares, condicionadores de ar, elevador,
entre  outros,  do  TRE-AL,  no  período  de  01/10/2022 a  03/10/2022,  em 1º  turno,  e  no
período  de  29/10/2022  a  31/10/2022,  em 2º  turno,  se  houver, interessar  possa,  que
realizará licitação na modalidade  PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo  MENOR PREÇO GLOBAL,
objetivando  a  contratação  de  empresa  especializada  para  locação,  instalação,
desinstalação e operação de 02 (dois) Grupos Geradores, tudo de acordo com requisição
promovida pela Secretaria de Administração desta Corte.

O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho
de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, de
06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e
com suas posteriores alterações, em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº
14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e demais normas pertinentes.
Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de
dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de
2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário  Oficial  da União,
edição de 19  de  junho  de  2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da
Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro
de 1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos.

1- DO OBJETO

1.1. O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa especializada para
locação, instalação, desinstalação e operação de 02 (dois) Grupos Geradores, para atender
aos  equipamentos  de  informática  e  demais  equipamentos  elétricos,  tais  como
ventiladores,  bebedouros, frigobares,  condicionadores de ar,  elevador,  entre outros,  do
TRE-AL, no período de 01/10/2022 a 03/10/2022, em 1º turno, e no período de 29/10/2022
a 31/10/2022, em 2º turno, se houver, tudo de acordo com as especificações e condições
assentadas neste edital e seus anexos.

2 – DA VIGÊNCIA

2.1.O prazo de vigência será da data da assinatura até o dia 31 (trinta e um) de novembro
de 2022, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União.

1
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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.1.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos,
na forma da legislação vigente;

a.1.2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

a.1.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

a.1.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666,
de 1993;

a.1.5.  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em pro-
cesso de dissolução ou liquidação;

a.1.6. que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos ma-
gistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções adminis-
trativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e as-
sessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha
hierárquica da área encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art.
2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova reda-
ção dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ).

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

2

Minuta do edital para ratificação (1062502)         SEI 0006495-24.2021.6.02.8000 / pg. 187



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus ane-
xos;

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

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

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

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

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

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

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

4 – DA VISTORIA

4.1.Para o perfeito conhecimento do objeto licitado, as proponentes interessadas na pres-
tação dos serviços contidos neste Termo de Referência poderão vistoriar as instalações do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizada na Av. Aristeu de Andrade, nº 377, Farol,
Maceió/AL (Edifício-Sede) e na Av. Fernandes Lima, n.º 3487, Farol, Maceió/AL (Fórum Elei-
toral de Maceió - FEM), de forma a inteirar-se das condições físicas existentes. Este proce-
dimento facilitará a elaboração da proposta de preços, que deverá, obrigatoriamente, vin-
cular-se às regras determinadas neste instrumento.

4.2.A vistoria prévia poderá ser realizada de segunda a quinta-feira, de 13h30m às 17h, e
sexta-feira, das 08h às 12h, com agendamento prévio de 24 (vinte e quatro) horas, por in-
termédio do telefone (82) 2122-7797/7652, junto à Seção de Manutenção e Reparos do
TRE-AL. Esta vistoria técnica não é requisito de habilitação da empresa, porém, não serão
aceitas reclamações posteriores com alegações de desconhecimento das condições ou di-
ficuldades quanto à realização dos serviços listados no Anexo I deste edital.

5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

3
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5.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite
a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

5.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sí-
tio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela In-
fraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.

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

5.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetua-
das em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclu-
sive 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 da-
nos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

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

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

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

6.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitan-
temente 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 documen-
tação.

6.2.O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edi-
tal, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

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

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

6.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante
a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negó-
cios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexão.
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6.6.Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta
e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.

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

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

7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

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

a) Valor global do item ofertado;

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares às especi-
ficações constantes no Anexo I-A.

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

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

7.4.Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de ex-
clusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alte-
ração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

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

7.6.Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos desta li-
citação e as descrições constantes no Catálogo de Serviços  do “SIASG”, prevalecerão,
sempre, as descrições constantes neste edital.

7.7.Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regên-
cia de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas.

7.7.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por
parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da 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.
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8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LAN-
CES.

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

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

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

8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema,
com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definiti-
vo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

8.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que so-
mente estas participarão da fase de lances.

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

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

8.5.1.  Os lances deverão ser ofertados pelo valor global dos serviços e
materiais, considerando os dois turnos de eleição, se houver.

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

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

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

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

8.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos.
Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o
que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, fin-
do o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
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8.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para
que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento
superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual
será sigiloso até o encerramento deste prazo.

8.11.1. Não havendo pelo menos três  ofertas  nas condições definidas neste
item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o
máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual
será sigiloso até o encerramento deste prazo.

8.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordena-
rá os lances segundo a ordem crescente de valores.

8.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida
nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais 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.

8.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o
reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado
atender às exigências de habilitação.

8.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subi-
tens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocor-
rência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da
Economia.

8.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em
campo próprio do sistema.

8.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele
que for recebido e registrado em primeiro lugar.

8.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tem-
po real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

8.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção
dos lances.

8.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tem-
po superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após de-
corridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no
sítio eletrônico utilizado para divulgação.

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

8.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
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8.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de
classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não segui-
das de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fecha-
do.

8.22. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate
será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferên-
cia, sucessivamente, aos bens produzidos:

8.22.1. no país;

8.22.2. por empresas brasileiras;

8.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvol-
vimento de tecnologia no País;

8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para
reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de
acessibilidade previstas na legislação.

8.23. Persistindo  o empate,  a proposta vencedora será sorteada pelo sistema ele-
trônico dentre as propostas empatadas.

8.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá en-
caminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o
melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições
diferentes das previstas neste Edital.

8.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.

8.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo
de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado
após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documen-
tos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos
neste Edital e já apresentados.

8.25. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julga-
mento da proposta.

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

9.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classifica-
da em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em rela-
ção ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o
disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 
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9.2.O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua propos-
ta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n.
971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.

9.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final
superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresen-
tar preço manifestamente inexequível.

9.3.1. O preço máximo fixado para os serviços é de R$ R$ 17.658,27 (dezessete
mil seiscentos e cinquenta e oito reais e vinte e sete centavos), que de modo
algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em
busca de preços inferiores.

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

9.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios
que fundamentam a suspeita.

9.5.Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 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.

9.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital comple-
mentar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob
pena de não aceitação da proposta.

9.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmen-
te aceita pelo Pregoeiro.

9.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-
se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca,
modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes,
a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio ele-
trônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem
prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceita-
ção da proposta.

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

9.8.Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

9.9.Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova
data e horário para a sua continuidade.

9.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequen-
te, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme disposto
no item 8.24.

9.11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a ha-
bilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

10 – DA HABILITAÇÃO.

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

10.1.1. SICAF;

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

10.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e tam-
bém 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 administra-
tiva, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa ju-
rídica da qual seja sócio majoritário.

10.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a  existência de
Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve
fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impediti-
vas Indiretas.

10.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, li-
nhas de fornecimento similares, dentre outros.

10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua des-
classificação.

10.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado,
por falta de condição de participação.

10.4. No caso de  inabilitação,  haverá nova verificação,  pelo  sistema,  da eventual
ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de
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2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequen-
te.

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

10.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução 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;

10.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes
do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou
encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva docu-
mentação atualizada.

10.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitan-
te, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões fei-
ta pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), confor-
me art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.

10.6. Havendo  a  necessidade  de  envio  de  documentos  de  habilitação
complementares,  necessários  à  confirmação  daqueles  exigidos  neste  Edital  e  já
apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema,
no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação.

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

10.8. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF dife-
rentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

10.9. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da ma-
triz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exce-
to aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos so-
mente em nome da matriz.

10.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças
de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for
comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

10.10. Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, nos ter-
mos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

10.10.1. Habilitação jurídica:
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a)  No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condi-
ção de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condiciona-
da à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devida-
mente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de do-
cumento comprobatório de seus administradores;

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com aver-
bação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucur-
sal, filial ou agência;

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil
das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação
dos seus administradores;

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: de-
creto de autorização;

10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas
as alterações ou da consolidação respectiva.

10.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro
de Pessoas Físicas, conforme o caso;

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 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 Municipal, relativo ao domicí-
lio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto contratual;
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f)  prova de regularidade com a Fazenda Municipal 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 municipais 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;

10.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deve-
rá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação
de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob
pena de inabilitação.

10.10.2.2.  A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a
documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas
de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do
contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regu-
larização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015.

10.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que
pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscri-
ção nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresen-
tação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último
exercício.

10.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e
trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou
empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda
a todas as demais exigências do edital.

10.10.2.5.  A declaração do vencedor acontecerá no momento imediata-
mente posterior à fase de habilitação.

10.10.2.6.  Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que
tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para,
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, compro-
var a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a cri-
tério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante
apresentação de justificativa.

10.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no su-
bitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das san-
ções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes
remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação,
seguir-se outra licitante com alguma restrição na documentação fiscal e
trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.
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10.10.2.8. 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.

10.10.2.9. 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.

10.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver
concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de
habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em
que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessiva-
mente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

10.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de ha-
bilitação, 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.

10.10.3. Qualificação técnica e profissional:

10.10.3.1. Os interessados  deverão comprovar  sua regular  inscrição
no Conselho Regional de Engenharia (CREA), ou no Conselho Regional de
Arquitetura  e  Urbanismo  (CAU)  como  empresa  de  engenharia  ou  de
arquitetura e apresentar um ou mais atestado(s) de capacidade técnica,
devidamente  certificados  pelo  Conselho  Regional  de  Engenharia  ou
Conselho  Regional  de  Arquitetura  e  Urbanismo  (Certidão  de  Acervo
Técnico), fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que
comprove que o licitante possui capacidade para executar serviços com
características  (tipologias)  similares  ou  superiores  ao  do  objeto  deste
certame.

10.10.3.1.1. Para  fins  de  habilitação  técnica  operacional
das  licitantes,  com  relação  a  execução  deste  serviço,  serão
exigidas Certidões de Acervo Técnicos - CAT's com os seguintes
serviços, no mínimo:

a) Instalação de Grupo Gerador a diesel, com tensão de saída
380V/220V e potência nominal de no mínimo 75KVA.

10.10.3.2. Apresentar comprovação de possuir em seu quadro, na data
prevista para entrega da proposta, profissional(ais) de nível superior ou
outro  devidamente  reconhecido  pelo  CREA  ou  CAU,  detentor(es)  dos
atestados  de  capacidade  técnica  que  comprovem  a  execução  dos
seguintes  serviços,  de  forma  a  demonstrar  a  capacidade  técnica
profissional:

a) Instalação de Grupo Gerador a diesel, com tensão de saída 380V/220V.
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10.10.3.3. Caso o detentor do Acervo Técnico seja sócio da empresa, a
comprovação  de  que  trata  o  tópico  anterior  será  satisfeita  com  a
apresentação do ato constitutivo ou contrato social da empresa;

10.10.3.3.1. Se o detentor do Acervo Técnico for contratado
para prestação de serviços, a comprovação será satisfeita com a
apresentação do contrato de prestação de serviço;

10.10.3.3.2. Se  o  detentor  do  Acervo  Técnico  for
empregado,  a  comprovação  dar-se-á  com a  apresentação  de
cópia autenticada da Carteira de Trabalho ou Ficha constante do
Livro de Registro de Empregado;

10.10.3.3.3. O(s) profissional(is)  indicado(s)  pela licitante,
detentor(es) do(s) acervo(s) técnico(s), deverá(ão) participar do
serviço  objeto  deste  certame,  coordenando  sua  execução  de
acordo com os respectivos acervos técnicos;

10.10.3.4. É de responsabilidade da CONTRATADA obter junto ao órgão
profissional competente a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou
Registro de Responsabilidade Técnica – RRT do contrato e apresentar o
documento  ao  gestor  administrativo  do  contrato,  antes  do  início  dos
serviços.

10.10.3.5. O serviço constante no Anexo I deste edital limitar-se-á à
instalação e desinstalação de grupo gerador a diesel nas duas edificações
descritas  no  Anexo  I-A,  sendo  exigida  a  comprovação  de  capacitação
técnico-profissional  e  técnico-operacional  aos  itens de maior  relevância
técnica e/ou de valor significativo.

10.10.3.6. Os  prédios  descritos  no  Anexo  I-A  requerem  um  grupo
gerador  de  150KVA,  sendo  este  o  serviço  de  maior  relevância  na
contratação  em  tela.  Para  a  comprovação  da  capacitação  técnico-
operacional está se exigindo a prestação de serviços compatível de um
grupo gerador de 75 KVA, estando estes quantitativos em consonância ao
patamar máximo de 50% da quantidade requerida, exigidas pelas cortes
de contas.

10.11. Constatado  o  atendimento  às  exigências  de  habilitação  fixadas  no  Edital,  o
licitante será declarado vencedor.

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

11.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no
prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e 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 ven-
cedor, para fins de pagamento;

c) conter a descrição de todo serviço ofertado;

d) conter o valor por turno de eleição e o valor  global (para os dois turno)
do serviço ofertado.

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

11.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, mo-
delo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

11.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário
em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).

11.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, preva-
lecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os
valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

11.5. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste
Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julga-
mento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

11.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo
considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça
vínculo à proposta de outro licitante.

11.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

12 - DOS RECURSOS.

12.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será
concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a in-
tenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pre-
tende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso,
fundamentadamente.
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12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas ape-
nas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de re-
correr importará a decadência desse direito.

12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo
de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os de-
mais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarra-
zões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a
contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata
dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

12.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aprovei-
tamento.

12.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no
endereço constante neste Edital.

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.

13.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anterio-
res à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria
sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele
dependam;

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o
licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento
equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos
do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedi-
mentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

13.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a
sessão reaberta.

13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail,
ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

13.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os
dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus da-
dos cadastrais atualizados.

14 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.
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14.1. 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.

14.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autorida-
de competente homologará o procedimento licitatório.

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

15.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pú-
blica, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

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

15.3. 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.

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

15.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão
ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para aber-
tura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br.

15.6. 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.

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

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

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

16 – DA CONTRATAÇÃO

16.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante
contrato de prestação de serviços, no qual constarão todas as especificações do objeto,
valor, prazo de pagamento, em conformidade com este edital.

16.2. Homologada a licitação, a Administração convocará, por escrito, o adjudicatário
para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o instrumento contratual.
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16.3. Antes  da  assinatura  do  instrumento  contratual  e  recebimento  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.

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

17 – DA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO

17.1. A gestão e a fiscalização seção exercidas por servidores integrantes da Seção
de Manutenção e Reparos – SMR, devidamente designados em portaria da Presidência.

18 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no
SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:

 a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços;

b) não entregar a documentação exigida no edital;

c) apresentar documentação falsa;

d) causar o atraso na execução do objeto;

e) não mantiver a proposta;

f) falhar na execução do contrato;

g) fraudar a execução do contrato;

h) comportar-se de modo inidôneo;

i) declarar informações falsas; e

j) cometer fraude fiscal.

18.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às sanções
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla
defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração
e das cabíveis cominações legais.
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18.2.1. Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato,
conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 24
(vinte e quatro) horas do início do cumprimento das obrigações contratuais.

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

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

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

b) Multa de mora de 1% (um por cento) por hora, até o limite de 10% (dez
por cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na correção de
irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato;

c) Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do contrato, em ra-
zão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das obrigações
assumidas;

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

18.4.2. Na hipótese de prestação parcial dos serviços, o valor
da(s)  multa(s)  será  calculado  tomando  por  base,  apenas,  o  valor  do
serviço em atraso.

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

18.4.4.  A Administração, para aplicação das sanções,
analisará as circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas em
até 5 (cinco) dias pela CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a
ampla defesa;

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

18.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias
fundamentadas em fatos comprovados.
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18.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a
prestação  dos  serviços,  total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por
escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência,
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato
superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato
ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.

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

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

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

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

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

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

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

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

19 - DO PAGAMENTO

19.1. O pagamento será efetuado através de crédito em conta-corrente, mediante a
apresentação de Nota Fiscal de Serviços, em até 10 (dez) dias, a ser entregue ao final de
cada  turno  eleitoral  acompanhada  das  Certidões  Negativas  de  Débitos  Fiscais  e
Previdenciários.

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

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

19.5. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à Nota Fiscal o documento
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal  do
Brasil, para que não incidam retenções indesejadas.

19.6. 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%

20 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

20.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2022, alocados
no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 167674 (Julgamento de
Causas e Gestão Administrativas) -  Natureza da Despesa n° 339039 (Outros serviços de
Terceiros – Pessoa Jurídica).

21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

21.1. As constantes do Anexo III (Minuta do Contrato).

22- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

22.1. As constantes do Anexo III (Minuta do Contrato).

23 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

23.1 O combustível a ser utilizado no gerador deve ser preferencialmente o DIESEL
S10,  ao invés do DIESEL S500,  pois,  o  diesel  comum (S500) apresenta 500 partes de
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enxofre  por  milhão,  e  o  diesel  S10  conta  com  10  partes  da  mesma  substância,
proporcionando uma redução significativa de emissão deste poluente.

24 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

24.2.         Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão públi-
ca observarão o horário de Brasília – DF.

24.3. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros
ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade ju-
rídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribu-
indo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

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

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

24.6.        Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de
suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses cus-
tos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

24.7. 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.

24.8.         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.

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

24.10. 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.

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

24.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002,
do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.
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24.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações
e Contratos, no endereço especificado no item 24.11, no caso de ser retirado em Maceió,
ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.

24.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO I-A – Descrição dos Equipamentos;
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;
ANEXO III – Minuta de Contrato.

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

Maceió/AL, 10 de maio  de 2022.

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

                           TERMO DE REFERÊNCIA

1. Objeto

Contratação de empresa especializada para locação, instalação,
desinstalação e operação de  02  (dois)  Grupos  Geradores,  conforme especificações
técnicas  e  locais  de  instalação  constantes  do  ANEXO  ÚNICO,  para  atender  aos
equipamentos de informática e demais equipamentos elétricos, tais como ventiladores,
bebedouros, frigobares, condicionadores de ar, elevador etc., do Tribunal Regional Eleitoral
de  Alagoas,  no  período  de  01/10/2022  a  03/10/2022,  em 1º  turno,  e  no  período  de
29/10/2022 a 31/10/2022, em 2º turno, se houver.

2. Justificativa

Garantir  o  funcionamento  dos  equipamentos  que  dependem  de  energia  elétrica,  por
ocasião da realização das Eleições de 2022, prevenindo qualquer ocorrência de falta de
fornecimento de energia que venha a interferir na finalização das Eleições de 2022.

3. Critérios de Sustentabilidades

O combustível a ser utilizado no gerador deve ser preferencialmente o DIESEL S10, ao
invés do DIESEL S500, pois o diesel comum (S500) apresenta 500 partes de enxofre por
milhão, e o diesel S10 conta com 10 partes da mesma substância, proporcionando uma
redução significativa de emissão deste poluente.

4. Disposições Gerais

4.1  Para  o  perfeito  conhecimento  do  objeto  licitado,  as  proponentes  interessadas  na
prestação  dos  serviços  contidos  neste  Termo  de  Referência  poderão  vistoriar  as
instalações do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizada na Av. Aristeu de Andrade,
nº  377,  Farol,  Maceió/AL  (Edifício-Sede)  e  na  Av.  Fernandes  Lima,  n.º  3487,  Farol,
Maceió/AL (Fórum Eleitoral de Maceió - FEM), de forma a inteirar-se das condições físicas
existentes. Este procedimento facilitará a elaboração da proposta de preços, que deverá,
obrigatoriamente, vincular-se às regras determinadas neste instrumento;

4.2 A vistoria prévia poderá ser realizada de segunda a quinta-feira, de 13h30m às 17h, e
sexta-feira, das 08h às 12h, com agendamento prévio de 24 (vinte e quatro) horas, por
intermédio do telefone (82) 2122-7797/7652, junto à Seção de Manutenção e Reparos do
TRE-AL. Esta vistoria técnica não é requisito de habilitação da empresa, porém, não serão
aceitas reclamações posteriores  com alegações de desconhecimento das condições ou
dificuldades quanto à realização dos serviços listados no presente Termo de Referência;

4.3 O horário em que o Grupo Gerador deve estar apto a operar no 1º e 2º turnos deverá
ser o abaixo especificado: a) Sábado: 7h às 19h; b) Domingo: 7h até as 7h do dia seguinte
(segunda-feira), observado o disposto no item 4.10;

4.4. Estima-se, para fins projeção e elaboração de proposta de preços, o efetivo uso do
equipamento por 5 horas, em cada turno;

4.5 A CONTRATADA deverá cumprir  a legislação e as normas relativas à Segurança e
Medicina  do  Trabalho,  diligenciando  para  que  seus  empregados  trabalhem  com
equipamentos de proteção individual (EPI) e executem os testes necessários e definidos
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na legislação pertinente. A fiscalização do TRE-AL poderá paralisar os serviços, enquanto
tais empregados não estiverem protegidos, ficando o ônus da paralisação por conta da
empresa;

4.6  A  CONTRATADA  será  responsabilizada  pelo  cumprimento,  por  parte  de  seus
empregados, das normas disciplinares e das orientações de segurança determinadas pelo
TRE-AL.

5. Obrigação da Contratada

A CONTRATADA pelos serviços previstos neste Termo de Referência se obriga a:

5.1.  Responsabilizar-se  por  todos  os  encargos  fiscais  e  comerciais  resultantes  desta
contratação.

5.2.  Responder  por  todos  os  ônus  e  obrigações  concernentes  à  legislação  social,
trabalhista, previdenciária, tributária, fiscal, securitária, comercial, civil e criminal, que se
relacionem direta ou indiretamente com o fornecimento/serviço, inclusive no tocante a
seus empregados e prepostos;

5.3. Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente ao Contratante ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução do fornecimento/serviço,
não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento
realizado pelo Contratante;

5.4.  Seus  empregados,  quando  nas  dependências  do  Contratante,  estarão  sujeitos  às
normas internas deste (segurança, disciplina);

5.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte,  o  objeto  do  contrato  em  que  se  verificarem  vícios,  defeitos  ou  incorreções
resultantes da execução dos serviços ou de materiais empregados;

5.6. Prestar,  de  imediato,  todos  os  esclarecimentos  que  forem  solicitados  pelo
Contratante,  obrigando-se a atender todas as reclamações a respeito da qualidade do
fornecimento/serviço prestado;

5.7. Comunicar  ao  Contratante,  de  imediato  e  por  escrito,  qualquer  irregularidade
verificada  durante  a  execução  do  fornecimento/serviço,  para  a  adoção  das  medidas
necessárias à sua regularização;

5.8. Acatar as determinações feitas pela Contratante quanto ao cumprimento do objeto
do Contrato;

5.9. A     Contratada     deverá     disponibilizar     dois     operadores,  um  para  cada  local  
mencionado  no  Anexo  Único,     exclusivamente,     no     horário     de     7  
horas     do     dia     02/10/2022,     até  as     7  
horas     do     dia     seguinte     ao     Pleito     2022,     dia     03/10/2022, em 1º turno, e na ocorrência de  
2º turno, das 7 horas do dia 30/10/2022 até as 7 horas do dia seguinte, dia 31/10/2022,
podendo     o     operador     contratado     ser     liberado     antes     do     horário     previsto     no     presente     
item,     considerando     o     término     dos     trabalhos     do     Pleito     Eleitoral;  

5.10. O     combustível     será     fornecido     pela     Contratada  pelo  tempo  que  for  necessário,  
para a finalização das atividades das Eleições 2022.

6. Qualificação Técnica e Profissional

6.1 Os interessados deverão comprovar sua regular inscrição no Conselho Regional de
Engenharia  (CREA),  ou no Conselho Regional  de Arquitetura  e  Urbanismo (CAU) como
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empresa  de  engenharia  ou  de  arquitetura  e  apresentar  um  ou  mais  atestado(s)  de
capacidade técnica, devidamente certificados pelo Conselho Regional de Engenharia ou
Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo (Certidão de Acervo Técnico), fornecidos
por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que o licitante possui
capacidade para executar serviços com características (tipologias) similares ou superiores
ao do objeto deste certame.

6.1.1  Para  fins  de  habilitação  técnica  operacional  das  licitantes,  com  relação  a
execução deste serviço, serão exigidas Certidões de Acervo Técnicos - CAT's com os
seguintes serviços, no mínimo:

a.1) Instalação de Grupo Gerador a diesel, com tensão de saída 380V/220V e potência
nominal de no mínimo 75KVA;

6.2 Apresentar comprovação de possuir em seu quadro, na data prevista para entrega da
proposta, profissional(ais) de nível superior ou outro devidamente reconhecido pelo CREA
ou CAU, detentor(es) dos atestados de capacidade técnica que comprovem a execução
dos seguintes serviços, de forma a demonstrar a capacidade técnica profissional:

6.2.1 - Instalação de Grupo Gerador a diesel, com tensão de saída 380V/220V;

6.3 Caso o detentor do Acervo Técnico seja sócio da empresa, a comprovação de que trata
o parágrafo anterior será satisfeita com a apresentação do ato constitutivo ou contrato
social da empresa;

6.4  Se  o  detentor  do  Acervo  Técnico  for  contratado  para  prestação  de  serviços,  a
comprovação será satisfeita com a apresentação do contrato de prestação de serviço;

6.5  Se  o  detentor  do  Acervo  Técnico  for  empregado,  a  comprovação  dar-se-á  com a
apresentação de cópia autenticada da Carteira de Trabalho ou Ficha constante do Livro de
Registro de Empregado;

6.6 O(s) profissional(is) indicado(s) pela licitante, detentor(es) do(s) acervo(s) técnico(s),
deverá(ão)  participar  do  serviço  objeto  deste  certame,  coordenando sua  execução  de
acordo com os respectivos acervos técnicos;

6.7 É de responsabilidade da CONTRATADA obter junto ao órgão profissional competente a
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de Responsabilidade Técnica –
RRT do contrato e apresentar o documento ao gestor administrativo do contrato, antes do
início dos serviços;

6.8 A exigência do(s) atestado(s) está fundamentada no Art. 30 da Lei 8666/93 e visa
evitar a contratação de empresa e profissional sem experiência na execução de serviços
compatíveis com o objeto deste termo de referência;

6.9 O serviço constante deste termo de referência limitar-se-á à instalação e desinstalação
de grupo gerador a diesel nas duas edificações descritas no anexo único, sendo exigida a
comprovação de capacitação técnico-profissional e técnico-operacional aos itens de maior
relevância técnica e/ou de valor significativo;

6.10 Os prédios descritos no anexo único requerem um grupo gerador de 150KVA, sendo
este  o  serviço  de  maior  relevância  na  contratação  em tela.  Para  a  comprovação  da
capacitação técnico-operacional está se exigindo a prestação de serviços compatível de
um grupo gerador de 75 KVA, estando estes quantitativos em consonância ao patamar
máximo de 50% da quantidade requerida, exigidas pelas cortes de contas. A exigência de
comprovação de execução de Instalação de Grupo Gerador a diesel, com tensão de saída
380V/220V, fez-se necessária, no entendimento desta unidade técnica, em razão do tipo
de serviço e pela importância de continuidade nas atividades desenvolvidas nos dias do
pleito eleitoral.
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7. Obrigações da Contratante

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas se obriga a:

7.1. Promover  o  acompanhamento  e  a  fiscalização  dos  serviços,  sob  os  aspectos
quantitativo  e  qualitativo,  através  do Gestor  e/ou  Fiscal  nomeados  e  designados  para
tanto,  comunicando  à  Contratada  qualquer  irregularidade  verificada  na  execução  dos
serviços, determinando, de imediato, as providências necessárias à sua regularização;

7.2. Nomear formalmente como Gestor e/ou Fiscal, para realizar o acompanhamento da
execução contratual, no limite de sua capacidade técnica, servidor(es) lotado(s) na Seção
de  Manutenção  e  Reparos  –  SMR  vinculada  à  Coordenadoria  de  Serviços  Gerais  e
Comunicações – COSEG;

7.3. Proporcionar todas as condições necessárias para que a Contratada possa cumprir o
objeto do Contrato.

8. Pagamento

8.1.  O  pagamento  será  efetuado  através  de  crédito  em  conta-corrente,  mediante  a
apresentação de Nota Fiscal de Serviços, em até 10 (dez) dias, a ser entregue ao final de
cada  turno  eleitoral  acompanhada  das  Certidões  Negativas  de  Débitos  Fiscais  e
Previdenciários;

8.2.  O  TRE/AL,  por  ocasião  do  pagamento,  fará  as  retenções  e  recolhimentos  fiscais
determinados pela legislação tributária;

8.3. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal declaração que
comprove tal opção no modelo expedido pela Receita Federal do Brasil.

9. Gestão e fiscalização

A  gestão  e  a  fiscalização  seção  exercidas  por  servidores  integrantes  da  Seção  de
Manutenção e Reparos – SMR, devidamente designados em portaria da Presidência.

10. Sanções Contratuais

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

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

10.2 Multa de mora de 1% (um por cento) por hora, até o limite de 10% (dez por cento),
em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na correção de irregularidade, calculado
sobre o valor atualizado do contrato;

10.3 Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do contrato, em razão de
recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas;

10.4  As  sanções  previstas  neste  Termo  de  Referência  poderão  ser  impostas
cumulativamente com as demais;
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10.5 A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do caso e
as justificativas apresentadas em até 5 (cinco) dias pela CONTRATADA, assegurando-lhe o
contraditório e a ampla defesa;

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

Maceió – AL, 22 de fevereiro de 2022.

Responsável pela elaboração do Termo de Referência:

Marcos André Melo Teixeira

Chefe da Seção de Manutenção e Reparos
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ANEXO I-A

DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

1. Edifício-Sede:

Localização: Av. Aristeu de Andrade, nº 377, Farol, Maceió/AL.

1.1   Especificações técnicas:  

Trifásico / 4Polos / 60Hz de Frequência.

Potência Nominal mínima: 150 kVA.

Tipo: AC, Auto Regulado.

Acionamento: Monobloco c/ Luva Elástica.

Tensão de Saída: 220/380V.

Regulador de Voltagem: AVR.

Motor à Diesel.

Tipo: 6 Cilindros, Refrigerado à água.

Partida: Manual e/ou Elétrica/ automática.

Autonomia: 8 (oito) horas.

Sensor de pressão do óleo.

Sensor de temperatura da água.

Carregador de Bateria: 12V/8,3 A.

2. Fórum Eleitoral de Maceió:

Localização: Av. Fernandes Lima, n.º 3487, Farol, Maceió/AL.

2.1   Especificações técnicas:  

Trifásico / 4Polos / 60Hz de Frequência.

Potência Nominal mínima: 150 kVA.

Tipo: AC, Auto Regulado.

Acionamento: Monobloco c/ Luva Elástica.

Tensão de Saída: 220/380V.

Regulador de Voltagem: AVR.

Motor à Diesel.

Tipo: 6 Cilindros, Refrigerado à água.

Partida: Manual e/ou Elétrica/ automática.

Autonomia: 8 (oito) horas.

Sensor de pressão do óleo.

Sensor de temperatura da água.

Carregador de Bateria: 12V/8,3A.
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ANEXO II

PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃOPLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO
Dados da Empresa:

Razão Social
CNPJ

Endereço
CEP

Fones:
Fax

E-mail
Site internet

Dados do Representante da Empresa:
Nome
Cargo

Nacionalidade
Estado civil
Profissão
Endereço

CEP
Fone
Fax

E-mail
Cart. de Identidade

Orgão Expedidor
CPF

Dados Bancários da Empresa
Banco

Agência
Conta

Dados do Contato com a Empresa:
Nome
Cargo

Endereço
CEP
Fone
Fax

E-mail
Empresa optante pelo SIMPLES? (   ) Sim (   ) Não
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ANEXO III

MINUTA

        CONTRATO Nº XX/2022
      Processo nº 0006495-24.2021.6.02.8000

CONTRATO  DE  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE
LOCAÇÃO,  INSTALAÇÃO,  DESINSTALAÇÃO  E
OPERAÇÃO  DE  GRUPOS  DE  GERADORES,
CELEBRADO COM A EMPRESA _________.

Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão do Poder
Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade nº 377 – Farol, Maceió/AL,
inscrito no CNPJ/MF sob o n° 06.015.041/0001-38, doravante denominado  CONTRATANTE, neste
ato representada por seu Presidente, Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado,
Magistrado,  portador  da  Carteira  de  Identidade  nº  215.430  SSP/AL,  inscrito  no  CPF  sob  o  nº
087.912.284-68, residente e domiciliado nesta Cidade, e a empresa XXXXXX, CNPJ nº :  XXXXXX,
situada XXXXXX, CEP:  XXXXXX,  Fone: XXXXXX,  e-mail: XXXXXX,  daqui por diante denominada
CONTRATADA, neste ato representada por XXXXXX, portador do RG nº XXXXXX, CPF nº XXXXXX,
resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços de  assistência  e  suporte
preventivos e corretivos de grupos geradores, com fulcro na Lei Federal n° 10.520/02, no Decreto
nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 e no Edital do Pregão Eletrônico nº 29/2022, devendo ser
observadas as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Este contrato será regido pela Lei n° 8.666/93 e alterações, em consonância com o que faculta
o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos).

PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, no que couber, os demais preceitos de Direito Público e,
supletivamente, notadamente nos casos omissos, as disposições da Lei federal nº 8.078/1990, os
princípios da teoria geral dos contratos e as normas de direito privado, bem, como a Resolução do
Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas  nº  15.787,  de  15/02/2017,  disponível  no  site  www.tre-
al.jus.br, seguindo o caminho: Área Jurídica, Jurisprudência, Resoluções.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

Este contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para locação, instalação,
desinstalação e operação de 02 (dois)  Grupos  Geradores, para  atender aos equipamentos  de
informática  e  demais  equipamentos  elétricos,  tais  como ventiladores,  bebedouros,  frigobares,
condicionadores de ar, elevador, entre outros, do TRE-AL, no período de 01/10/2022 a 03/10/2022,
em 1º turno, e no período de 29/10/2022 a 31/10/2022, em 2º turno, se houver,  conforme as
exigências contidas neste contrato e nos Anexos do Edital do Pregão Eletrônico nº XX/2022.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

    O valor global estimado para o presente contrato é de R$ XXXXXXX, sendo que R$ xxx para
cada turno de eleição.
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PARÁGRAFO ÚNICO –  Além dos ganhos, já compõem os preços acima todas as despesas
necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais da Contratada, como tributos, encargos
sociais e trabalhistas, insumos, despesas operacionais e outras.

CLÁUSULA QUARTA – DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços contratados deverão ser prestados, conforme descriminado abaixo:

a) Para o perfeito conhecimento do objeto licitado, as proponentes interessadas na prestação dos
serviços contidos neste Termo de Referência poderão vistoriar as instalações do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, localizada na Av. Aristeu de Andrade, nº 377, Farol, Maceió/AL (Edifício-Sede)
e na Av. Fernandes Lima, n.º 3487, Farol, Maceió/AL (Fórum Eleitoral de Maceió - FEM), de forma a
inteirar-se das condições físicas existentes. Este procedimento facilitará a elaboração da proposta
de preços, que deverá, obrigatoriamente, vincular-se às regras determinadas neste instrumento;

b) A vistoria prévia poderá ser realizada de segunda a quinta-feira, de 13h30m às 17h, e sexta-
feira, das 08h às 12h, com agendamento prévio de 24 (vinte e quatro) horas, por intermédio do
telefone (82) 2122-7797/7652, junto à Seção de Manutenção e Reparos do TRE-AL. Esta vistoria
técnica  não  é  requisito  de  habilitação  da  empresa,  porém,  não  serão  aceitas  reclamações
posteriores com alegações de desconhecimento das condições ou dificuldades quanto à realização
dos serviços listados no presente Termo de Referência;

c) O horário em que o Grupo Gerador deve estar apto a operar no 1º e 2º turnos deverá ser o
abaixo especificado: a) Sábado: 7h às 19h; b) Domingo: 7h até as 7h do dia seguinte (segunda-
feira);

d) Estima-se, para fins projeção e elaboração de proposta de preços, o efetivo uso do equipamento
por 5 horas, em cada turno;

e) A CONTRATADA deverá cumprir a legislação e as normas relativas à Segurança e Medicina do
Trabalho,  diligenciando para que seus  empregados trabalhem com equipamentos  de proteção
individual  (EPI)  e  executem  os  testes  necessários  e  definidos  na  legislação  pertinente.  A
fiscalização do TRE-AL poderá paralisar  os serviços,  enquanto tais  empregados não estiverem
protegidos, ficando o ônus da paralisação por conta da empresa;

f) A CONTRATADA será responsabilizada pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das
normas disciplinares e das orientações de segurança determinadas pelo TRE-AL.

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

 O pagamento será efetuado através de crédito em conta-corrente, mediante a apresentação de
Nota Fiscal de Serviços, em até 10 (dez) dias, a ser entregue ao final  de cada turno eleitoral
acompanhada das Certidões Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários.

PARÁGRAFO  PRIMEIRO  -  Poderão  ser  descontados  do  pagamento  os  valores  atinentes  a
penalidades eventualmente aplicadas.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

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

PARÁGRAFO QUARTO -  Se  a  empresa for  optante  do SIMPLES, deverá anexar  à  Nota Fiscal  o
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, para que não incidam retenções indesejadas.
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PARÁGRAFO QUINTO -  Havendo atraso no pagamento,  o  valor  devido deverá ser  acrescido de
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação da
seguinte fórmula:

EM = I x N x VP,

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

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

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta dos recursos orçamentários
aprovados para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, consignados no Programa de Trabalho –
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa do Programa Nacional - PTRES nº 167674, Natureza da
Despesa n° 33.90.39 (Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica), compromissados pela Nota de Empenho
nº 2022NE000XXX, de XX de XXXX de 2022, no valor R$ XXXX (XXXX).

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

São obrigações da Contratada:

a)  Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação;

b) Responder por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação social, trabalhista, previ-
denciária, tributária, fiscal, securitária, comercial, civil e criminal, que se relacionem direta ou in-
diretamente com o fornecimento/serviço, inclusive no tocante a seus empregados e prepostos;

c) Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente ao Contratante ou a terceiros, de-
correntes de sua culpa ou dolo, quando da execução do fornecimento/serviço, não excluindo ou redu-
zindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento realizado pelo Contratante;

d) Sujeitar seus empregados, quando nas dependências do Contratante, às normas internas deste
(segurança, disciplina);

e) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o
objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução
dos serviços ou de materiais empregados;

f) Prestar, de imediato, todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Contratante, obri-
gando-se a atender todas as reclamações a respeito da qualidade do fornecimento/serviço pres-
tado;

g)  Comunicar ao Contratante, de imediato e por escrito, qualquer irregularidade verificada du-
rante a execução do fornecimento/serviço, para a adoção das medidas necessárias à sua regula-
rização;
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h) Acatar as determinações feitas pela Contratante quanto ao cumprimento do objeto do Contra-
to;

i) Disponibilizar dois operadores, um para cada local mencionado no Anexo Único, exclusivamen-
te, no horário de 7 horas do dia 02/10/2022, até as 7 horas do dia seguinte ao Pleito 2022, dia
03/10/2022, em 1º turno, e na ocorrência de 2º turno, das 7 horas do dia 30/10/2022 até as 7 ho-
ras do dia seguinte, dia 31/10/2022, podendo o operador contratado ser liberado antes do horá-
rio previsto no presente item, considerando o término dos trabalhos do Pleito Eleitoral;

j) O combustível será fornecido pela Contratada pelo tempo que for necessário, para a finaliza-
ção das atividades das Eleições 2022.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de
pessoal do Tribunal Regional Eleitoral durante a execução dos serviços contratados.

PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade, vinculativa
ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, salvo se houver prévia
autorização da Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

PARÁGRAFO TERCEIRO - É expressamente proibida, a partir da assinatura do contrato, a contratação de
empregados ou prestadores de serviço que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de cargos de direção e de assessoramento, de
membros ou juízes vinculados ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de acordo com o disposto no
art. 2º, incisos IV e V, e § 2º, e o art. 3º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça, com
a nova redação dada pela Resolução 09/2005-CNJ.  

PARÁGRAFO QUARTO – É expressamente proibido que a contratada possua entre seus sócios, ainda que
sem função gerencial, servidor, cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de
membros ou juízes vinculados ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE.

São obrigações do Contratante:

a) Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob os aspectos quantitativo e quali-
tativo, através do Gestor e/ou Fiscal nomeados e designados para tanto, comunicando à Contratada
qualquer irregularidade verificada na execução dos serviços, determinando, de imediato, as provi-
dências necessárias à sua regularização;

b) Nomear formalmente como Gestor e/ou Fiscal, para realizar o acompanhamento da execução
contratual, no limite de sua capacidade técnica, servidor(es) lotado(s) na Seção de Manutenção e
Reparos – SMR vinculada à Coordenadoria de Serviços Gerais e Comunicações – COSEG;

c) Proporcionar todas as condições necessárias para que a Contratada possa cumprir o objeto do
Contrato.

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE

O prazo de vigência será da data da assinatura até o dia 31 (trinta e um) de novembro de
2022, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União.
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CLÁUSULA DEZ - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no SICAF, pelo
prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das
demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro
do prazo de validade de sua proposta:

a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços;

b) não entregar a documentação exigida no edital;

c) apresentar documentação falsa;

d) causar o atraso na execução do objeto;

e) não mantiver a proposta;

f) falhar na execução do contrato;

g) fraudar a execução do contrato;

h) comportar-se de modo inidôneo;

i) declarar informações falsas; e

j) cometer fraude fiscal.

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

PARÁGRAFO  SEGUNDO -  Poderá  a  Administração  considerar  inexecução  total  ou  parcial  do
contrato, conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 24 (vinte
e quatro) horas do início do cumprimento das obrigações contratuais.

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

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

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

b) Multa de mora de 1% (um por cento) por hora, até o limite de 10% (dez por cento),
em  razão  de  atraso  no  cumprimento  do  objeto  ou  na  correção  de  irregularidade,
calculado sobre o valor atualizado do contrato;

c) Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do contrato, em razão de re-
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cusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas;

PARÁGRAFO QUINTO -  As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente
com as demais.

PARÁGRAFO SEXTO -  Na hipótese de prestação parcial dos serviços, o valor da(s) multa(s) será
calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso.

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

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

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

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

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

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

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

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

PARÁGRAFO QUINZE - O período de atraso será contado em dias corridos.

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

PARÁGRAFO DEZESSETE - A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será
a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico.
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PARÁGRAFO DEZOITO -  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas reguladoras
da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso,
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.

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

CLÁUSULA ONZE –  DA GESTÃO, DA FISCALIZAÇÃO E DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO
CONTRATO

                A gestão e a fiscalização serão exercidas por servidores integrantes da Seção de
Manutenção e Reparos – SMR, devidamente designados em portaria da Presidência.

CLÁUSULA DOZE – DA RESCISÃO

Este contrato poderá ser rescindido em virtude dos motivos estabelecidos nos art. 78 da Lei n°
8.666/93, compatíveis com o objeto do mesmo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da Contratada, fica o
Contratante autorizado a reter os créditos que aquela tem direito, até o limite do valor dos
prejuízos comprovados, sem prejuízo das penalidades aplicáveis.

CLÁUSULA TREZE - DAS ALTERAÇÕES

Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas justificativas, nos
casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93.

CLÁUSULA QUATORZE - DA VINCULAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO E À PROPOSTA DE PREÇOS DA
CONTRATADA

Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, aos mandamentos do Edital do Pregão
Eletrônico n° XX/2022 e às estipulações da proposta de preços da Contratada, evento SEI nº XXXX.

CLÁUSULA QUINZE - DA PUBLICAÇÃO

O extrato do presente Contrato será publicado no Diário Oficial da União, na forma prevista no
art. 61, Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DEZESSEIS - DO FORO

Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal de Alagoas, para dirimir as questões
originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente contrato lavrado em
duas cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes abaixo:

Maceió, XX de XXXX de 2022

Pelo TRE/AL:
DESEMBARGADOR OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente
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Pela Empresa

 
                                                      XXXXXXXXXXXXX
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 10 de maio de 2022.
À AJ-DG,
Vieram os autos para abertura da fase externa da

lilcitação.
Verifiquei que seria conveniente registrar no edital 

e minuta do contrato os valores por turno de eleição.
Em face do exposto, solicito a  ratificação do novo

texto, alterado quanto ao item 8.5.1 e  ao item 11.1, alínea
"d", do edital,  bem como da Cláusula Terceira da minuta do
Contrato, anexa ao edital.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 10/05/2022, às 14:45, 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
1062503 e o código CRC 9C0AADF2.

0006495-24.2021.6.02.8000 1062503v1
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PPREGÃOREGÃO  ELETRÔNICOELETRÔNICO Nº 29/2022 Nº 29/2022

PROCESSO Nº 0006495-24.2021.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL
Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Data:  25 de maio de 2022
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF
Horário de Abertura: 14 horas

O  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas  –  TRE/AL,  por  intermédio  da
Seção  de  Licitações  e  Contratos, torna  público,  para  quecontratação de empresa
especializada  para  locação,  instalação,  desinstalação  e  operação  de  02  (dois)  Grupos
Geradores, para  atender  aos  equipamentos  de  informática  e  demais  equipamentos
elétricos, tais como ventiladores, bebedouros, frigobares, condicionadores de ar, elevador,
entre  outros,  do  TRE-AL,  no  período  de  01/10/2022 a  03/10/2022,  em 1º  turno,  e  no
período  de  29/10/2022  a  31/10/2022,  em 2º  turno,  se  houver, interessar  possa,  que
realizará licitação na modalidade  PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo  MENOR PREÇO GLOBAL,
objetivando  a  contratação  de  empresa  especializada  para  locação,  instalação,
desinstalação e operação de 02 (dois) Grupos Geradores, tudo de acordo com requisição
promovida pela Secretaria de Administração desta Corte.

O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho
de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, de
06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e
com suas posteriores alterações, em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº
14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e demais normas pertinentes.
Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de
dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de
2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário  Oficial  da União,
edição de 19  de  junho  de  2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da
Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro
de 1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos.

1- DO OBJETO

1.1. O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa especializada para
locação, instalação, desinstalação e operação de 02 (dois) Grupos Geradores, para atender
aos  equipamentos  de  informática  e  demais  equipamentos  elétricos,  tais  como
ventiladores,  bebedouros, frigobares,  condicionadores de ar,  elevador,  entre outros,  do
TRE-AL, no período de 01/10/2022 a 03/10/2022, em 1º turno, e no período de 29/10/2022
a 31/10/2022, em 2º turno, se houver, tudo de acordo com as especificações e condições
assentadas neste edital e seus anexos.

2 – DA VIGÊNCIA

2.1.O prazo de vigência será da data da assinatura até o dia 31 (trinta e um) de novembro
de 2022, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União.

1
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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.1.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos,
na forma da legislação vigente;

a.1.2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

a.1.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

a.1.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666,
de 1993;

a.1.5.  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em pro-
cesso de dissolução ou liquidação;

a.1.6. que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos ma-
gistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções adminis-
trativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e as-
sessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha
hierárquica da área encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art.
2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova reda-
ção dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ).

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

2

Edital do Pregão Eletrônico  nº 29/2022 (1062556)         SEI 0006495-24.2021.6.02.8000 / pg. 227



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus ane-
xos;

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

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

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

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

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

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

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

4 – DA VISTORIA

4.1.Para o perfeito conhecimento do objeto licitado, as proponentes interessadas na pres-
tação dos serviços contidos neste Termo de Referência poderão vistoriar as instalações do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizada na Av. Aristeu de Andrade, nº 377, Farol,
Maceió/AL (Edifício-Sede) e na Av. Fernandes Lima, n.º 3487, Farol, Maceió/AL (Fórum Elei-
toral de Maceió - FEM), de forma a inteirar-se das condições físicas existentes. Este proce-
dimento facilitará a elaboração da proposta de preços, que deverá, obrigatoriamente, vin-
cular-se às regras determinadas neste instrumento.

4.2.A vistoria prévia poderá ser realizada de segunda a quinta-feira, de 13h30m às 17h, e
sexta-feira, das 08h às 12h, com agendamento prévio de 24 (vinte e quatro) horas, por in-
termédio do telefone (82) 2122-7797/7652, junto à Seção de Manutenção e Reparos do
TRE-AL. Esta vistoria técnica não é requisito de habilitação da empresa, porém, não serão
aceitas reclamações posteriores com alegações de desconhecimento das condições ou di-
ficuldades quanto à realização dos serviços listados no Anexo I deste edital.

5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

3
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5.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite
a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

5.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sí-
tio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela In-
fraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.

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

5.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetua-
das em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclu-
sive 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 da-
nos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

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

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

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

6.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitan-
temente 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 documen-
tação.

6.2.O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edi-
tal, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

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

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

6.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante
a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negó-
cios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexão.
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6.6.Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta
e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.

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

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

7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

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

a) Valor global do item ofertado;

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares às especi-
ficações constantes no Anexo I-A.

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

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

7.4.Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de ex-
clusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alte-
ração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

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

7.6.Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos desta li-
citação e as descrições constantes no Catálogo de Serviços  do “SIASG”, prevalecerão,
sempre, as descrições constantes neste edital.

7.7.Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regên-
cia de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas.

7.7.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por
parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da 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.
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8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LAN-
CES.

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

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

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

8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema,
com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definiti-
vo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

8.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que so-
mente estas participarão da fase de lances.

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

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

8.5.1.  Os lances deverão ser ofertados pelo valor global dos serviços e
materiais, considerando os dois turnos de eleição, se houver.

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

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

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

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

8.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos.
Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o
que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, fin-
do o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
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8.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para
que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento
superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual
será sigiloso até o encerramento deste prazo.

8.11.1. Não havendo pelo menos três  ofertas  nas condições definidas neste
item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o
máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual
será sigiloso até o encerramento deste prazo.

8.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordena-
rá os lances segundo a ordem crescente de valores.

8.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida
nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais 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.

8.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o
reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado
atender às exigências de habilitação.

8.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subi-
tens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocor-
rência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da
Economia.

8.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em
campo próprio do sistema.

8.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele
que for recebido e registrado em primeiro lugar.

8.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tem-
po real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

8.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção
dos lances.

8.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tem-
po superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após de-
corridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no
sítio eletrônico utilizado para divulgação.

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

8.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
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8.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de
classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não segui-
das de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fecha-
do.

8.22. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate
será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferên-
cia, sucessivamente, aos bens produzidos:

8.22.1. no país;

8.22.2. por empresas brasileiras;

8.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvol-
vimento de tecnologia no País;

8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para
reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de
acessibilidade previstas na legislação.

8.23. Persistindo  o empate,  a proposta vencedora será sorteada pelo sistema ele-
trônico dentre as propostas empatadas.

8.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá en-
caminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o
melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições
diferentes das previstas neste Edital.

8.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.

8.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo
de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado
após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documen-
tos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos
neste Edital e já apresentados.

8.25. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julga-
mento da proposta.

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

9.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classifica-
da em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em rela-
ção ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o
disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 
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9.2.O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua propos-
ta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n.
971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.

9.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final
superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresen-
tar preço manifestamente inexequível.

9.3.1. O preço máximo fixado para os serviços é de R$ R$ 17.658,27 (dezessete
mil seiscentos e cinquenta e oito reais e vinte e sete centavos), que de modo
algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em
busca de preços inferiores.

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

9.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios
que fundamentam a suspeita.

9.5.Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 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.

9.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital comple-
mentar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob
pena de não aceitação da proposta.

9.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmen-
te aceita pelo Pregoeiro.

9.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-
se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca,
modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes,
a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio ele-
trônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem
prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceita-
ção da proposta.

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

9.8.Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

9.9.Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova
data e horário para a sua continuidade.

9.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequen-
te, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme disposto
no item 8.24.

9.11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a ha-
bilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

10 – DA HABILITAÇÃO.

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

10.1.1. SICAF;

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

10.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e tam-
bém 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 administra-
tiva, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa ju-
rídica da qual seja sócio majoritário.

10.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a  existência de
Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve
fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impediti-
vas Indiretas.

10.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, li-
nhas de fornecimento similares, dentre outros.

10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua des-
classificação.

10.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado,
por falta de condição de participação.

10.4. No caso de  inabilitação,  haverá nova verificação,  pelo  sistema,  da eventual
ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de
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2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequen-
te.

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

10.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução 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;

10.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes
do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou
encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva docu-
mentação atualizada.

10.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitan-
te, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões fei-
ta pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), confor-
me art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.

10.6. Havendo  a  necessidade  de  envio  de  documentos  de  habilitação
complementares,  necessários  à  confirmação  daqueles  exigidos  neste  Edital  e  já
apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema,
no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação.

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

10.8. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF dife-
rentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

10.9. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da ma-
triz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exce-
to aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos so-
mente em nome da matriz.

10.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças
de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for
comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

10.10. Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, nos ter-
mos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

10.10.1. Habilitação jurídica:
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a)  No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condi-
ção de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condiciona-
da à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devida-
mente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de do-
cumento comprobatório de seus administradores;

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com aver-
bação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucur-
sal, filial ou agência;

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil
das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação
dos seus administradores;

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: de-
creto de autorização;

10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas
as alterações ou da consolidação respectiva.

10.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro
de Pessoas Físicas, conforme o caso;

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 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 Municipal, relativo ao domicí-
lio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto contratual;
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f)  prova de regularidade com a Fazenda Municipal 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 municipais 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;

10.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deve-
rá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação
de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob
pena de inabilitação.

10.10.2.2.  A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a
documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas
de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do
contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regu-
larização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015.

10.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que
pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscri-
ção nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresen-
tação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último
exercício.

10.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e
trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou
empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda
a todas as demais exigências do edital.

10.10.2.5.  A declaração do vencedor acontecerá no momento imediata-
mente posterior à fase de habilitação.

10.10.2.6.  Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que
tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para,
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, compro-
var a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a cri-
tério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante
apresentação de justificativa.

10.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no su-
bitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das san-
ções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes
remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação,
seguir-se outra licitante com alguma restrição na documentação fiscal e
trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.
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10.10.2.8. 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.

10.10.2.9. 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.

10.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver
concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de
habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em
que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessiva-
mente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

10.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de ha-
bilitação, 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.

10.10.3. Qualificação técnica e profissional:

10.10.3.1. Os interessados  deverão comprovar  sua regular  inscrição
no Conselho Regional de Engenharia (CREA), ou no Conselho Regional de
Arquitetura  e  Urbanismo  (CAU)  como  empresa  de  engenharia  ou  de
arquitetura e apresentar um ou mais atestado(s) de capacidade técnica,
devidamente  certificados  pelo  Conselho  Regional  de  Engenharia  ou
Conselho  Regional  de  Arquitetura  e  Urbanismo  (Certidão  de  Acervo
Técnico), fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que
comprove que o licitante possui capacidade para executar serviços com
características  (tipologias)  similares  ou  superiores  ao  do  objeto  deste
certame.

10.10.3.1.1. Para  fins  de  habilitação  técnica  operacional
das  licitantes,  com  relação  a  execução  deste  serviço,  serão
exigidas Certidões de Acervo Técnicos - CAT's com os seguintes
serviços, no mínimo:

a) Instalação de Grupo Gerador a diesel, com tensão de saída
380V/220V e potência nominal de no mínimo 75KVA.

10.10.3.2. Apresentar comprovação de possuir em seu quadro, na data
prevista para entrega da proposta, profissional(ais) de nível superior ou
outro  devidamente  reconhecido  pelo  CREA  ou  CAU,  detentor(es)  dos
atestados  de  capacidade  técnica  que  comprovem  a  execução  dos
seguintes  serviços,  de  forma  a  demonstrar  a  capacidade  técnica
profissional:

a) Instalação de Grupo Gerador a diesel, com tensão de saída 380V/220V.
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10.10.3.3. Caso o detentor do Acervo Técnico seja sócio da empresa, a
comprovação  de  que  trata  o  tópico  anterior  será  satisfeita  com  a
apresentação do ato constitutivo ou contrato social da empresa;

10.10.3.3.1. Se o detentor do Acervo Técnico for contratado
para prestação de serviços, a comprovação será satisfeita com a
apresentação do contrato de prestação de serviço;

10.10.3.3.2. Se  o  detentor  do  Acervo  Técnico  for
empregado,  a  comprovação  dar-se-á  com a  apresentação  de
cópia autenticada da Carteira de Trabalho ou Ficha constante do
Livro de Registro de Empregado;

10.10.3.3.3. O(s) profissional(is)  indicado(s)  pela licitante,
detentor(es) do(s) acervo(s) técnico(s), deverá(ão) participar do
serviço  objeto  deste  certame,  coordenando  sua  execução  de
acordo com os respectivos acervos técnicos;

10.10.3.4. É de responsabilidade da CONTRATADA obter junto ao órgão
profissional competente a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou
Registro de Responsabilidade Técnica – RRT do contrato e apresentar o
documento  ao  gestor  administrativo  do  contrato,  antes  do  início  dos
serviços.

10.10.3.5. O serviço constante no Anexo I deste edital limitar-se-á à
instalação e desinstalação de grupo gerador a diesel nas duas edificações
descritas  no  Anexo  I-A,  sendo  exigida  a  comprovação  de  capacitação
técnico-profissional  e  técnico-operacional  aos  itens de maior  relevância
técnica e/ou de valor significativo.

10.10.3.6. Os  prédios  descritos  no  Anexo  I-A  requerem  um  grupo
gerador  de  150KVA,  sendo  este  o  serviço  de  maior  relevância  na
contratação  em  tela.  Para  a  comprovação  da  capacitação  técnico-
operacional está se exigindo a prestação de serviços compatível de um
grupo gerador de 75 KVA, estando estes quantitativos em consonância ao
patamar máximo de 50% da quantidade requerida, exigidas pelas cortes
de contas.

10.11. Constatado  o  atendimento  às  exigências  de  habilitação  fixadas  no  Edital,  o
licitante será declarado vencedor.

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

11.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no
prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e 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 ven-
cedor, para fins de pagamento;

c) conter a descrição de todo serviço ofertado;

d) conter o valor por turno de eleição e o valor  global (para os dois turno)
do serviço ofertado.

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

11.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, mo-
delo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

11.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário
em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).

11.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, preva-
lecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os
valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

11.5. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste
Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julga-
mento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

11.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo
considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça
vínculo à proposta de outro licitante.

11.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

12 - DOS RECURSOS.

12.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será
concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a in-
tenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pre-
tende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso,
fundamentadamente.
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12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas ape-
nas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de re-
correr importará a decadência desse direito.

12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo
de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os de-
mais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarra-
zões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a
contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata
dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

12.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aprovei-
tamento.

12.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no
endereço constante neste Edital.

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.

13.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anterio-
res à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria
sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele
dependam;

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o
licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento
equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos
do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedi-
mentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

13.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a
sessão reaberta.

13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail,
ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

13.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os
dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus da-
dos cadastrais atualizados.

14 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.
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14.1. 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.

14.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autorida-
de competente homologará o procedimento licitatório.

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

15.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pú-
blica, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

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

15.3. 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.

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

15.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão
ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para aber-
tura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br.

15.6. 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.

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

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

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

16 – DA CONTRATAÇÃO

16.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante
contrato de prestação de serviços, no qual constarão todas as especificações do objeto,
valor, prazo de pagamento, em conformidade com este edital.

16.2. Homologada a licitação, a Administração convocará, por escrito, o adjudicatário
para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o instrumento contratual.
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16.3. Antes  da  assinatura  do  instrumento  contratual  e  recebimento  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.

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

17 – DA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO

17.1. A gestão e a fiscalização seção exercidas por servidores integrantes da Seção
de Manutenção e Reparos – SMR, devidamente designados em portaria da Presidência.

18 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no
SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:

 a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços;

b) não entregar a documentação exigida no edital;

c) apresentar documentação falsa;

d) causar o atraso na execução do objeto;

e) não mantiver a proposta;

f) falhar na execução do contrato;

g) fraudar a execução do contrato;

h) comportar-se de modo inidôneo;

i) declarar informações falsas; e

j) cometer fraude fiscal.

18.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às sanções
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla
defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração
e das cabíveis cominações legais.
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18.2.1. Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato,
conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 24
(vinte e quatro) horas do início do cumprimento das obrigações contratuais.

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

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

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

b) Multa de mora de 1% (um por cento) por hora, até o limite de 10% (dez
por cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na correção de
irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato;

c) Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do contrato, em ra-
zão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das obrigações
assumidas;

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

18.4.2. Na hipótese de prestação parcial dos serviços, o valor
da(s)  multa(s)  será  calculado  tomando  por  base,  apenas,  o  valor  do
serviço em atraso.

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

18.4.4.  A Administração, para aplicação das sanções,
analisará as circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas em
até 5 (cinco) dias pela CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a
ampla defesa;

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

18.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias
fundamentadas em fatos comprovados.
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18.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a
prestação  dos  serviços,  total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por
escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência,
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato
superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato
ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.

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

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

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

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

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

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

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

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

19 - DO PAGAMENTO

19.1. O pagamento será efetuado através de crédito em conta-corrente, mediante a
apresentação de Nota Fiscal de Serviços, em até 10 (dez) dias, a ser entregue ao final de
cada  turno  eleitoral  acompanhada  das  Certidões  Negativas  de  Débitos  Fiscais  e
Previdenciários.

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

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

19.5. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à Nota Fiscal o documento
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal  do
Brasil, para que não incidam retenções indesejadas.

19.6. 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%

20 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

20.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2022, alocados
no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 167674 (Julgamento de
Causas e Gestão Administrativas) -  Natureza da Despesa n° 339039 (Outros serviços de
Terceiros – Pessoa Jurídica).

21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

21.1. As constantes do Anexo III (Minuta do Contrato).

22- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

22.1. As constantes do Anexo III (Minuta do Contrato).

23 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

23.1 O combustível a ser utilizado no gerador deve ser preferencialmente o DIESEL
S10,  ao invés do DIESEL S500,  pois,  o  diesel  comum (S500) apresenta 500 partes de

22

Edital do Pregão Eletrônico  nº 29/2022 (1062556)         SEI 0006495-24.2021.6.02.8000 / pg. 247



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

enxofre  por  milhão,  e  o  diesel  S10  conta  com  10  partes  da  mesma  substância,
proporcionando uma redução significativa de emissão deste poluente.

24 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

24.2.         Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão públi-
ca observarão o horário de Brasília – DF.

24.3. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros
ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade ju-
rídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribu-
indo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

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

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

24.6.        Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de
suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses cus-
tos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

24.7. 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.

24.8.         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.

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

24.10. 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.

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

24.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002,
do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.
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24.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações
e Contratos, no endereço especificado no item 24.11, no caso de ser retirado em Maceió,
ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.

24.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO I-A – Descrição dos Equipamentos;
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;
ANEXO III – Minuta de Contrato.

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

Maceió/AL, 10 de maio  de 2022.

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

                           TERMO DE REFERÊNCIA

1. Objeto

Contratação de empresa especializada para locação, instalação,
desinstalação e operação de  02  (dois)  Grupos  Geradores,  conforme especificações
técnicas  e  locais  de  instalação  constantes  do  ANEXO  ÚNICO,  para  atender  aos
equipamentos de informática e demais equipamentos elétricos, tais como ventiladores,
bebedouros, frigobares, condicionadores de ar, elevador etc., do Tribunal Regional Eleitoral
de  Alagoas,  no  período  de  01/10/2022  a  03/10/2022,  em 1º  turno,  e  no  período  de
29/10/2022 a 31/10/2022, em 2º turno, se houver.

2. Justificativa

Garantir  o  funcionamento  dos  equipamentos  que  dependem  de  energia  elétrica,  por
ocasião da realização das Eleições de 2022, prevenindo qualquer ocorrência de falta de
fornecimento de energia que venha a interferir na finalização das Eleições de 2022.

3. Critérios de Sustentabilidades

O combustível a ser utilizado no gerador deve ser preferencialmente o DIESEL S10, ao
invés do DIESEL S500, pois o diesel comum (S500) apresenta 500 partes de enxofre por
milhão, e o diesel S10 conta com 10 partes da mesma substância, proporcionando uma
redução significativa de emissão deste poluente.

4. Disposições Gerais

4.1  Para  o  perfeito  conhecimento  do  objeto  licitado,  as  proponentes  interessadas  na
prestação  dos  serviços  contidos  neste  Termo  de  Referência  poderão  vistoriar  as
instalações do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizada na Av. Aristeu de Andrade,
nº  377,  Farol,  Maceió/AL  (Edifício-Sede)  e  na  Av.  Fernandes  Lima,  n.º  3487,  Farol,
Maceió/AL (Fórum Eleitoral de Maceió - FEM), de forma a inteirar-se das condições físicas
existentes. Este procedimento facilitará a elaboração da proposta de preços, que deverá,
obrigatoriamente, vincular-se às regras determinadas neste instrumento;

4.2 A vistoria prévia poderá ser realizada de segunda a quinta-feira, de 13h30m às 17h, e
sexta-feira, das 08h às 12h, com agendamento prévio de 24 (vinte e quatro) horas, por
intermédio do telefone (82) 2122-7797/7652, junto à Seção de Manutenção e Reparos do
TRE-AL. Esta vistoria técnica não é requisito de habilitação da empresa, porém, não serão
aceitas reclamações posteriores  com alegações de desconhecimento das condições ou
dificuldades quanto à realização dos serviços listados no presente Termo de Referência;

4.3 O horário em que o Grupo Gerador deve estar apto a operar no 1º e 2º turnos deverá
ser o abaixo especificado: a) Sábado: 7h às 19h; b) Domingo: 7h até as 7h do dia seguinte
(segunda-feira), observado o disposto no item 4.10;

4.4. Estima-se, para fins projeção e elaboração de proposta de preços, o efetivo uso do
equipamento por 5 horas, em cada turno;

4.5 A CONTRATADA deverá cumprir  a legislação e as normas relativas à Segurança e
Medicina  do  Trabalho,  diligenciando  para  que  seus  empregados  trabalhem  com
equipamentos de proteção individual (EPI) e executem os testes necessários e definidos
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na legislação pertinente. A fiscalização do TRE-AL poderá paralisar os serviços, enquanto
tais empregados não estiverem protegidos, ficando o ônus da paralisação por conta da
empresa;

4.6  A  CONTRATADA  será  responsabilizada  pelo  cumprimento,  por  parte  de  seus
empregados, das normas disciplinares e das orientações de segurança determinadas pelo
TRE-AL.

5. Obrigação da Contratada

A CONTRATADA pelos serviços previstos neste Termo de Referência se obriga a:

5.1.  Responsabilizar-se  por  todos  os  encargos  fiscais  e  comerciais  resultantes  desta
contratação.

5.2.  Responder  por  todos  os  ônus  e  obrigações  concernentes  à  legislação  social,
trabalhista, previdenciária, tributária, fiscal, securitária, comercial, civil e criminal, que se
relacionem direta ou indiretamente com o fornecimento/serviço, inclusive no tocante a
seus empregados e prepostos;

5.3. Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente ao Contratante ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução do fornecimento/serviço,
não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento
realizado pelo Contratante;

5.4.  Seus  empregados,  quando  nas  dependências  do  Contratante,  estarão  sujeitos  às
normas internas deste (segurança, disciplina);

5.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte,  o  objeto  do  contrato  em  que  se  verificarem  vícios,  defeitos  ou  incorreções
resultantes da execução dos serviços ou de materiais empregados;

5.6. Prestar,  de  imediato,  todos  os  esclarecimentos  que  forem  solicitados  pelo
Contratante,  obrigando-se a atender todas as reclamações a respeito da qualidade do
fornecimento/serviço prestado;

5.7. Comunicar  ao  Contratante,  de  imediato  e  por  escrito,  qualquer  irregularidade
verificada  durante  a  execução  do  fornecimento/serviço,  para  a  adoção  das  medidas
necessárias à sua regularização;

5.8. Acatar as determinações feitas pela Contratante quanto ao cumprimento do objeto
do Contrato;

5.9. A     Contratada     deverá     disponibilizar     dois     operadores,  um  para  cada  local  
mencionado  no  Anexo  Único,     exclusivamente,     no     horário     de     7  
horas     do     dia     02/10/2022,     até  as     7  
horas     do     dia     seguinte     ao     Pleito     2022,     dia     03/10/2022, em 1º turno, e na ocorrência de  
2º turno, das 7 horas do dia 30/10/2022 até as 7 horas do dia seguinte, dia 31/10/2022,
podendo     o     operador     contratado     ser     liberado     antes     do     horário     previsto     no     presente     
item,     considerando     o     término     dos     trabalhos     do     Pleito     Eleitoral;  

5.10. O     combustível     será     fornecido     pela     Contratada  pelo  tempo  que  for  necessário,  
para a finalização das atividades das Eleições 2022.

6. Qualificação Técnica e Profissional

6.1 Os interessados deverão comprovar sua regular inscrição no Conselho Regional de
Engenharia  (CREA),  ou no Conselho Regional  de Arquitetura  e  Urbanismo (CAU) como
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empresa  de  engenharia  ou  de  arquitetura  e  apresentar  um  ou  mais  atestado(s)  de
capacidade técnica, devidamente certificados pelo Conselho Regional de Engenharia ou
Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo (Certidão de Acervo Técnico), fornecidos
por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que o licitante possui
capacidade para executar serviços com características (tipologias) similares ou superiores
ao do objeto deste certame.

6.1.1  Para  fins  de  habilitação  técnica  operacional  das  licitantes,  com  relação  a
execução deste serviço, serão exigidas Certidões de Acervo Técnicos - CAT's com os
seguintes serviços, no mínimo:

a.1) Instalação de Grupo Gerador a diesel, com tensão de saída 380V/220V e potência
nominal de no mínimo 75KVA;

6.2 Apresentar comprovação de possuir em seu quadro, na data prevista para entrega da
proposta, profissional(ais) de nível superior ou outro devidamente reconhecido pelo CREA
ou CAU, detentor(es) dos atestados de capacidade técnica que comprovem a execução
dos seguintes serviços, de forma a demonstrar a capacidade técnica profissional:

6.2.1 - Instalação de Grupo Gerador a diesel, com tensão de saída 380V/220V;

6.3 Caso o detentor do Acervo Técnico seja sócio da empresa, a comprovação de que trata
o parágrafo anterior será satisfeita com a apresentação do ato constitutivo ou contrato
social da empresa;

6.4  Se  o  detentor  do  Acervo  Técnico  for  contratado  para  prestação  de  serviços,  a
comprovação será satisfeita com a apresentação do contrato de prestação de serviço;

6.5  Se  o  detentor  do  Acervo  Técnico  for  empregado,  a  comprovação  dar-se-á  com a
apresentação de cópia autenticada da Carteira de Trabalho ou Ficha constante do Livro de
Registro de Empregado;

6.6 O(s) profissional(is) indicado(s) pela licitante, detentor(es) do(s) acervo(s) técnico(s),
deverá(ão)  participar  do  serviço  objeto  deste  certame,  coordenando sua  execução  de
acordo com os respectivos acervos técnicos;

6.7 É de responsabilidade da CONTRATADA obter junto ao órgão profissional competente a
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de Responsabilidade Técnica –
RRT do contrato e apresentar o documento ao gestor administrativo do contrato, antes do
início dos serviços;

6.8 A exigência do(s) atestado(s) está fundamentada no Art. 30 da Lei 8666/93 e visa
evitar a contratação de empresa e profissional sem experiência na execução de serviços
compatíveis com o objeto deste termo de referência;

6.9 O serviço constante deste termo de referência limitar-se-á à instalação e desinstalação
de grupo gerador a diesel nas duas edificações descritas no anexo único, sendo exigida a
comprovação de capacitação técnico-profissional e técnico-operacional aos itens de maior
relevância técnica e/ou de valor significativo;

6.10 Os prédios descritos no anexo único requerem um grupo gerador de 150KVA, sendo
este  o  serviço  de  maior  relevância  na  contratação  em tela.  Para  a  comprovação  da
capacitação técnico-operacional está se exigindo a prestação de serviços compatível de
um grupo gerador de 75 KVA, estando estes quantitativos em consonância ao patamar
máximo de 50% da quantidade requerida, exigidas pelas cortes de contas. A exigência de
comprovação de execução de Instalação de Grupo Gerador a diesel, com tensão de saída
380V/220V, fez-se necessária, no entendimento desta unidade técnica, em razão do tipo
de serviço e pela importância de continuidade nas atividades desenvolvidas nos dias do
pleito eleitoral.
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7. Obrigações da Contratante

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas se obriga a:

7.1. Promover  o  acompanhamento  e  a  fiscalização  dos  serviços,  sob  os  aspectos
quantitativo  e  qualitativo,  através  do Gestor  e/ou  Fiscal  nomeados  e  designados  para
tanto,  comunicando  à  Contratada  qualquer  irregularidade  verificada  na  execução  dos
serviços, determinando, de imediato, as providências necessárias à sua regularização;

7.2. Nomear formalmente como Gestor e/ou Fiscal, para realizar o acompanhamento da
execução contratual, no limite de sua capacidade técnica, servidor(es) lotado(s) na Seção
de  Manutenção  e  Reparos  –  SMR  vinculada  à  Coordenadoria  de  Serviços  Gerais  e
Comunicações – COSEG;

7.3. Proporcionar todas as condições necessárias para que a Contratada possa cumprir o
objeto do Contrato.

8. Pagamento

8.1.  O  pagamento  será  efetuado  através  de  crédito  em  conta-corrente,  mediante  a
apresentação de Nota Fiscal de Serviços, em até 10 (dez) dias, a ser entregue ao final de
cada  turno  eleitoral  acompanhada  das  Certidões  Negativas  de  Débitos  Fiscais  e
Previdenciários;

8.2.  O  TRE/AL,  por  ocasião  do  pagamento,  fará  as  retenções  e  recolhimentos  fiscais
determinados pela legislação tributária;

8.3. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal declaração que
comprove tal opção no modelo expedido pela Receita Federal do Brasil.

9. Gestão e fiscalização

A  gestão  e  a  fiscalização  seção  exercidas  por  servidores  integrantes  da  Seção  de
Manutenção e Reparos – SMR, devidamente designados em portaria da Presidência.

10. Sanções Contratuais

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

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

10.2 Multa de mora de 1% (um por cento) por hora, até o limite de 10% (dez por cento),
em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na correção de irregularidade, calculado
sobre o valor atualizado do contrato;

10.3 Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do contrato, em razão de
recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas;

10.4  As  sanções  previstas  neste  Termo  de  Referência  poderão  ser  impostas
cumulativamente com as demais;
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10.5 A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do caso e
as justificativas apresentadas em até 5 (cinco) dias pela CONTRATADA, assegurando-lhe o
contraditório e a ampla defesa;

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

Maceió – AL, 22 de fevereiro de 2022.

Responsável pela elaboração do Termo de Referência:

Marcos André Melo Teixeira

Chefe da Seção de Manutenção e Reparos
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ANEXO I-A

DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

1. Edifício-Sede:

Localização: Av. Aristeu de Andrade, nº 377, Farol, Maceió/AL.

1.1   Especificações técnicas:  

Trifásico / 4Polos / 60Hz de Frequência.

Potência Nominal mínima: 150 kVA.

Tipo: AC, Auto Regulado.

Acionamento: Monobloco c/ Luva Elástica.

Tensão de Saída: 220/380V.

Regulador de Voltagem: AVR.

Motor à Diesel.

Tipo: 6 Cilindros, Refrigerado à água.

Partida: Manual e/ou Elétrica/ automática.

Autonomia: 8 (oito) horas.

Sensor de pressão do óleo.

Sensor de temperatura da água.

Carregador de Bateria: 12V/8,3 A.

2. Fórum Eleitoral de Maceió:

Localização: Av. Fernandes Lima, n.º 3487, Farol, Maceió/AL.

2.1   Especificações técnicas:  

Trifásico / 4Polos / 60Hz de Frequência.

Potência Nominal mínima: 150 kVA.

Tipo: AC, Auto Regulado.

Acionamento: Monobloco c/ Luva Elástica.

Tensão de Saída: 220/380V.

Regulador de Voltagem: AVR.

Motor à Diesel.

Tipo: 6 Cilindros, Refrigerado à água.

Partida: Manual e/ou Elétrica/ automática.

Autonomia: 8 (oito) horas.

Sensor de pressão do óleo.

Sensor de temperatura da água.

Carregador de Bateria: 12V/8,3A.
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ANEXO II

PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃOPLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO
Dados da Empresa:

Razão Social
CNPJ

Endereço
CEP

Fones:
Fax

E-mail
Site internet

Dados do Representante da Empresa:
Nome
Cargo

Nacionalidade
Estado civil
Profissão
Endereço

CEP
Fone
Fax

E-mail
Cart. de Identidade

Orgão Expedidor
CPF

Dados Bancários da Empresa
Banco

Agência
Conta

Dados do Contato com a Empresa:
Nome
Cargo

Endereço
CEP
Fone
Fax

E-mail
Empresa optante pelo SIMPLES? (   ) Sim (   ) Não
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ANEXO III

MINUTA

        CONTRATO Nº XX/2022
      Processo nº 0006495-24.2021.6.02.8000

CONTRATO  DE  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE
LOCAÇÃO,  INSTALAÇÃO,  DESINSTALAÇÃO  E
OPERAÇÃO  DE  GRUPOS  DE  GERADORES,
CELEBRADO COM A EMPRESA _________.

Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão do Poder
Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade nº 377 – Farol, Maceió/AL,
inscrito no CNPJ/MF sob o n° 06.015.041/0001-38, doravante denominado  CONTRATANTE, neste
ato representada por seu Presidente, Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado,
Magistrado,  portador  da  Carteira  de  Identidade  nº  215.430  SSP/AL,  inscrito  no  CPF  sob  o  nº
087.912.284-68, residente e domiciliado nesta Cidade, e a empresa XXXXXX, CNPJ nº :  XXXXXX,
situada XXXXXX, CEP:  XXXXXX,  Fone: XXXXXX,  e-mail: XXXXXX,  daqui por diante denominada
CONTRATADA, neste ato representada por XXXXXX, portador do RG nº XXXXXX, CPF nº XXXXXX,
resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços de  assistência  e  suporte
preventivos e corretivos de grupos geradores, com fulcro na Lei Federal n° 10.520/02, no Decreto
nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 e no Edital do Pregão Eletrônico nº 29/2022, devendo ser
observadas as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Este contrato será regido pela Lei n° 8.666/93 e alterações, em consonância com o que faculta
o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos).

PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, no que couber, os demais preceitos de Direito Público e,
supletivamente, notadamente nos casos omissos, as disposições da Lei federal nº 8.078/1990, os
princípios da teoria geral dos contratos e as normas de direito privado, bem, como a Resolução do
Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas  nº  15.787,  de  15/02/2017,  disponível  no  site  www.tre-
al.jus.br, seguindo o caminho: Área Jurídica, Jurisprudência, Resoluções.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

Este contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para locação, instalação,
desinstalação e operação de 02 (dois)  Grupos  Geradores, para  atender aos equipamentos  de
informática  e  demais  equipamentos  elétricos,  tais  como ventiladores,  bebedouros,  frigobares,
condicionadores de ar, elevador, entre outros, do TRE-AL, no período de 01/10/2022 a 03/10/2022,
em 1º turno, e no período de 29/10/2022 a 31/10/2022, em 2º turno, se houver,  conforme as
exigências contidas neste contrato e nos Anexos do Edital do Pregão Eletrônico nº XX/2022.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

    O valor global estimado para o presente contrato é de R$ XXXXXXX, sendo que R$ xxx para
cada turno de eleição.
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PARÁGRAFO ÚNICO –  Além dos ganhos, já compõem os preços acima todas as despesas
necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais da Contratada, como tributos, encargos
sociais e trabalhistas, insumos, despesas operacionais e outras.

CLÁUSULA QUARTA – DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços contratados deverão ser prestados, conforme descriminado abaixo:

a) Para o perfeito conhecimento do objeto licitado, as proponentes interessadas na prestação dos
serviços contidos neste Termo de Referência poderão vistoriar as instalações do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, localizada na Av. Aristeu de Andrade, nº 377, Farol, Maceió/AL (Edifício-Sede)
e na Av. Fernandes Lima, n.º 3487, Farol, Maceió/AL (Fórum Eleitoral de Maceió - FEM), de forma a
inteirar-se das condições físicas existentes. Este procedimento facilitará a elaboração da proposta
de preços, que deverá, obrigatoriamente, vincular-se às regras determinadas neste instrumento;

b) A vistoria prévia poderá ser realizada de segunda a quinta-feira, de 13h30m às 17h, e sexta-
feira, das 08h às 12h, com agendamento prévio de 24 (vinte e quatro) horas, por intermédio do
telefone (82) 2122-7797/7652, junto à Seção de Manutenção e Reparos do TRE-AL. Esta vistoria
técnica  não  é  requisito  de  habilitação  da  empresa,  porém,  não  serão  aceitas  reclamações
posteriores com alegações de desconhecimento das condições ou dificuldades quanto à realização
dos serviços listados no presente Termo de Referência;

c) O horário em que o Grupo Gerador deve estar apto a operar no 1º e 2º turnos deverá ser o
abaixo especificado: a) Sábado: 7h às 19h; b) Domingo: 7h até as 7h do dia seguinte (segunda-
feira);

d) Estima-se, para fins projeção e elaboração de proposta de preços, o efetivo uso do equipamento
por 5 horas, em cada turno;

e) A CONTRATADA deverá cumprir a legislação e as normas relativas à Segurança e Medicina do
Trabalho,  diligenciando para que seus  empregados trabalhem com equipamentos  de proteção
individual  (EPI)  e  executem  os  testes  necessários  e  definidos  na  legislação  pertinente.  A
fiscalização do TRE-AL poderá paralisar  os serviços,  enquanto tais  empregados não estiverem
protegidos, ficando o ônus da paralisação por conta da empresa;

f) A CONTRATADA será responsabilizada pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das
normas disciplinares e das orientações de segurança determinadas pelo TRE-AL.

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

 O pagamento será efetuado através de crédito em conta-corrente, mediante a apresentação de
Nota Fiscal de Serviços, em até 10 (dez) dias, a ser entregue ao final  de cada turno eleitoral
acompanhada das Certidões Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários.

PARÁGRAFO  PRIMEIRO  -  Poderão  ser  descontados  do  pagamento  os  valores  atinentes  a
penalidades eventualmente aplicadas.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

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

PARÁGRAFO QUARTO -  Se  a  empresa for  optante  do SIMPLES, deverá anexar  à  Nota Fiscal  o
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, para que não incidam retenções indesejadas.
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PARÁGRAFO QUINTO -  Havendo atraso no pagamento,  o  valor  devido deverá ser  acrescido de
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação da
seguinte fórmula:

EM = I x N x VP,

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

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

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta dos recursos orçamentários
aprovados para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, consignados no Programa de Trabalho –
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa do Programa Nacional - PTRES nº 167674, Natureza da
Despesa n° 33.90.39 (Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica), compromissados pela Nota de Empenho
nº 2022NE000XXX, de XX de XXXX de 2022, no valor R$ XXXX (XXXX).

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

São obrigações da Contratada:

a)  Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação;

b) Responder por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação social, trabalhista, previ-
denciária, tributária, fiscal, securitária, comercial, civil e criminal, que se relacionem direta ou in-
diretamente com o fornecimento/serviço, inclusive no tocante a seus empregados e prepostos;

c) Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente ao Contratante ou a terceiros, de-
correntes de sua culpa ou dolo, quando da execução do fornecimento/serviço, não excluindo ou redu-
zindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento realizado pelo Contratante;

d) Sujeitar seus empregados, quando nas dependências do Contratante, às normas internas deste
(segurança, disciplina);

e) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o
objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução
dos serviços ou de materiais empregados;

f) Prestar, de imediato, todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Contratante, obri-
gando-se a atender todas as reclamações a respeito da qualidade do fornecimento/serviço pres-
tado;

g)  Comunicar ao Contratante, de imediato e por escrito, qualquer irregularidade verificada du-
rante a execução do fornecimento/serviço, para a adoção das medidas necessárias à sua regula-
rização;
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h) Acatar as determinações feitas pela Contratante quanto ao cumprimento do objeto do Contra-
to;

i) Disponibilizar dois operadores, um para cada local mencionado no Anexo Único, exclusivamen-
te, no horário de 7 horas do dia 02/10/2022, até as 7 horas do dia seguinte ao Pleito 2022, dia
03/10/2022, em 1º turno, e na ocorrência de 2º turno, das 7 horas do dia 30/10/2022 até as 7 ho-
ras do dia seguinte, dia 31/10/2022, podendo o operador contratado ser liberado antes do horá-
rio previsto no presente item, considerando o término dos trabalhos do Pleito Eleitoral;

j) O combustível será fornecido pela Contratada pelo tempo que for necessário, para a finaliza-
ção das atividades das Eleições 2022.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de
pessoal do Tribunal Regional Eleitoral durante a execução dos serviços contratados.

PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade, vinculativa
ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, salvo se houver prévia
autorização da Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

PARÁGRAFO TERCEIRO - É expressamente proibida, a partir da assinatura do contrato, a contratação de
empregados ou prestadores de serviço que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de cargos de direção e de assessoramento, de
membros ou juízes vinculados ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de acordo com o disposto no
art. 2º, incisos IV e V, e § 2º, e o art. 3º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça, com
a nova redação dada pela Resolução 09/2005-CNJ.  

PARÁGRAFO QUARTO – É expressamente proibido que a contratada possua entre seus sócios, ainda que
sem função gerencial, servidor, cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de
membros ou juízes vinculados ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE.

São obrigações do Contratante:

a) Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob os aspectos quantitativo e quali-
tativo, através do Gestor e/ou Fiscal nomeados e designados para tanto, comunicando à Contratada
qualquer irregularidade verificada na execução dos serviços, determinando, de imediato, as provi-
dências necessárias à sua regularização;

b) Nomear formalmente como Gestor e/ou Fiscal, para realizar o acompanhamento da execução
contratual, no limite de sua capacidade técnica, servidor(es) lotado(s) na Seção de Manutenção e
Reparos – SMR vinculada à Coordenadoria de Serviços Gerais e Comunicações – COSEG;

c) Proporcionar todas as condições necessárias para que a Contratada possa cumprir o objeto do
Contrato.

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE

O prazo de vigência será da data da assinatura até o dia 31 (trinta e um) de novembro de
2022, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União.
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CLÁUSULA DEZ - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no SICAF, pelo
prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das
demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro
do prazo de validade de sua proposta:

a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços;

b) não entregar a documentação exigida no edital;

c) apresentar documentação falsa;

d) causar o atraso na execução do objeto;

e) não mantiver a proposta;

f) falhar na execução do contrato;

g) fraudar a execução do contrato;

h) comportar-se de modo inidôneo;

i) declarar informações falsas; e

j) cometer fraude fiscal.

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

PARÁGRAFO  SEGUNDO -  Poderá  a  Administração  considerar  inexecução  total  ou  parcial  do
contrato, conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 24 (vinte
e quatro) horas do início do cumprimento das obrigações contratuais.

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

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

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

b) Multa de mora de 1% (um por cento) por hora, até o limite de 10% (dez por cento),
em  razão  de  atraso  no  cumprimento  do  objeto  ou  na  correção  de  irregularidade,
calculado sobre o valor atualizado do contrato;

c) Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do contrato, em razão de re-
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cusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas;

PARÁGRAFO QUINTO -  As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente
com as demais.

PARÁGRAFO SEXTO -  Na hipótese de prestação parcial dos serviços, o valor da(s) multa(s) será
calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso.

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

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

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

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

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

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

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

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

PARÁGRAFO QUINZE - O período de atraso será contado em dias corridos.

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

PARÁGRAFO DEZESSETE - A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será
a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico.
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PARÁGRAFO DEZOITO -  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas reguladoras
da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso,
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.

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

CLÁUSULA ONZE –  DA GESTÃO, DA FISCALIZAÇÃO E DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO
CONTRATO

                A gestão e a fiscalização serão exercidas por servidores integrantes da Seção de
Manutenção e Reparos – SMR, devidamente designados em portaria da Presidência.

CLÁUSULA DOZE – DA RESCISÃO

Este contrato poderá ser rescindido em virtude dos motivos estabelecidos nos art. 78 da Lei n°
8.666/93, compatíveis com o objeto do mesmo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da Contratada, fica o
Contratante autorizado a reter os créditos que aquela tem direito, até o limite do valor dos
prejuízos comprovados, sem prejuízo das penalidades aplicáveis.

CLÁUSULA TREZE - DAS ALTERAÇÕES

Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas justificativas, nos
casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93.

CLÁUSULA QUATORZE - DA VINCULAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO E À PROPOSTA DE PREÇOS DA
CONTRATADA

Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, aos mandamentos do Edital do Pregão
Eletrônico n° XX/2022 e às estipulações da proposta de preços da Contratada, evento SEI nº XXXX.

CLÁUSULA QUINZE - DA PUBLICAÇÃO

O extrato do presente Contrato será publicado no Diário Oficial da União, na forma prevista no
art. 61, Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DEZESSEIS - DO FORO

Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal de Alagoas, para dirimir as questões
originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente contrato lavrado em
duas cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes abaixo:

Maceió, XX de XXXX de 2022

Pelo TRE/AL:
DESEMBARGADOR OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

38
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 
Pela Empresa

 
                                                      XXXXXXXXXXXXX
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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 maio de 2022.
Atesto ciência acerca das modificações reportadas

no Despacho SLC 1062503, razão por que as aprovo conforme
dispostas Edital constante do evento SEI nº 1062556.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 10/05/2022, às 15:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1062558 e o código CRC DDC93E7E.

0006495-24.2021.6.02.8000 1062558v1
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10/05/22, 15:16 SIASGnet-DC - Visualizar Licitação

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/visualizarLicitacao.do?method=iniciar&versaoCompraComLicitacao.codigoVersaoCompra=3… 1/1

 Ambiente: PRODUÇÃO Visualizar Licitação 10/05/2022 15:16:10 

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 - Pres

Publicação/Divulgação do Aviso de Licitação
Primeira Data da Publicação/Divulgação Segunda Data da Publicação Terceira Data da Publicação
11/05/2022

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 11/05/2022 Das 08:00  às 17:00  e das  às 

Endereço

Logradouro
Avenida Aristeu de Andrade, 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 25/05/2022  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
10/05/2022  às 15:11 012.995.344-06

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

0700110500029202200001 14505029 10/05/2022
15:11 01299534406 11/05/2022 Em

Editoração
10/05/2022

15:11 Sim Visualizar

Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações
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10/05/22, 15:21 SIASGnet-DC - Item da Licitação

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/visualizarItemLicitacao.do?method=iniciar&itemLicitacao.codigoItemCompra=34073568&ver… 1/1

 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 10/05/2022 15:21:24 

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 00029/2022 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
1 Serviço 21679 - Locação Gerador Elétrico
Unidade de Fornecimento
UNIDADE
Descrição Detalhada

contratação de empresa especializada para locação, instalação, desinstalação e operação de 02 (dois) Grupos 
Geradores, para atender aos equipamentos de informática e demais equipamentos elétricos, tais como ventiladores, 
bebedouros, frigobares, condicionadores de ar, elevador, entre outros, do TRE-AL, no período de 01/10/2022 a 
03/10/2022, em 1º turno, e no período de 29/10/2022 a 31/10/2022, em 2º turno, se houver. VALOR DO LANCE DEVERÁ 

Ã
 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Tipo de Objeto do Item Critério de Julgamento Critério de Valor Valor Total (R$)
1 Serviços Comuns Menor Preço Valor Máximo Aceitá 17.658,27

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 1

Pesquisas de Preço de Mercado
Data da Pesquisa Valor Total Pesquisado (R$) Marca Fabricante CPF/CNPJ Nome/Razão Social

28/02/2022 24.000,00 40.557.130/0001-44 STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI

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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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

EDITAL Nº 7 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2022

 

PROCESSO Nº 0006495-24.2021.6.02.8000

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL

Modo de Disputa: Aberto e Fechado

Data: 25 de maio de 2022

HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF

Horário de Abertura: 14 horas

 

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de
Licitações e Contratos, torna público, para quecontratação de empresa
especializada para locação, instalação, desinstalação e operação de 02 (dois)
Grupos Geradores, para atender aos equipamentos de informática e demais
equipamentos elétricos, tais como ventiladores, bebedouros, frigobares,
condicionadores de ar, elevador, entre outros, do TRE-AL, no período de 01/10/2022 a
03/10/2022, em 1º turno, e no período de 29/10/2022 a 31/10/2022, em 2º turno, se
houver, interessar possa, que realizará licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a contratação de
empresa especializada para locação, instalação, desinstalação e operação de
02 (dois) Grupos Geradores, tudo de acordo com requisição promovida pela
Secretaria de Administração desta Corte.

 

O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo
Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, de 06 de
outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e com
suas posteriores alterações, em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº
14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e demais normas
pertinentes. Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares
nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº
212, de 18 de junho de 2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do
Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de 2001, por meio da qual se adota o
SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores) nas licitações realizadas
no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de
11 de setembro de 1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos.

 

1- DO OBJETO

 

1.1. O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa especializada
para locação, instalação, desinstalação e operação de 02 (dois) Grupos
Geradores, para atender aos equipamentos de informática e demais equipamentos
elétricos, tais como ventiladores, bebedouros, frigobares, condicionadores de ar,
elevador, entre outros, do TRE-AL, no período de 01/10/2022 a 03/10/2022, em 1º
turno, e no período de 29/10/2022 a 31/10/2022, em 2º turno, se houver, tudo de
acordo com as especificações e condições assentadas neste edital e seus anexos.

 

2 – DA VIGÊNCIA

 

2.1. O prazo de vigência será da data da assinatura até o dia 31 (trinta e um) de
novembro de 2022, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial
da União.

 

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

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de
pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº
11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123,
de 2006.

3.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

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

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

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

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

5. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de
dissolução ou liquidação;

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

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

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

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 VISTORIA

 

4.1. Para o perfeito conhecimento do objeto licitado, as proponentes interessadas na
prestação dos serviços contidos neste Termo de Referência poderão vistoriar as
instalações do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizada na Av. Aristeu de
Andrade, nº 377, Farol, Maceió/AL (Edifício-Sede) e na Av. Fernandes Lima, n.º 3487,
Farol, Maceió/AL (Fórum Eleitoral de Maceió - FEM), de forma a inteirar-se das condições
físicas existentes. Este procedimento facilitará a elaboração da proposta de preços,
que deverá, obrigatoriamente, vincular-se às regras determinadas neste instrumento.

 

4.2. A vistoria prévia poderá ser realizada de segunda a quinta-feira, de 13h30m às
17h, e sexta-feira, das 08h às 12h, com agendamento prévio de 24 (vinte e quatro)
horas, por intermédio do telefone (82) 2122-7797/7652, junto à Seção de Manutenção
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e Reparos do TRE-AL. Esta vistoria técnica não é requisito de habilitação da empresa,
porém, não serão aceitas reclamações posteriores com alegações de desconhecimento
das condições ou dificuldades quanto à realização dos serviços listados no Anexo I
deste edital.

 

5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

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

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

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

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

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

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

 

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

 

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

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

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

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

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

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

6.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as
propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos
procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

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

7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

 

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

a) Valor global do item ofertado;

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares às especificações
constantes no Anexo I-A.

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

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

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

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

7.6. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos
desta licitação e as descrições constantes no Catálogo de Serviços do “SIASG”,
prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital.

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

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

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

 

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

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

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

8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

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

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

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

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

8.5.1. Os lances deverão ser ofertados pelo valor global dos serviços e
materiais, considerando os dois turnos de eleição, se houver.

 

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

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

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

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

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

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

8.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item,
poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de
três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.

8.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema
ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.
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ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.

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

8.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o
reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado
atender às exigências de habilitação.

8.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens
anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser
comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia.

8.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo
próprio do sistema.

8.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que
for recebido e registrado em primeiro lugar.

8.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

8.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a
recepção dos lances.

8.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente
após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos
participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

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

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

8.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de
classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não
seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto
e fechado.

8.22. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate
será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a
preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

8.22.1. no país;

8.22.2. por empresas brasileiras;

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

8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam
às regras de acessibilidade previstas na legislação.

8.23. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema
eletrônico dentre as propostas empatadas.

8.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado
o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em
condições diferentes das previstas neste Edital.

8.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

8.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas)
horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

8.25. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e
julgamento da proposta.

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

 

9.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada
em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em
relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos,
observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º
10.024/2019. 

9.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua
proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução
Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena
de desclassificação.
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9.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final
superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que
apresentar preço manifestamente inexequível.

9.3.1. O preço máximo fixado para os serviços é de R$ R$ 17.658,27 (dezessete
mil seiscentos e cinquenta e oito reais e vinte e sete centavos), que de modo
algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de
preços inferiores.

9.3.2. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios
ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não
tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou
à totalidade da remuneração.

9.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os
indícios que fundamentam a suspeita.

 

9.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente
poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro
horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

9.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas)
horas, sob pena de não aceitação da proposta.

9.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita
pelo Pregoeiro.

9.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os
que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo,
fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de
catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso,
por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio
pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

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

9.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

9.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a
nova data e horário para a sua continuidade.

9.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor,
conforme disposto no item 8.24.

9.11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a
habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

10 – DA HABILITAÇÃO.

 

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

10.1.1. SICAF;

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

10.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio
de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

10.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de
Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude
por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

10.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua
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desclassificação.

10.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado,
por falta de condição de participação.

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

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

10.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa
SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições
exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para
recebimento das propostas;

10.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do
SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou
encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva
documentação atualizada.

10.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante,
exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo
Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º,
do Decreto 10.024, de 2019.

10.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares,
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante
será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas)
horas, sob pena de inabilitação.

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

10.8. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

10.9. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da
matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial,
exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz.

10.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de
números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada
a centralização do recolhimento dessas contribuições.

10.10. Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, nos
termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de
habilitação:

10.10.1. Habilitação jurídica:

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação
da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada
- EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado
na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de
seus administradores;

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou
agência;

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;

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

10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva.

10.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de
Pessoas Físicas, conforme o caso;

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
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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 Municipal, 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 Municipal do domicílio ou sede do licitante,
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao
objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda
Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

10.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

10.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação
de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão
subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma
restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº
8.538, de 2015.

10.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda
auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123,
de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes
estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das
demonstrações contábeis do último exercício.

10.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista
não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do
edital.

10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente
posterior à fase de habilitação.

10.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá
ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida
pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

10.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem
anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste
Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de
classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra licitante com alguma
restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para
regularização.

10.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos
exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e
horário para a continuidade da mesma.

10.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com
o estabelecido neste Edital.

10.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver
concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação
cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em
que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da
aplicação das sanções cabíveis.

10.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a
inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m)
suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.

 

10.10.3. Qualificação técnica e profissional:

 

10.10.3.1. Os interessados deverão comprovar sua regular inscrição no Conselho
Regional de Engenharia (CREA), ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo
(CAU) como empresa de engenharia ou de arquitetura e apresentar um ou mais
atestado(s) de capacidade técnica, devidamente certificados pelo Conselho Regional de
Engenharia ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo (Certidão de Acervo
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Técnico), fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove
que o licitante possui capacidade para executar serviços com características
(tipologias) similares ou superiores ao do objeto deste certame.

 

10.10.3.1.1. Para fins de habilitação técnica operacional das licitantes, com relação a
execução deste serviço, serão exigidas Certidões de Acervo Técnicos - CAT's com os
seguintes serviços, no mínimo:

 

a) Instalação de Grupo Gerador a diesel, com tensão de saída 380V/220V e potência
nominal de no mínimo 75KVA.

 

10.10.3.2. Apresentar comprovação de possuir em seu quadro, na data prevista para
entrega da proposta, profissional(ais) de nível superior ou outro devidamente
reconhecido pelo CREA ou CAU, detentor(es) dos atestados de capacidade técnica que
comprovem a execução dos seguintes serviços, de forma a demonstrar a capacidade
técnica profissional:

 

a. Instalação de Grupo Gerador a diesel, com tensão de saída 380V/220V.

 

10.10.3.3. Caso o detentor do Acervo Técnico seja sócio da empresa, a comprovação
de que trata o tópico anterior será satisfeita com a apresentação do ato constitutivo ou
contrato social da empresa;

 

10.10.3.3.1. Se o detentor do Acervo Técnico for contratado para prestação de
serviços, a comprovação será satisfeita com a apresentação do contrato de prestação
de serviço;

 

10.10.3.3.2. Se o detentor do Acervo Técnico for empregado, a comprovação dar-se-
á com a apresentação de cópia autenticada da Carteira de Trabalho ou Ficha constante
do Livro de Registro de Empregado;

 

10.10.3.3.3. O(s) profissional(is) indicado(s) pela licitante, detentor(es) do(s)
acervo(s) técnico(s), deverá(ão) participar do serviço objeto deste certame,
coordenando sua execução de acordo com os respectivos acervos técnicos;

 

10.10.3.4. É de responsabilidade da CONTRATADA obter junto ao órgão profissional
competente a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de
Responsabilidade Técnica – RRT do contrato e apresentar o documento ao gestor
administrativo do contrato, antes do início dos serviços.

 

10.10.3.5. O serviço constante no Anexo I deste edital limitar-se-á à instalação e
desinstalação de grupo gerador a diesel nas duas edificações descritas no Anexo I-A,
sendo exigida a comprovação de capacitação técnico-profissional e técnico-operacional
aos itens de maior relevância técnica e/ou de valor significativo.

 

10.10.3.6. Os prédios descritos no Anexo I-A requerem um grupo gerador de
150KVA, sendo este o serviço de maior relevância na contratação em tela. Para a
comprovação da capacitação técnico-operacional está se exigindo a prestação de
serviços compatível de um grupo gerador de 75 KVA, estando estes quantitativos em
consonância ao patamar máximo de 50% da quantidade requerida, exigidas pelas
cortes de contas.

 

10.11. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o
licitante será declarado vencedor.

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

 

11.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no
prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e
deverá:

a. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e
as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

b. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor,
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para fins de pagamento;

c. conter a descrição de todo serviço ofertado;

d. conter o valor por turno de eleição e o valor global (para os dois turno) do serviço
ofertado.

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

11.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca,
modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

11.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário
em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº
8.666/93).

11.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão
os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores
expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

11.5. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste
Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o
julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

11.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo
considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que
estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

11.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

12 - DOS RECURSOS.

 

12.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso,
será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante
manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is)
decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o
recurso, fundamentadamente.

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas
verificará as condições de admissibilidade do recurso.

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará a decadência desse direito.

12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de
três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também
pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispensáveis à defesa de seus interesses.

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

12.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados,
no endereço constante neste Edital.

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.

 

13.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão
pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam;

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou
não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº
123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente
posteriores ao encerramento da etapa de lances.

13.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a
sessão reaberta.

13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou,
ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

13.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados
contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais
atualizados.
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14 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.

 

14.1. 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.

14.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

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

 

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

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

15.3. 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.

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

15.5. 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.

15.6. 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.

15.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos
previstos no certame.

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

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

16 – DA CONTRATAÇÃO

 

16.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante
contrato de prestação de serviços, no qual constarão todas as especificações do
objeto, valor, prazo de pagamento, em conformidade com este edital.

 

16.2. Homologada a licitação, a Administração convocará, por escrito, o adjudicatário
para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o instrumento contratual.

 

16.3. Antes da assinatura do instrumento contratual e recebimento 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.

 

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

 

17 – DA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO

17.1. A gestão e a fiscalização seção exercidas por servidores integrantes da Seção de
Manutenção e Reparos – SMR, devidamente designados em portaria da Presidência.

18 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

 

18.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no
SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e
no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o
licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:

 

a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços;
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b) não entregar a documentação exigida no edital;

 

c) apresentar documentação falsa;

 

d) causar o atraso na execução do objeto;

 

d. não mantiver a proposta;

 

e. falhar na execução do contrato;

 

f. fraudar a execução do contrato;

 

g. comportar-se de modo inidôneo;

 

h. declarar informações falsas; e

 

j) cometer fraude fiscal.

 

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

 

18.2.1. Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato,
conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 24
(vinte e quatro) horas do início do cumprimento das obrigações contratuais.

 

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

 

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

 

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

 

b) Multa de mora de 1% (um por cento) por hora, até o limite de 10% (dez por cento),
em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na correção de irregularidade,
calculado sobre o valor atualizado do contrato;

 

c) Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do contrato, em razão de
recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas;

 

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

 

18.4.2. Na hipótese de prestação parcial dos serviços, o valor da(s) multa(s) será
calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso.

 

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

 

18.4.4. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do
caso e as justificativas apresentadas em até 5 (cinco) dias pela CONTRATADA,
assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa;

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

19 - DO PAGAMENTO

 

19.1. O pagamento será efetuado através de crédito em conta-corrente, mediante a
apresentação de Nota Fiscal de Serviços, em até 10 (dez) dias, a ser entregue ao final
de cada turno eleitoral acompanhada das Certidões Negativas de Débitos Fiscais e
Previdenciários.
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19.2. Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a penalidades
eventualmente aplicadas.

 

19.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

 

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

 

19.5. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à Nota Fiscal o documento
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, para que não incidam retenções indesejadas.

 

19.6. 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%

 

20 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

 

20.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício
2022, alocados no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n°
167674 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas) - Natureza da
Despesa n° 339039 (Outros serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica).

 

21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

 

21.1. As constantes do Anexo III (Minuta do Contrato).

 

22- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

 

22.1. As constantes do Anexo III (Minuta do Contrato).

 

23 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

 

23.1 O combustível a ser utilizado no gerador deve ser preferencialmente o DIESEL
S10, ao invés do DIESEL S500, pois, o diesel comum (S500) apresenta 500 partes de
enxofre por milhão, e o diesel S10 conta com 10 partes da mesma substância,
proporcionando uma redução significativa de emissão deste poluente.
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24 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 

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

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

24.3. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros
ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos,
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

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

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

24.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

24.7. 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.

24.8. 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.

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

24.10. 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.

 

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

 

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

 

24.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações
e Contratos, no endereço especificado no item 24.11, no caso de ser retirado em
Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.

 

24.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

 

ANEXO I - Termo de Referência;

ANEXO I-A – Descrição dos Equipamentos;

ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;

ANEXO III – Minuta de Contrato.

 

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

 

Maceió/AL, 10 de maio de 2022.

 

 

Ingrid Pereira de Lima Araujo

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

ANEXO I
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TERMO DE REFERÊNCIA

 

1. Objeto

Contratação de empresa especializada para locação, instalação,
desinstalação e operação de 02 (dois) Grupos Geradores, conforme especificações
técnicas e locais de instalação constantes do ANEXO ÚNICO, para atender aos
equipamentos de informática e demais equipamentos elétricos, tais como ventiladores,
bebedouros, frigobares, condicionadores de ar, elevador etc., do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, no período de 01/10/2022 a 03/10/2022, em 1º turno, e no
período de 29/10/2022 a 31/10/2022, em 2º turno, se houver.

 

2. Justificativa

Garantir o funcionamento dos equipamentos que dependem de energia elétrica, por
ocasião da realização das Eleições de 2022, prevenindo qualquer ocorrência de falta de
fornecimento de energia que venha a interferir na finalização das Eleições de 2022.

 

3. Critérios de Sustentabilidades

O combustível a ser utilizado no gerador deve ser preferencialmente o DIESEL S10, ao
invés do DIESEL S500, pois o diesel comum (S500) apresenta 500 partes de enxofre
por milhão, e o diesel S10 conta com 10 partes da mesma substância, proporcionando
uma redução significativa de emissão deste poluente.

 

4. Disposições Gerais

4.1 Para o perfeito conhecimento do objeto licitado, as proponentes interessadas na
prestação dos serviços contidos neste Termo de Referência poderão vistoriar as
instalações do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizada na Av. Aristeu de
Andrade, nº 377, Farol, Maceió/AL (Edifício-Sede) e na Av. Fernandes Lima, n.º 3487,
Farol, Maceió/AL (Fórum Eleitoral de Maceió - FEM), de forma a inteirar-se das condições
físicas existentes. Este procedimento facilitará a elaboração da proposta de preços,
que deverá, obrigatoriamente, vincular-se às regras determinadas neste instrumento;

4.2 A vistoria prévia poderá ser realizada de segunda a quinta-feira, de 13h30m às 17h,
e sexta-feira, das 08h às 12h, com agendamento prévio de 24 (vinte e quatro) horas,
por intermédio do telefone (82) 2122-7797/7652, junto à Seção de Manutenção e
Reparos do TRE-AL. Esta vistoria técnica não é requisito de habilitação da empresa,
porém, não serão aceitas reclamações posteriores com alegações de desconhecimento
das condições ou dificuldades quanto à realização dos serviços listados no presente
Termo de Referência;

4.3 O horário em que o Grupo Gerador deve estar apto a operar no 1º e 2º turnos
deverá ser o abaixo especificado: a) Sábado: 7h às 19h; b) Domingo: 7h até as 7h do
dia seguinte (segunda-feira), observado o disposto no item 4.10;

4.4. Estima-se, para fins projeção e elaboração de proposta de preços, o efetivo uso do
equipamento por 5 horas, em cada turno;

4.5 A CONTRATADA deverá cumprir a legislação e as normas relativas à Segurança e
Medicina do Trabalho, diligenciando para que seus empregados trabalhem com
equipamentos de proteção individual (EPI) e executem os testes necessários e
definidos na legislação pertinente. A fiscalização do TRE-AL poderá paralisar os
serviços, enquanto tais empregados não estiverem protegidos, ficando o ônus da
paralisação por conta da empresa;

4.6 A CONTRATADA será responsabilizada pelo cumprimento, por parte de seus
empregados, das normas disciplinares e das orientações de segurança determinadas
pelo TRE-AL.

 

5. Obrigação da Contratada

A CONTRATADA pelos serviços previstos neste Termo de Referência se obriga a:

5.1. Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes desta
contratação.

5.2. Responder por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação social,
trabalhista, previdenciária, tributária, fiscal, securitária, comercial, civil e criminal, que se
relacionem direta ou indiretamente com o fornecimento/serviço, inclusive no tocante a
seus empregados e prepostos;

5.3. Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente ao Contratante
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução do
fornecimento/serviço, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização
ou o acompanhamento realizado pelo Contratante;
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5.4. Seus empregados, quando nas dependências do Contratante, estarão sujeitos às
normas internas deste (segurança, disciplina);

5.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou
em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução dos serviços ou de materiais empregados;

5.6. Prestar, de imediato, todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo
Contratante, obrigando-se a atender todas as reclamações a respeito da qualidade do
fornecimento/serviço prestado;

5.7. Comunicar ao Contratante, de imediato e por escrito, qualquer irregularidade
verificada durante a execução do fornecimento/serviço, para a adoção das medidas
necessárias à sua regularização;

5.8. Acatar as determinações feitas pela Contratante quanto ao cumprimento do objeto
do Contrato;

5.9. A Contratada deverá disponibilizar dois operadores, um para cada local
mencionado no Anexo Único, exclusivamente, no horário de 7
horas do dia 02/10/2022, até as 7 horas do dia seguinte ao Pleito 2022, dia 03/10/2022,
em 1º turno, e na ocorrência de 2º turno, das 7 horas do dia 30/10/2022 até as 7
horas do dia seguinte, dia 31/10/2022,
podendo o operador contratado ser liberado antes do horário previsto no presente item, considerando o término dos trabalhos do Pleito Eleitoral;

5.10. O combustível será fornecido pela Contratada pelo tempo que for necessário,
para a finalização das atividades das Eleições 2022.

 

6. Qualificação Técnica e Profissional

6.1 Os interessados deverão comprovar sua regular inscrição no Conselho Regional de
Engenharia (CREA), ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo (CAU) como
empresa de engenharia ou de arquitetura e apresentar um ou mais atestado(s) de
capacidade técnica, devidamente certificados pelo Conselho Regional de Engenharia ou
Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo (Certidão de Acervo Técnico),
fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que o
licitante possui capacidade para executar serviços com características (tipologias)
similares ou superiores ao do objeto deste certame.

6.1.1 Para fins de habilitação técnica operacional das licitantes, com relação a execução
deste serviço, serão exigidas Certidões de Acervo Técnicos - CAT's com os seguintes
serviços, no mínimo:

a.1) Instalação de Grupo Gerador a diesel, com tensão de saída 380V/220V e potência
nominal de no mínimo 75KVA;

6.2 Apresentar comprovação de possuir em seu quadro, na data prevista para entrega
da proposta, profissional(ais) de nível superior ou outro devidamente reconhecido pelo
CREA ou CAU, detentor(es) dos atestados de capacidade técnica que comprovem a
execução dos seguintes serviços, de forma a demonstrar a capacidade técnica
profissional:

6.2.1 - Instalação de Grupo Gerador a diesel, com tensão de saída 380V/220V;

6.3 Caso o detentor do Acervo Técnico seja sócio da empresa, a comprovação de que
trata o parágrafo anterior será satisfeita com a apresentação do ato constitutivo ou
contrato social da empresa;

6.4 Se o detentor do Acervo Técnico for contratado para prestação de serviços, a
comprovação será satisfeita com a apresentação do contrato de prestação de serviço;

6.5 Se o detentor do Acervo Técnico for empregado, a comprovação dar-se-á com a
apresentação de cópia autenticada da Carteira de Trabalho ou Ficha constante do Livro
de Registro de Empregado;

6.6 O(s) profissional(is) indicado(s) pela licitante, detentor(es) do(s) acervo(s)
técnico(s), deverá(ão) participar do serviço objeto deste certame, coordenando sua
execução de acordo com os respectivos acervos técnicos;

6.7 É de responsabilidade da CONTRATADA obter junto ao órgão profissional
competente a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de
Responsabilidade Técnica – RRT do contrato e apresentar o documento ao gestor
administrativo do contrato, antes do início dos serviços;

6.8 A exigência do(s) atestado(s) está fundamentada no Art. 30 da Lei 8666/93 e visa
evitar a contratação de empresa e profissional sem experiência na execução de
serviços compatíveis com o objeto deste termo de referência;

6.9 O serviço constante deste termo de referência limitar-se-á à instalação e
desinstalação de grupo gerador a diesel nas duas edificações descritas no anexo único,
sendo exigida a comprovação de capacitação técnico-profissional e técnico-operacional
aos itens de maior relevância técnica e/ou de valor significativo;

6.10 Os prédios descritos no anexo único requerem um grupo gerador de 150KVA,
sendo este o serviço de maior relevância na contratação em tela. Para a comprovação
da capacitação técnico-operacional está se exigindo a prestação de serviços compatível
de um grupo gerador de 75 KVA, estando estes quantitativos em consonância ao
patamar máximo de 50% da quantidade requerida, exigidas pelas cortes de contas. A
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exigência de comprovação de execução de Instalação de Grupo Gerador a diesel, com
tensão de saída 380V/220V, fez-se necessária, no entendimento desta unidade técnica,
em razão do tipo de serviço e pela importância de continuidade nas atividades
desenvolvidas nos dias do pleito eleitoral.

 

7. Obrigações da Contratante

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas se obriga a:

7.1. Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob os aspectos
quantitativo e qualitativo, através do Gestor e/ou Fiscal nomeados e designados para
tanto, comunicando à Contratada qualquer irregularidade verificada na execução dos
serviços, determinando, de imediato, as providências necessárias à sua regularização;

7.2. Nomear formalmente como Gestor e/ou Fiscal, para realizar o acompanhamento
da execução contratual, no limite de sua capacidade técnica, servidor(es) lotado(s) na
Seção de Manutenção e Reparos – SMR vinculada à Coordenadoria de Serviços Gerais e
Comunicações – COSEG;

7.3. Proporcionar todas as condições necessárias para que a Contratada possa
cumprir o objeto do Contrato.

 

8. Pagamento

8.1. O pagamento será efetuado através de crédito em conta-corrente, mediante a
apresentação de Nota Fiscal de Serviços, em até 10 (dez) dias, a ser entregue ao final
de cada turno eleitoral acompanhada das Certidões Negativas de Débitos Fiscais e
Previdenciários;

8.2. O TRE/AL, por ocasião do pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais
determinados pela legislação tributária;

8.3. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal declaração
que comprove tal opção no modelo expedido pela Receita Federal do Brasil.

 

9. Gestão e fiscalização

A gestão e a fiscalização seção exercidas por servidores integrantes da Seção de
Manutenção e Reparos – SMR, devidamente designados em portaria da Presidência.

 

10. Sanções Contratuais

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

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

10.2 Multa de mora de 1% (um por cento) por hora, até o limite de 10% (dez por
cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na correção de
irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato;

10.3 Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do contrato, em razão de
recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas;

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

10.5 A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do caso
e as justificativas apresentadas em até 5 (cinco) dias pela CONTRATADA, assegurando-
lhe o contraditório e a ampla defesa;

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

 

 

Maceió – AL, 22 de fevereiro de 2022.

 

 

Responsável pela elaboração do Termo de Referência:
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Marcos André Melo Teixeira

Chefe da Seção de Manutenção e Reparos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I-A

DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

1. Edifício-Sede:

Localização: Av. Aristeu de Andrade, nº 377, Farol, Maceió/AL.

1.1 Especificações técnicas:

Trifásico / 4Polos / 60Hz de Frequência.

Potência Nominal mínima: 150 kVA.

Tipo: AC, Auto Regulado.

Acionamento: Monobloco c/ Luva Elástica.
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Acionamento: Monobloco c/ Luva Elástica.

Tensão de Saída: 220/380V.

Regulador de Voltagem: AVR.

Motor à Diesel.

Tipo: 6 Cilindros, Refrigerado à água.

Partida: Manual e/ou Elétrica/ automática.

Autonomia: 8 (oito) horas.

Sensor de pressão do óleo.

Sensor de temperatura da água.

Carregador de Bateria: 12V/8,3 A.

 

2. Fórum Eleitoral de Maceió:

Localização: Av. Fernandes Lima, n.º 3487, Farol, Maceió/AL.

2.1 Especificações técnicas:

Trifásico / 4Polos / 60Hz de Frequência.

Potência Nominal mínima: 150 kVA.

Tipo: AC, Auto Regulado.

Acionamento: Monobloco c/ Luva Elástica.

Tensão de Saída: 220/380V.

Regulador de Voltagem: AVR.

Motor à Diesel.

Tipo: 6 Cilindros, Refrigerado à água.

Partida: Manual e/ou Elétrica/ automática.

Autonomia: 8 (oito) horas.

Sensor de pressão do óleo.

Sensor de temperatura da água.

Carregador de Bateria: 12V/8,3A.

 

 

 

ANEXO II

PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO

Dados da Empresa:

Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

CEP  

Fones:  

Fax  

E-mail  

Site internet  
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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  
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Empresa optante pelo SIMPLES? ( ) Sim ( ) Não

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III

 

MINUTA

 

CONTRATO Nº XX/2022

Processo nº 0006495-24.2021.6.02.8000

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO,
DESINSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE GRUPOS DE GERADORES, CELEBRADO COM
A EMPRESA _________.

 

Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS,
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade
nº 377 – Farol, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 06.015.041/0001-38,
doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representada por seu Presidente,
Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da
Carteira de Identidade nº 215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68,
residente e domiciliado nesta Cidade, e a empresa XXXXXX, CNPJ nº : XXXXXX, situada
XXXXXX, CEP: XXXXXX, Fone: XXXXXX, e-mail: XXXXXX, daqui por diante denominada
CONTRATADA, neste ato representada por XXXXXX, portador do RG nº XXXXXX, CPF
nº XXXXXX, resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços de
assistência e suporte preventivos e corretivos de grupos geradores, com fulcro na Lei
Federal n° 10.520/02, no Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 e no Edital do
Pregão Eletrônico nº 29/2022, devendo ser observadas as seguintes cláusulas:

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

 

Este contrato será regido pela Lei n° 8.666/93 e alterações, em consonância com o que
faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos).

 

PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, no que couber, os demais preceitos de
Direito Público e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, as disposições da
Lei federal nº 8.078/1990, os princípios da teoria geral dos contratos e as normas de
direito privado, bem, como a Resolução do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas nº
15.787, de 15/02/2017, disponível no site www.tre-al.jus.br, seguindo o caminho: Área
Jurídica, Jurisprudência, Resoluções.

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

 

Este contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para locação,
instalação, desinstalação e operação de 02 (dois) Grupos Geradores, para atender aos
equipamentos de informática e demais equipamentos elétricos, tais como ventiladores,
bebedouros, frigobares, condicionadores de ar, elevador, entre outros, do TRE-AL, no
período de 01/10/2022 a 03/10/2022, em 1º turno, e no período de 29/10/2022 a
31/10/2022, em 2º turno, se houver, conforme as exigências contidas neste contrato e
nos Anexos do Edital do Pregão Eletrônico nº XX/2022.

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

 

O valor global estimado para o presente contrato é de R$ XXXXXXX, sendo que R$ xxx
para cada turno de eleição.
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PARÁGRAFO ÚNICO – Além dos ganhos, já compõem os preços acima todas as
despesas necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais da Contratada,
como tributos, encargos sociais e trabalhistas, insumos, despesas operacionais e
outras.

 

CLÁUSULA QUARTA – DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

 

Os serviços contratados deverão ser prestados, conforme descriminado abaixo:

a) Para o perfeito conhecimento do objeto licitado, as proponentes interessadas na
prestação dos serviços contidos neste Termo de Referência poderão vistoriar as
instalações do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizada na Av. Aristeu de
Andrade, nº 377, Farol, Maceió/AL (Edifício-Sede) e na Av. Fernandes Lima, n.º 3487,
Farol, Maceió/AL (Fórum Eleitoral de Maceió - FEM), de forma a inteirar-se das condições
físicas existentes. Este procedimento facilitará a elaboração da proposta de preços,
que deverá, obrigatoriamente, vincular-se às regras determinadas neste instrumento;

b) A vistoria prévia poderá ser realizada de segunda a quinta-feira, de 13h30m às 17h,
e sexta-feira, das 08h às 12h, com agendamento prévio de 24 (vinte e quatro) horas,
por intermédio do telefone (82) 2122-7797/7652, junto à Seção de Manutenção e
Reparos do TRE-AL. Esta vistoria técnica não é requisito de habilitação da empresa,
porém, não serão aceitas reclamações posteriores com alegações de desconhecimento
das condições ou dificuldades quanto à realização dos serviços listados no presente
Termo de Referência;

c) O horário em que o Grupo Gerador deve estar apto a operar no 1º e 2º turnos
deverá ser o abaixo especificado: a) Sábado: 7h às 19h; b) Domingo: 7h até as 7h do
dia seguinte (segunda-feira);

d) Estima-se, para fins projeção e elaboração de proposta de preços, o efetivo uso do
equipamento por 5 horas, em cada turno;

e) A CONTRATADA deverá cumprir a legislação e as normas relativas à Segurança e
Medicina do Trabalho, diligenciando para que seus empregados trabalhem com
equipamentos de proteção individual (EPI) e executem os testes necessários e
definidos na legislação pertinente. A fiscalização do TRE-AL poderá paralisar os
serviços, enquanto tais empregados não estiverem protegidos, ficando o ônus da
paralisação por conta da empresa;

f) A CONTRATADA será responsabilizada pelo cumprimento, por parte de seus
empregados, das normas disciplinares e das orientações de segurança determinadas
pelo TRE-AL.

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

 

O pagamento será efetuado através de crédito em conta-corrente, mediante a
apresentação de Nota Fiscal de Serviços, em até 10 (dez) dias, a ser entregue ao final
de cada turno eleitoral acompanhada das Certidões Negativas de Débitos Fiscais e
Previdenciários.

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Poderão ser descontados do pagamento os valores
atinentes a penalidades eventualmente aplicadas.

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

 

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

 

PARÁGRAFO QUARTO - Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à Nota
Fiscal o documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejadas.

 

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

EM = I x N x VP,
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Onde:

EM= Encargos Moratórios

N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga;

I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

 

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

365 365

 

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

 

CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

 

As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta dos recursos
orçamentários aprovados para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, consignados no
Programa de Trabalho – Julgamento de Causas e Gestão Administrativa do Programa
Nacional - PTRES nº 167674, Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Serviços de Terceiros
– Pessoa Jurídica), compromissados pela Nota de Empenho nº 2022NE000XXX, de XX
de XXXX de 2022, no valor R$ XXXX (XXXX).

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

 

São obrigações da Contratada:

a) Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes desta
contratação;

b) Responder por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação social,
trabalhista, previdenciária, tributária, fiscal, securitária, comercial, civil e criminal, que se
relacionem direta ou indiretamente com o fornecimento/serviço, inclusive no tocante a
seus empregados e prepostos;

c) Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente ao Contratante ou
a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução do
fornecimento/serviço, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização
ou o acompanhamento realizado pelo Contratante;

d) Sujeitar seus empregados, quando nas dependências do Contratante, às normas
internas deste (segurança, disciplina);

e) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou
em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução dos serviços ou de materiais empregados;

f) Prestar, de imediato, todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo
Contratante, obrigando-se a atender todas as reclamações a respeito da qualidade do
fornecimento/serviço prestado;

g) Comunicar ao Contratante, de imediato e por escrito, qualquer irregularidade
verificada durante a execução do fornecimento/serviço, para a adoção das medidas
necessárias à sua regularização;

h) Acatar as determinações feitas pela Contratante quanto ao cumprimento do objeto
do Contrato;

i) Disponibilizar dois operadores, um para cada local mencionado no Anexo Único,
exclusivamente, no horário de 7 horas do dia 02/10/2022, até as 7 horas do dia
seguinte ao Pleito 2022, dia 03/10/2022, em 1º turno, e na ocorrência de 2º turno, das
7 horas do dia 30/10/2022 até as 7 horas do dia seguinte, dia 31/10/2022, podendo o
operador contratado ser liberado antes do horário previsto no presente item,
considerando o término dos trabalhos do Pleito Eleitoral;

j) O combustível será fornecido pela Contratada pelo tempo que for necessário, para a
finalização das atividades das Eleições 2022.

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - É expressamente proibida a contratação de servidor
pertencente ao quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral durante a execução
dos serviços contratados.

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida, também, a veiculação de
publicidade, vinculativa ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional
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Eleitoral de Alagoas, salvo se houver prévia autorização da Administração do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas.

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - É expressamente proibida, a partir da assinatura do
contrato, a contratação de empregados ou prestadores de serviço que sejam
cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau, inclusive, de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou
juízes vinculados ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de acordo com o disposto
no art. 2º, incisos IV e V, e § 2º, e o art. 3º da Resolução nº 07/2005 do Conselho
Nacional de Justiça, com a nova redação dada pela Resolução 09/2005-CNJ.

 

PARÁGRAFO QUARTO – É expressamente proibido que a contratada possua entre
seus sócios, ainda que sem função gerencial, servidor, cônjuges, companheiros ou
parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro, inclusive, de
ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes
vinculados ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE.

 

São obrigações do Contratante:

a) Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob os aspectos
quantitativo e qualitativo, através do Gestor e/ou Fiscal nomeados e designados para
tanto, comunicando à Contratada qualquer irregularidade verificada na execução dos
serviços, determinando, de imediato, as providências necessárias à sua regularização;

b) Nomear formalmente como Gestor e/ou Fiscal, para realizar o acompanhamento da
execução contratual, no limite de sua capacidade técnica, servidor(es) lotado(s) na
Seção de Manutenção e Reparos – SMR vinculada à Coordenadoria de Serviços Gerais e
Comunicações – COSEG;

c) Proporcionar todas as condições necessárias para que a Contratada possa cumprir
o objeto do Contrato.

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE

 

O prazo de vigência será da data da assinatura até o dia 31 (trinta e um) de novembro
de 2022, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União.

 

CLÁUSULA DEZ - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

 

Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no SICAF,
pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:

 

a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços;

 

b) não entregar a documentação exigida no edital;

 

c) apresentar documentação falsa;

 

d) causar o atraso na execução do objeto;

 

e) não mantiver a proposta;

 

f) falhar na execução do contrato;

 

g) fraudar a execução do contrato;

 

h) comportar-se de modo inidôneo;
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i) declarar informações falsas; e

 

j) cometer fraude fiscal.

 

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

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Poderá a Administração considerar inexecução total ou
parcial do contrato, conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o
atraso superior a 24 (vinte e quatro) horas do início do cumprimento das obrigações
contratuais.

 

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

 

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

 

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

 

b) Multa de mora de 1% (um por cento) por hora, até o limite de 10% (dez por cento),
em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na correção de irregularidade,
calculado sobre o valor atualizado do contrato;

 

c) Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do contrato, em razão de
recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas;

 

PARÁGRAFO QUINTO - As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas
cumulativamente com as demais.

 

PARÁGRAFO SEXTO - Na hipótese de prestação parcial dos serviços, o valor da(s)
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso.

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

PARÁGRAFO QUINZE - O período de atraso será contado em dias corridos.

 

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

 

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

 

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

 

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

 

CLÁUSULA ONZE – DA GESTÃO, DA FISCALIZAÇÃO E DO ACOMPANHAMENTO
DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

 

A gestão e a fiscalização serão exercidas por servidores integrantes da Seção de
Manutenção e Reparos – SMR, devidamente designados em portaria da Presidência.

 

CLÁUSULA DOZE – DA RESCISÃO

 

Este contrato poderá ser rescindido em virtude dos motivos estabelecidos nos art. 78
da Lei n° 8.666/93, compatíveis com o objeto do mesmo, assegurado o contraditório e
a ampla defesa.

 

PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da
Contratada, fica o Contratante autorizado a reter os créditos que aquela tem direito,
até o limite do valor dos prejuízos comprovados, sem prejuízo das penalidades
aplicáveis.

 

CLÁUSULA TREZE - DAS ALTERAÇÕES

 

Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas
justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93.

 

Edital 7 (1062799)         SEI 0006495-24.2021.6.02.8000 / pg. 294



CLÁUSULA QUATORZE - DA VINCULAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO E À
PROPOSTA DE PREÇOS DA CONTRATADA

 

Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, aos mandamentos do Edital do
Pregão Eletrônico n° XX/2022 e às estipulações da proposta de preços da Contratada,
evento SEI nº XXXX.

 

CLÁUSULA QUINZE - DA PUBLICAÇÃO

 

O extrato do presente Contrato será publicado no Diário Oficial da União, na forma
prevista no art. 61, Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/93.

 

CLÁUSULA DEZESSEIS - DO FORO

 

Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal de Alagoas, para dirimir as
questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

 

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente contrato
lavrado em duas cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes abaixo:

 

Maceió, XX de XXXX de 2022

 

Pelo TRE/AL:

DESEMBARGADOR OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

 

Pela Empresa

 

XXXXXXXXXXXXX

Em 10 de maio de 2022.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 10/05/2022, às 18:29, 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
1062799 e o código CRC E8B39611.

0006495-24.2021.6.02.8000 1062799v2
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302022051100212
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL
EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 0306407-48.2021.4.03.8000; Espécie: Contrato nº 04.005.10.2022, firmado em
09/05/2022; Contratante: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, CNPJ nº
59.949.362/0001-76; Contratada: AT & SANTOS CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº
10.394.719/0001-08; Objeto: prestação de serviços de copeiragem com fornecimento de
materiais de limpeza de uso nas copas e insumos; Vigência: a partir da data de sua
assinatura, pelo período de 30 meses; Valor Total Estimado: R$ 3.907.749,90;
Procedimento Licitatório: Pregão Eletrônico nº 001/2022; Fundamento Legal: Leis nºs
8.666/93 e 10.520/02, Decreto nº 8.538/15, Lei Complementar nº 123/06, Decretos nºs
10.024/19, 9.507/18 e 7.746/12, Instrução Normativa nº 05/17 da Secretaria de Gestão do
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Resolução nº 169/13 do Conselho
Nacional de Justiça e alterações e Instrução Normativa nº 001/16 do Conselho da Justiça
Federal; Signatários: pelo Contratante, Dra. Marisa Ferreira dos Santos, Desembargadora
Federal Presidente, e pela Contratada, Sr. Adalberto Tabajara dos Santos, Diretor.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie:CONTRATO nº 06/2022. CONTRATANTE: TRF 4ª Região. CONTRATADA:
SUPERINTEROP SUPORTE EM INFORMÁTICA LTDA. OBJETO: Fornecimento de serviços de
suporte técnico à plataforma de software livre do TRF4. ORIGEM: PE 10/2022. D OT .
ORÇAMENTÁRIA: PT-168400, ND 3390-40 e 2022NE500175, datada de 06/05/2022. PREÇO
TOTAL ESTIMADO: R$ 340.000,00. VIGÊNCIA: 10/05/2022 a 10/01/2024. PA 0001015-
42.2022.4.04.8000. ASSINATURA: Sra. Sandra Mara Cornelius da Rocha, Diretora-Geral, em
10/05/2022.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: QUARTO ao Contrato nº 19/2018. CONTRATANTE: TRF 4ª Região. CONTRAT A DA :
DNA TECNOLOGIA LTDA. OBJETO DO CONTRATO: Prorrogação da vigência do Contrato de
prestação de serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas em linguagem PHP,
por mais 03 meses, a partir de 12/05/2022. DOT. ORÇAMENTÁRIA: PT 168400; ND 3390.40
e reforços 2022NE500204 e 2022NE500205, datado de 09/05/2022. VALOR TOTAL
ESTIMADO: R$ 69.579,27. PA: 0007288-13.2017. ASSINATURA: Sandra Mara Cornelius da
Rocha, Diretora-Geral, em 10.05.2022.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA TRE/AL n° 04/2022; Proc. SEI nº 0005388-42.2021.6.02.8000; PE nº 18/2022, Fund.
Legal: Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, em consonância com o que faculta o art. 191 da
Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), Decreto nº 10.024/2019
e Decreto nº 7.892/2013, com alterações e demais normas legais aplicáveis; Gerenciador
da Ata: TRE/AL; Vigência: 12 meses, contados da publicação do extrato no DOU;
Assinatura: 12/04/2022; Objeto: Registro de preços para confecção de faixas informativas
para apoio às Eleições Gerais 2022, conforme especificações e condições assentadas no
Termo de Referência; Relação contendo: fornecedor, CNPJ, item, marca, unidade,
quantidade, valor unitário, valor total, respectivamente (consultar o PE nº 18/2022, no site:
www.tre-al.jus.br - Transparência - Gestão de Contratações - Atas de Registro de Preços);
COMERCIAL CEZÁRIO JÚNIOR 04245046422, CNPJ 26.125.358/0001-34, Item 01, Comercial
Graciliano, unidade, 350, R$ 83,00, R$ 29.050,00.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2022 - UASG 70011

Nº Processo: 0002192-30.2022. Objeto: Aquisição imediata de material de
manutenção predial em geral, inclusive peças de reposição, para manutenções em
aparelhos de ar condicionado, conforme especificações constantes nos ANEXOS deste
edital. . Total de Itens Licitados: 16. Edital: 11/05/2022 das 08h00 às 17h00. Endereço:
Avenida Aristeu de Andrade, 377, Farol - Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00028-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 11/05/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 24/05/2022
às 14h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 09/05/2022) 70011-00001-2022NE999999

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2022 - UASG 70011

Nº Processo: 0006495-24.2021. Objeto: Contratação de empresa especializada
para locação, instalação, desinstalação e operação de 02 (dois) Grupos Geradores, para
atender aos equipamentos de informática e demais equipamentos elétricos, tais como
ventiladores, bebedouros, frigobares, condicionadores de ar, elevador, entre outros, do
TRE-AL, no período de 01/10/2022 a 03/10/2022, em 1º turno, e no período de
29/10/2022 a 31/10/2022, em 2º turno, se houver, conforme o edital e seus anexos.. Total
de Itens Licitados: 1. Edital: 11/05/2022 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de
Andrade, 377, Farol - Maceió/AL ou https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00029-
2022. Entrega das Propostas: a partir de 11/05/2022 às 08h00 no site
www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 25/05/2022 às 14h00 no site
www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 10/05/2022) 70011-00001-2022NE999999

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Sexto Termo Aditivo ao Contrato nº 12/2018, para execução indireta de
prestação de serviços. PARTES: União, através do TRE-AP e a empresa
MIRANDA & MACEDO LTDA EPP. Objeto: Altera a Cláusula Sexta do instrumento
principal, para fins de prorrogação do Contrato por mais 30 (trinta) dias, para
o período de 10.05.2022 a 08.06.2022. DATA DE ASSINATURA: em 09/05/2022.
Signatários: Francisco Valentim Maia, Diretor Geral do TRE/AP, e Charlison
Miranda Macedo, representante da contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 029/2022, firmado entre a União, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral
da Bahia e a Empresa PTLS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA TÉCNICA LTDA.
OBJETO: Aquisição de equipamentos e programas de datacenter. VALOR TOTAL: R$
996.000,00. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93 e pregão nº 002/2022. DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.4.4.90.40.05; Ação 02.122.0033.20GP.0029. Processos SEI:
0015838-60.2021.6.05.8000 e 0006073-31.2022.6.05.8000. VIGÊNCIA: 60 meses, contados
da data da assinatura. ASSINATURA: 10/05/2022. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos
Vieira pelo TRE-BA e os Srs. Herbert José Azevedo e Fábio Cunha, pela Contratada.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO SEI n.º 0004610-54.2022.6.05.8000. OBJETO: Curso in Company "Programa de
Reciclagem Anual para Atividade de Segurança 2022". FAVORECIDO: BOSS TRIGGER
TACTICAL TREINAMENTOS EM SEGURANCA LTDA. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, II, c/c art.
13, VI, da Lei n.º 8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.33.90.39.48. Ação
02.122.0033.20GP.0029. VALOR: R$ 51.000,00. RATIFICAÇÃO: Bel. Raimundo de Campos
Vieira, em 10/05/2022.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2022 - UASG 70013

Nº Processo: 0020184-54.2022. Objeto: Contratação de serviços elétricos com
fornecimento de material de consumo para manutenção corretiva dos circuitos de tomadas
elétricas e iluminação, incluindo a instalação de rabichos e extensões nos locais de votação
e apuração das Zonas Eleitorais da Capital do Estado da Bahia, visando à realização das
Eleições de 2022.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 11/05/2022 das 08h00 às 17h59.
Endereço: 1. Avenida do Cab, Nr. 150, Paralela - Salvador/BA ou
https://www.gov.br/compras/edital/70013-5-00019-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 11/05/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 25/05/2022
às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: O edital está disponível no
Portal de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras), bem como no site do
Tribunal, no endereço www.tre-ba.jus.br. Outras informações poderão ser obtidas através
do telefone 75-3236-1101..

MARCOS DE ALBUQUERQUE MELLO
Pregoeiro

(SIASGnet - 10/05/2022) 70013-00001-2022NE000001

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Espécie: Processo n.º 6956/2022. Espécie: Dispensa de licitação. Objeto: à contratação por
dispensa de licitação do serviço de locação de veículo com motorista para a 46ª Zona
Eleitoral - Mombaça/CE, uma vez que foram realizados pelo menos dois pregões
presenciais, sem que houvesse interessados no objeto. Contratado: MARCOS ALANIO LIMA
ARCANJO, CPF: 952.891.783-68. Valor Unitário da diária de R$175,99 (cento e setenta e
cinco reais e noventa e nove centavos), Fundamento: art. 24, V da Lei n.º 8.666/93 e
Processo nº PAD n.º 6956/2022. Ratificado por: Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral. Data:
05/05/2022.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 3º Termo Aditivo ao Contrato N.º 106/2019 celebrado com a pessoa física CARLA
SOARES MOREIRA. Objeto: Este termo aditivo visa à prorrogação do Contrato por mais 12
meses, a partir de 10 de setembro de 2022. Fundamento: nas disposições normativas
pertinentes, no art. 62, § 3.º, inciso I, da Lei n.º 8.666/1993, c/c item 3.1, § 1.º do Contrato
n.º 106/2019 e no Processo PAD n.º 3.671/2022. Assina, pelo TRE, Hugo Pereira Filho,
Diretor-Geral do TRE-CE, e pela contratada, Carla Soares Moreira. DATA: 07/04/2022.

EXTRATOS DE TERMOS DE COOPERAÇÃO

Espécie: Acordo de Cooperação. PAD 7759/2022. Objeto: Acordo entre o Município de
Campos Sales e o Juízo Eleitoral da 38ª Zona Eleitoral, com o objetivo de prestar apoio à
população no acesso aos serviços digitais ofertados pela Justiça Eleitoral. Assina, pela Zona
Eleitoral, Samara Costa Maia, Juiza Eleitoral e pela Prefeitura, João Luiz Lima Santos,
Prefeito de Campos Sales. Data: 06.05.2022

Espécie: Acordo de Cooperação. PAD 7829/2022. Objeto: Acordo entre o Município de
Ibiapina e o Juízo Eleitoral da 73ª Zona Eleitoral, com o objetivo de prestar apoio à
população no acesso aos serviços digitais ofertados pela Justiça Eleitoral. Assina, pela Zona
Eleitoral, Anderson Alexandre Nascimento Silva, Juiz Eleitoral e pela Prefeitura, Marcos
Antônio da Silva Lima, Prefeito de Ibiapina. Data: 06.04.2022

Espécie: Acordo de Cooperação. PAD 7829/2022. Objeto: Acordo entre o Município de
Ubajara e o Juízo Eleitoral da 73ª Zona Eleitoral, com o objetivo de prestar apoio à
população no acesso aos serviços digitais ofertados pela Justiça Eleitoral. Assina, pela Zona
Eleitoral, Anderson Alexandre Nascimento Silva, Juiz Eleitoral e pela Prefeitura, Renê de
Almeida Vasconcelos, Prefeito de Ubajara. Data: 06.04.2022

Espécie: Acordo de Cooperação. PAD 7910/2022. Objeto: Acordo entre a Câmara dos
Vereadores de Miraíma e o Juízo Eleitoral da 89ª Zona Eleitoral, com o objetivo de prestar
apoio à população no acesso aos serviços digitais ofertados pela Justiça Eleitoral. Assina,
pela Zona Eleitoral, Gabriela Carvalho Azzi, Juiza Eleitoral e pela Câmara dos Vereadores,
Raimundo Ribeiro Sales, Presidente. Data: 05.04.2022

Espécie: Acordo de Cooperação. PAD 7915/2022. Objeto: Acordo entre o Município de
Miraíma e o Juízo Eleitoral da 89ª Zona Eleitoral, com o objetivo de prestar apoio à
população no acesso aos serviços digitais ofertados pela Justiça Eleitoral. Assina, pela Zona
Eleitoral, Gabriela Carvalho Azzi, Juíza Eleitoral e pela Prefeitura, Antônio Ednardo Braga
Lima Filho, Prefeito de Miraíma. Data: 06.04.2022

EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO

Espécie: PACTO DE COOPERAÇÃO. As Partes: O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEA R Á
e a zona eleitoral de Paramoti - 111ª ZE. 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, Antônia Telvânia Ferreira Braz. Data: 10/05/2022.
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Pregões 2022

Licitação Em Andamento

   

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 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 23/2022
SEI 0007051-26.2021.6.02.8000

Data: 06/05/2022 às 09:00:00 

Objeto: Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização, para atender às Unidades da Justiça Eleitoral em
Alagoas na manutenção de suas atividades no exercício de 2021/2022, conforme especificações do ANEXO I-A do edital. 

Critérios de Sustentabilidade: ( x ) SIM   (   ) NÂO

Valor total: R$ 36.006,00.
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU 

 

Publicação do aviso de licitação no Portal (1063112)         SEI 0006495-24.2021.6.02.8000 / pg. 297

https://adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/author/018392801767
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_152022_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=530&pagina=169&data=15/03/2022
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_232022_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=25/04/2022&jornal=530&pagina=188


11/05/22, 11:33 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 2/3

Número 24/2022
SEI 0002231-27.2022.6.02.8000

Data: 11/05/2022 às 09:00:00 

Objeto: Prestação de serviços de impermeabilização com manta asfáltica tipo 3, de 4mm, com película de alumínio, com
fornecimento de material e mão de obra, de acordo com as especificações e condições assentadas no edital e seus
anexos. 

Critérios de Sustentabilidade: (   ) SIM   ( x ) NÂO

Valor total: R$ 8.285,51.
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU 

 

Número 25/2022
SEI 0004543-56.2021.6.02.8000

Data: 16/05/2022 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 no edital e seus anexos. 

Critérios de Sustentabilidade: (   ) SIM   ( x ) NÂO

Valor total: R$ 497.476,80.
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU 

 

Número 27/2022
SEI 0006542-95.2021.6.02.8000

Data: 17/05/2022 às 14:00:00 

Objeto: Aquisição de material de consumo – água mineral para mesários e coordenadores de locais de votação, por
ocasião das Eleições de 2022, conforme especificações e condições assentadas no ANEXO I do edital. 

Critérios de Sustentabilidade: ( x ) SIM   (   ) NÂO

Valor total: R$ 382.617,60.
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU 

Número 28/2022
SEI 0002192-30.2022.6.02.8000

Data: 24/05/2022 às 14:00:00 

Objeto: Aquisição imediata de material de manutenção predial em geral, inclusive peças de reposição, para
manutenções em aparelhos de ar condicionado, conforme especificações constantes nos ANEXOS do edital. 

Critérios de Sustentabilidade: ( x ) SIM   (   ) NÂO

Valor total: R$ 61.723,98.
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Tags

#Pregão #Pregão eletrônico

Gerenciar portlets

Gestor responsável

Coordenadoria de Material e Patrimônio +

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU 

Número 28/2022
SEI 0002192-30.2022.6.02.8000

Data: 24/05/2022 às 14:00:00 

Objeto: Aquisição imediata de material de manutenção predial em geral, inclusive peças de reposição, para
manutenções em aparelhos de ar condicionado, conforme especificações constantes nos ANEXOS do edital. 

Critérios de Sustentabilidade: ( x ) SIM   (   ) NÂO

Valor total: R$ 61.723,98.
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU 

Número 29/2022
SEI 0006495-24.2021.6.02.8000

Data: 25/05/2022 às 14:00:00 

Objeto: Contrataçãodeempresa especializada para locação, instalação, desinstalação e operação de 02 (dois) Grupos
Geradores, para atender aos equipamentos de informática e demais equipamentos elétricos, tais como ventiladores,
bebedouros, frigobares, condicionadores de ar, elevador, entre outros, do TRE-AL, no período de 01/10/2022 a 03/10/2022, em 1º
turno, e no período de 29/10/2022 a 31/10/2022, em 2º turno, se houver, tudo de acordo com as especificações e condições
assentadas neste edital e seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: ( x ) SIM   (   ) NÂO

Valor total: R$ 17.658,27.
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  

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

DESPACHO

Maceió, 11 de maio de 2022.
À PREG,
Para realização do certame.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 11/05/2022, às 11:36, 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
1063125 e o código CRC 67B838B2.
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Consulta Ata do Pregão

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 29/2022

 
Às 14:10 horas do dia 25 de maio de 2022, reuniu-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe
de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA 121/2022 de 06/04/2022 para, em atendimento às disposições
contidas no Decreto 10.024/2019, referente ao Processo nº 0006495-24.2021 , realizar os procedimentos relativos ao
Pregão nº 29/2022. Objeto: Contratação de empresa especializada para locação, instalação, desinstalação e operação de
02 (dois) Grupos Geradores, para atender aos equipamentos de informática e demais equipamentos elétricos, tais como
ventiladores, bebedouros, frigobares, condicionadores de ar, elevador, entre outros, do TRE-AL, no período de
01/10/2022 a 03/10/2022, em 1º turno, e no período de 29/10/2022 a 31/10/2022, em 2º turno, se houver, conforme o
edital e seus anexos. Inicialmente, em conformidade com às disposições contidas no Edital, o Pregoeiro abriu a Sessão
Pública, a qual, pela inexistência de propostas, está sendo encerrada, também, por caracterizar-se “licitação deserta”.

Item: 1
Descrição: Locação Gerador Elétrico
Descrição Complementar: contratação de empresa especializada para locação, instalação, desinstalação e operação
de 02 (dois) Grupos Geradores, para atender aos equipamentos de informática e demais equipamentos elétricos, tais
como ventiladores, bebedouros, frigobares, condicionadores de ar, elevador, entre outros, do TRE-AL, no período de
01/10/2022 a 03/10/2022, em 1º turno, e no período de 29/10/2022 a 31/10/2022, em 2º turno, se houver. VALOR DO
LANCE DEVERÁ CONSIDERAR O VALOR DOS DOIS TURNOS DE ELEIÇÃO
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada 
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 17.658,2700 Intervalo Mínimo Entre Lances: -
Situação: Cancelado

Nada mais havendo a declarar foi encerrada a Sessão cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

WEBER BEZERRA CAVALCANTI 
Pregoeiro Oficial

JOAO HERMINIO DE BARROS NETO 
Equipe de Apoio

Voltar 
 

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

DESPACHO

Maceió, 25 de maio de 2022.
 
Sr. Secretário de Administração
 
 Reporto-me no presente para informar a abertura

do Pregão 29/2022 na presente data às 14h, pela inexistência
de propostas foi encerrada a sessão pública declarada
de “licitação deserta”, registro ATA evento nº 1073878

 
Respeitosamente.
 
WEBER BEZERRA CAVALCANTI
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 25/05/2022, às 14:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1073882 e o código CRC 6C06160F.
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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 maio de 2022.
À SLC, para atualizar os registros no portal da

transparência e providenciar a minuta de repetição do
certame.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 25/05/2022, às 14:47, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1073941 e o código CRC 5E4D5406.
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22002222 
Minuta  

PROCESSO Nº 0006495-24.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data:  xx de xxxxx de 2022 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: 14 horas 

 

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quecontratação de empresa 
especializada para locação, instalação, desinstalação e operação de 02 (dois) Grupos 
Geradores, para atender aos equipamentos de informática e demais equipamentos 
elétricos, tais como ventiladores, bebedouros, frigobares, condicionadores de ar, elevador, 
entre outros, do TRE-AL, no período de 01/10/2022 a 03/10/2022, em 1º turno, e no 
período de 29/10/2022 a 31/10/2022, em 2º turno, se houver, interessar possa, que 
realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, 
objetivando a contratação de empresa especializada para locação, instalação, desinstalação 
e operação de 02 (dois) Grupos Geradores, tudo de acordo com requisição promovida pela 
Secretaria de Administração desta Corte. 

 
   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, de 
06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
com suas posteriores alterações, em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº 
14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e demais normas pertinentes. 
Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 
2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, 
edição de 19 de junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da 
Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro 
de 1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO 
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa especializada para 
locação, instalação, desinstalação e operação de 02 (dois) Grupos Geradores, para atender 
aos equipamentos de informática e demais equipamentos elétricos, tais como 
ventiladores, bebedouros, frigobares, condicionadores de ar, elevador, entre outros, do 
TRE-AL, no período de 01/10/2022 a 03/10/2022, em 1º turno, e no período de 29/10/2022 
a 31/10/2022, em 2º turno, se houver, tudo de acordo com as especificações e condições 
assentadas neste edital e seus anexos. 

 
2 – DA VIGÊNCIA 

 
2.1. O prazo de vigência será da data da assinatura até o dia 31 (trinta e um) de novembro 
de 2022, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União. 
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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.1.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, 

na forma da legislação vigente; 

a.1.2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

a.1.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

a.1.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, 

de 1993; 

a.1.5.  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em 

processo de dissolução ou liquidação; 

a.1.6. que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente 

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

magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções 

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

chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades 

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

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

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

3.4.  Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou 

“não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

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

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

em seus arts. 42 a 49; 

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

empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o 

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

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 VISTORIA 

 

4.1. Para o perfeito conhecimento do objeto licitado, as proponentes interessadas na 

prestação dos serviços contidos neste Termo de Referência poderão vistoriar as 

instalações do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizada na Av. Aristeu de Andrade, 

nº 377, Farol, Maceió/AL (Edifício-Sede) e na Av. Fernandes Lima, n.º 3487, Farol, Maceió/AL 

(Fórum Eleitoral de Maceió - FEM), de forma a inteirar-se das condições físicas existentes. 

Este procedimento facilitará a elaboração da proposta de preços, que deverá, 

obrigatoriamente, vincular-se às regras determinadas neste instrumento. 

 

4.2. A vistoria prévia poderá ser realizada de segunda a quinta-feira, de 13h30m às 17h, e 

sexta-feira, das 08h às 12h, com agendamento prévio de 24 (vinte e quatro) horas, por 

intermédio do telefone (82) 2122-7797/7652, junto à Seção de Manutenção e Reparos do 

TRE-AL. Esta vistoria técnica não é requisito de habilitação da empresa, porém, não serão 

aceitas reclamações posteriores com alegações de desconhecimento das condições ou 

dificuldades quanto à realização dos serviços listados no Anexo I deste edital. 

 

5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
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5.1.  O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite 

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

5.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no 

sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela 

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

5.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do 

licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para 

realização das transações inerentes a este Pregão. 

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

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

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

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

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

terceiros. 

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

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

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

logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

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

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

 

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

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

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

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

documentação. 

6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste 

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

6.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem 

do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos 

sistemas. 

6.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação 

de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos 

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

6.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante 

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

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

sua desconexão. 
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6.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 

e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

6.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as 

propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de 

negociação e julgamento da proposta. 

6.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso 

público após o encerramento do envio de lances. 

7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
 

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

eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor global do item ofertado; 

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

especificações constantes no Anexo I-A. 

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

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

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

ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

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

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

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

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

da data de sua apresentação. 

7.6. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos desta 

licitação e as descrições constantes no Catálogo de Serviços do “SIASG”, prevalecerão, 

sempre, as descrições constantes neste edital. 

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

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

7.7.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 

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

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

assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

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

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 
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8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES. 
 

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

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

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

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

contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no 

Termo de Referência. 

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

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

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

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

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

8.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 

somente estas participarão da fase de lances. 

8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e 

os licitantes. 

8.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente 

por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do 

valor consignado no registro. 

8.5.1. Os lances deverão ser ofertados pelo valor global dos serviços e 
materiais, considerando os dois turnos de eleição, se houver. 
 

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

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

ofertado e registrado pelo sistema. 

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

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

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

lances. 

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

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

lance final e fechado. 

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

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

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

findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

Minuta de edital - REPETIÇÂO (1074956)         SEI 0006495-24.2021.6.02.8000 / pg. 311



 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

7 

 

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

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

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

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

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

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

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

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

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

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

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

encerramento deste prazo. 

8.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o 

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

atender às exigências de habilitação. 

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

subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a 

ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério 

da Economia. 

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

campo próprio do sistema. 

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

que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

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

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

8.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 

Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção 

dos lances. 

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

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

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

no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

8.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço global, conforme definido 

neste Edital e seus anexos. 

8.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
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8.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de 

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

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

fechado. 

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

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

preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

8.22.1. no país; 

8.22.2. por empresas brasileiras; 

8.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 

8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

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

eletrônico dentre as propostas empatadas. 

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

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

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

diferentes das previstas neste Edital. 

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

acompanhada pelos demais licitantes. 

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

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

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

documentos complementares, quando necessários à confirmação 

daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

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

julgamento da proposta. 

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

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

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

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

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

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

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

desclassificação. 

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

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

apresentar preço manifestamente inexequível. 

9.3.1. O preço máximo fixado para os serviços é de R$ R$ 17.658,27 (dezessete 
mil seiscentos e cinquenta e oito reais e vinte e sete centavos), que de modo 
algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em 
busca de preços inferiores. 

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

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

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

da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 

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

quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

9.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

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

que fundamentam a suspeita. 

 

9.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 

diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá 

ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de 

antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

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

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

horas, sob pena de não aceitação da proposta. 

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

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

formalmente aceita pelo Pregoeiro. 

9.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-

se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, 

a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio 

eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, 

sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não 

aceitação da proposta. 

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

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

ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

9.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 

data e horário para a sua continuidade. 

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

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

conforme disposto no item 8.24. 

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

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

10 – DA HABILITAÇÃO. 
 

10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante 

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

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 

sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a 

consulta aos seguintes cadastros: 

10.1.1. SICAF; 

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

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

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

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

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

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

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

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

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

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

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

10.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, 

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

ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 

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

subsequente. 

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

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

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

habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

10.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução 

Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá 

atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil 

anterior à data prevista para recebimento das propostas; 

10.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes 

do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou 

encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva 

documentação atualizada. 

10.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do 

licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de 

certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) 

válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

10.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, 

no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

10.7.  Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de 
requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver 
dúvida em relação à integridade do documento digital. 

10.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

10.9.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 

matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 

exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem 

emitidos somente em nome da matriz. 

10.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças 

de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for 

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

10.10.  Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, nos 

termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de 

habilitação: 
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10.10.1. Habilitação jurídica: 

a)  No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da 

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado 

de documento comprobatório de seus administradores; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante 

sucursal, filial ou agência; 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação 

dos seus administradores; 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: 

decreto de autorização; 

10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas 

as alterações ou da consolidação respectiva. 

10.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro 

de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 

referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) 

por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos 

termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita 

Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 

negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 
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e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal, 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 Municipal do domicílio ou sede do 

licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados 

ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da 

Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da 

lei; 

10.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, 

deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 

restrição, sob pena de inabilitação. 

10.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a 

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas 

de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do 

contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de 

regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 

10.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de 

inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da 

apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do 

último exercício. 

10.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda 

a todas as demais exigências do edital. 

10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 

10.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que 

tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, 

comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 

período, a critério da administração pública, quando requerida pelo 

licitante, mediante apresentação de justificativa. 

10.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no 

subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de 
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classificação, seguir-se outra licitante com alguma restrição na 

documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 

regularização. 

10.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os 

documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

10.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, 

seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou 

apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

10.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver 

concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de 

habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em 

que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim 

sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções 

cabíveis. 

10.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) 

valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do 

licitante nos remanescentes. 

 

10.10.3. Qualificação técnica e profissional: 
 

10.10.3.1. Os interessados deverão comprovar sua regular inscrição 
no Conselho Regional de Engenharia (CREA), ou no Conselho Regional de 
Arquitetura e Urbanismo (CAU) como empresa de engenharia ou de 
arquitetura e apresentar um ou mais atestado(s) de capacidade técnica, 
devidamente certificados pelo Conselho Regional de Engenharia ou 
Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo (Certidão de Acervo 
Técnico), fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que 
comprove que o licitante possui capacidade para executar serviços com 
características (tipologias) similares ou superiores ao do objeto deste 
certame. 
 

10.10.3.1.1.  Para fins de habilitação técnica operacional 
das licitantes, com relação a execução deste serviço, serão 
exigidas Certidões de Acervo Técnicos - CAT's com os seguintes 
serviços, no mínimo: 

 
a) Instalação de Grupo Gerador a diesel, com tensão de saída 
380V/220V e potência nominal de no mínimo 75KVA. 

 
10.10.3.2. Apresentar comprovação de possuir em seu quadro, na data 
prevista para entrega da proposta, profissional(ais) de nível superior ou 
outro devidamente reconhecido pelo CREA ou CAU, detentor(es) dos 
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atestados de capacidade técnica que comprovem a execução dos 
seguintes serviços, de forma a demonstrar a capacidade técnica 
profissional: 
 

a) Instalação de Grupo Gerador a diesel, com tensão de saída 380V/220V. 
 
10.10.3.3. Caso o detentor do Acervo Técnico seja sócio da empresa, a 
comprovação de que trata o tópico anterior será satisfeita com a 
apresentação do ato constitutivo ou contrato social da empresa; 
 

10.10.3.3.1.  Se o detentor do Acervo Técnico for contratado 
para prestação de serviços, a comprovação será satisfeita com a 
apresentação do contrato de prestação de serviço; 
 
10.10.3.3.2.  Se o detentor do Acervo Técnico for 
empregado, a comprovação dar-se-á com a apresentação de 
cópia autenticada da Carteira de Trabalho ou Ficha constante do 
Livro de Registro de Empregado; 
 
10.10.3.3.3.  O(s) profissional(is) indicado(s) pela licitante, 
detentor(es) do(s) acervo(s) técnico(s), deverá(ão) participar do 
serviço objeto deste certame, coordenando sua execução de 
acordo com os respectivos acervos técnicos; 

 
10.10.3.4. É de responsabilidade da CONTRATADA obter junto ao órgão 
profissional competente a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou 
Registro de Responsabilidade Técnica – RRT do contrato e apresentar o 
documento ao gestor administrativo do contrato, antes do início dos 
serviços. 
 
10.10.3.5.  O serviço constante no Anexo I deste edital limitar-se-á à 
instalação e desinstalação de grupo gerador a diesel nas duas edificações 
descritas no Anexo I-A, sendo exigida a comprovação de capacitação 
técnico-profissional e técnico-operacional aos itens de maior relevância 
técnica e/ou de valor significativo. 
 
10.10.3.6. Os prédios descritos no Anexo I-A requerem um grupo 
gerador de 150KVA, sendo este o serviço de maior relevância na 
contratação em tela. Para a comprovação da capacitação técnico-
operacional está se exigindo a prestação de serviços compatível de um 
grupo gerador de 75 KVA, estando estes quantitativos em consonância ao 
patamar máximo de 50% da quantidade requerida, exigidas pelas cortes 
de contas. 
 

10.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 
licitante será declarado vencedor. 

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
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11.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no 

prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e 

deverá: 

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma 

via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser 

assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

a) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 

vencedor, para fins de pagamento; 

b) conter a descrição de todo serviço ofertado; 

c) conter o valor por turno de eleição e o valor  global (para os dois turno) 

do serviço ofertado. 

11.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à 

Contratada, se for o caso. 

11.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

11.4.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário 

em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

11.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, 

prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e 

os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

11.5.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste 

Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o 

julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

11.6.  A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 

considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça 

vínculo à proposta de outro licitante. 

11.7.  As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

12 - DOS RECURSOS. 
 

12.1.  Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da 

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será 

concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a 

intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) 

pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 
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12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 

existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 

fundamentadamente. 

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer importará a decadência desse direito. 

12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo 

de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os 

demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 

contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 

começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 

vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

12.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

12.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço constante neste Edital. 

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

13.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 

anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a 

própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os 

que dele dependam; 

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 

licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento 

equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos 

do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

13.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a 

sessão reaberta. 

13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, 

ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

13.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os 

dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus 

dados cadastrais atualizados. 
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14 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 

14.1.  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. 

14.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento licitatório. 

15 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO. 
 

15.1.  Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

15.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail slc@tre-
al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço discriminado no item 24.11 
deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

15.3.  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. 

15.4.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização 

do certame. 

15.5.  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. 

15.6. 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. 

15.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

15.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional 

e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

15.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 

vincularão os participantes e a administração.. 

16 – DA CONTRATAÇÃO 
 
16.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante 
contrato de prestação de serviços, no qual constarão todas as especificações do objeto, 
valor, prazo de pagamento, em conformidade com este edital. 

 
16.2. Homologada a licitação, a Administração convocará, por escrito, o adjudicatário 
para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o instrumento contratual. 
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16.3. Antes da assinatura do instrumento contratual e recebimento 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. 

 
16.4. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item anterior ou 
se recusar a receber a Nota de Empenho ou assinar o instrumento contratual, será 
convocada outra licitante para celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e 
assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
17 – DA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO 

17.1. A gestão e a fiscalização seção exercidas por servidores integrantes da Seção 
de Manutenção e Reparos – SMR, devidamente designados em portaria da Presidência. 

18 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
18.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no 
SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante 
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

 
 a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; 

 
b) não entregar a documentação exigida no edital; 

 
c) apresentar documentação falsa; 

 
d) causar o atraso na execução do objeto; 

 
d) não mantiver a proposta; 
 
e) falhar na execução do contrato; 
 
f) fraudar a execução do contrato; 
 
g) comportar-se de modo inidôneo; 
 
h)  declarar informações falsas; e 

 
j) cometer fraude fiscal. 

 
18.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às sanções 
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade 
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla 
defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração 
e das cabíveis cominações legais. 
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18.2.1. Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato, 
conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 24 
(vinte e quatro) horas do início do cumprimento das obrigações contratuais. 

 
18.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar 
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com 
as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem 
efetuados. 
 
18.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 

  
a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena 
monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado 
das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 
 
b) Multa de mora de 1% (um por cento) por hora, até o limite de 10% (dez 
por cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na correção de 
irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato; 
 
c) Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do contrato, em 
razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das 
obrigações assumidas; 

 
18.4.1. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas 
cumulativamente com as demais. 
 
18.4.2. Na hipótese de prestação parcial dos serviços, o valor 
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do 
serviço em atraso. 
 
18.4.3.  Poderão ser aplicadas ainda as seguintes 
sanções: suspensão temporária de participação em licitação e 
impedimento de contratar com Administração, por prazo não superior a 
02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
com a Administração Pública. 

 
18.4.4.  A Administração, para aplicação das sanções, 
analisará as circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas em 
até 5 (cinco) dias pela CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a 
ampla defesa; 
 

18.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
 
18.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente 
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos comprovados. 
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18.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a 
prestação dos serviços, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por 
escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato 
superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere 
fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato 
ou ato de terceiro reconhecido pela Administração. 
 
18.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
18.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º 
do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros 
moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
18.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 

 
18.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
18.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar 
multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o 
índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 

18.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do 
débito será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no 
Diário Eletrônico. 

 
18.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
18.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da 
União. 

 
19 - DO PAGAMENTO 

 
19.1. O pagamento será efetuado através de crédito em conta-corrente, mediante a 
apresentação de Nota Fiscal de Serviços, em até 10 (dez) dias, a ser entregue ao final de 
cada turno eleitoral acompanhada das Certidões Negativas de Débitos Fiscais e 
Previdenciários. 
 
19.2.  Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a penalidades 
eventualmente aplicadas. 
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19.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
19.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada pagamento, fará 
as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação tributária vigente. 
 
19.5. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à Nota Fiscal o documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil, para que não incidam retenções indesejadas. 
 
19.6. 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% 
 

20 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

20.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2022, alocados 
no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 167674 (Julgamento de 
Causas e Gestão Administrativas) - Natureza da Despesa n° 339039 (Outros serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica). 
 
21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
21.1. As constantes do Anexo III (Minuta do Contrato). 

 

22- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

22.1. As constantes do Anexo III (Minuta do Contrato). 

 
23 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 
 
23.1  O combustível a ser utilizado no gerador deve ser preferencialmente o DIESEL 
S10, ao invés do DIESEL S500, pois, o diesel comum (S500) apresenta 500 partes de 
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enxofre por milhão, e o diesel S10 conta com 10 partes da mesma substância, 
proporcionando uma redução significativa de emissão deste poluente. 
 
24 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

24.1.  Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

24.2.         Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão 

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

24.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros 

ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade 

jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 

atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

24.4.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

24.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

24.6.        Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 

suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses 

custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

24.7.  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. 

24.8.         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. 

24.9.  Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 

demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

24.10. 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. 
 
24.11. O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro 
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 

 
24.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, 
do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
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24.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações 
e Contratos, no endereço especificado no item 24.11, no caso de ser retirado em Maceió, 
ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
24.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO I-A – Descrição dos Equipamentos; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta de Contrato. 
 

24.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do Estado de 
Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não 
puderem ser solucionadas administrativamente. 
 

Maceió/AL, xx de xxxx  de 2022. 
 
 

Ingrid Pereira de Lima Araujo 
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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                        ANEXO I 

 
                           TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1. Objeto 

Contratação de empresa especializada para locação, instalação,desinstalação e operação 
de 02 (dois) Grupos Geradores, conforme especificações técnicas e locais de instalação 
constantes do ANEXO ÚNICO, para atender aos equipamentos de informática e 
demais equipamentos elétricos, tais como ventiladores, bebedouros, frigobares, 
condicionadores de ar, elevador etc., do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no período 
de 01/10/2022 a 03/10/2022, em 1º turno, e no período de 29/10/2022 a 31/10/2022, em 
2º turno, se houver. 

 

2. Justificativa 

Garantir o funcionamento dos equipamentos que dependem de energia elétrica, por 
ocasião da realização das Eleições de 2022, prevenindo qualquer ocorrência de falta de 
fornecimento de energia que venha a interferir na finalização das Eleições de 2022. 

 

3. Critérios de Sustentabilidades 

O combustível a ser utilizado no gerador deve ser preferencialmente o DIESEL S10, ao 
invés do DIESEL S500, pois o diesel comum (S500) apresenta 500 partes de enxofre por 
milhão, e o diesel S10 conta com 10 partes da mesma substância, proporcionando uma 
redução significativa de emissão deste poluente. 

 

4. Disposições Gerais 

4.1 Para o perfeito conhecimento do objeto licitado, as proponentes interessadas na 
prestação dos serviços contidos neste Termo de Referência poderão vistoriar as 
instalações do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizada na Av. Aristeu de Andrade, 
nº 377, Farol, Maceió/AL (Edifício-Sede) e na Av. Fernandes Lima, n.º 3487, Farol, 
Maceió/AL (Fórum Eleitoral de Maceió - FEM), de forma a inteirar-se das condições físicas 
existentes. Este procedimento facilitará a elaboração da proposta de preços, que deverá, 
obrigatoriamente, vincular-se às regras determinadas neste instrumento; 

4.2 A vistoria prévia poderá ser realizada de segunda a quinta-feira, de 13h30m às 17h, e 
sexta-feira, das 08h às 12h, com agendamento prévio de 24 (vinte e quatro) horas, por 
intermédio do telefone (82) 2122-7797/7652, junto à Seção de Manutenção e Reparos do 
TRE-AL. Esta vistoria técnica não é requisito de habilitação da empresa, porém, não serão 
aceitas reclamações posteriores com alegações de desconhecimento das condições ou 
dificuldades quanto à realização dos serviços listados no presente Termo de Referência; 

4.3 O horário em que o Grupo Gerador deve estar apto a operar no 1º e 2º turnos deverá 
ser o abaixo especificado: a) Sábado: 7h às 19h; b) Domingo: 7h até as 7h do dia seguinte 
(segunda-feira), observado o disposto no item 4.10; 

4.4. Estima-se, para fins projeção e elaboração de proposta de preços, o efetivo uso do 
equipamento por 5 horas, em cada turno; 

4.5 A CONTRATADA deverá cumprir a legislação e as normas relativas à Segurança e 
Medicina do Trabalho, diligenciando para que seus empregados trabalhem com 
equipamentos de proteção individual (EPI) e executem os testes necessários e definidos 
na legislação pertinente. A fiscalização do TRE-AL poderá paralisar os serviços, enquanto 
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tais empregados não estiverem protegidos, ficando o ônus da paralisação por conta da 
empresa; 

4.6 A CONTRATADA será responsabilizada pelo cumprimento, por parte de seus 
empregados, das normas disciplinares e das orientações de segurança determinadas pelo 
TRE-AL. 

 

5. Obrigação da Contratada 

A CONTRATADA pelos serviços previstos neste Termo de Referência se obriga a: 

5.1. Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes desta 
contratação. 

5.2. Responder por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação social, 
trabalhista, previdenciária, tributária, fiscal, securitária, comercial, civil e criminal, que se 
relacionem direta ou indiretamente com o fornecimento/serviço, inclusive no tocante a 
seus empregados e prepostos; 

5.3. Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente ao Contratante ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução do fornecimento/serviço, 
não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento 
realizado pelo Contratante; 

5.4. Seus empregados, quando nas dependências do Contratante, estarão sujeitos às 
normas internas deste (segurança, disciplina); 

5.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em 
parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução dos serviços ou de materiais empregados; 

5.6. Prestar, de imediato, todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo 
Contratante, obrigando-se a atender todas as reclamações a respeito da qualidade do 
fornecimento/serviço prestado; 

5.7. Comunicar ao Contratante, de imediato e por escrito, qualquer irregularidade 
verificada durante a execução do fornecimento/serviço, para a adoção das medidas 
necessárias à sua regularização; 

5.8. Acatar as determinações feitas pela Contratante quanto ao cumprimento do objeto do 
Contrato; 

5.9. A Contratada deverá disponibilizar dois operadores, um para cada local mencionado 
no Anexo Único, exclusivamente, no horário de 7 horas do dia 02/10/2022, até as 7 
horas do dia seguinte ao Pleito 2022, dia 03/10/2022, em 1º turno, e na ocorrência de 2º 
turno, das 7 horas do dia 30/10/2022 até as 7 horas do dia seguinte, dia 31/10/2022, 
podendo o operador contratado ser liberado antes do horário previsto no presente item, co
nsiderando o término dos trabalhos do Pleito Eleitoral; 

5.10. O combustível será fornecido pela Contratada pelo tempo que for necessário, para a 
finalização das atividades das Eleições 2022. 

 

6. Qualificação Técnica e Profissional 

6.1 Os interessados deverão comprovar sua regular inscrição no Conselho Regional de 
Engenharia (CREA), ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo (CAU) como 
empresa de engenharia ou de arquitetura e apresentar um ou mais atestado(s) de 
capacidade técnica, devidamente certificados pelo Conselho Regional de Engenharia ou 
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Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo (Certidão de Acervo Técnico), fornecidos 
por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que o licitante possui 
capacidade para executar serviços com características (tipologias) similares ou superiores 
ao do objeto deste certame. 

6.1.1 Para fins de habilitação técnica operacional das licitantes, com relação a 
execução deste serviço, serão exigidas Certidões de Acervo Técnicos - CAT's com os 
seguintes serviços, no mínimo: 

a.1) Instalação de Grupo Gerador a diesel, com tensão de saída 380V/220V e potência 
nominal de no mínimo 75KVA; 

6.2 Apresentar comprovação de possuir em seu quadro, na data prevista para entrega da 
proposta, profissional(ais) de nível superior ou outro devidamente reconhecido pelo CREA 
ou CAU, detentor(es) dos atestados de capacidade técnica que comprovem a execução 
dos seguintes serviços, de forma a demonstrar a capacidade técnica profissional: 

6.2.1 - Instalação de Grupo Gerador a diesel, com tensão de saída 380V/220V; 

6.3 Caso o detentor do Acervo Técnico seja sócio da empresa, a comprovação de que trata 
o parágrafo anterior será satisfeita com a apresentação do ato constitutivo ou contrato 
social da empresa; 

6.4 Se o detentor do Acervo Técnico for contratado para prestação de serviços, a 
comprovação será satisfeita com a apresentação do contrato de prestação de serviço; 

6.5 Se o detentor do Acervo Técnico for empregado, a comprovação dar-se-á com a 
apresentação de cópia autenticada da Carteira de Trabalho ou Ficha constante do Livro de 
Registro de Empregado; 

6.6 O(s) profissional(is) indicado(s) pela licitante, detentor(es) do(s) acervo(s) técnico(s), 
deverá(ão) participar do serviço objeto deste certame, coordenando sua execução de 
acordo com os respectivos acervos técnicos; 

6.7 É de responsabilidade da CONTRATADA obter junto ao órgão profissional competente a 
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de Responsabilidade Técnica – 
RRT do contrato e apresentar o documento ao gestor administrativo do contrato, antes do 
início dos serviços; 

6.8 A exigência do(s) atestado(s) está fundamentada no Art. 30 da Lei 8666/93 e visa 
evitar a contratação de empresa e profissional sem experiência na execução de serviços 
compatíveis com o objeto deste termo de referência; 

6.9 O serviço constante deste termo de referência limitar-se-á à instalação e desinstalação 
de grupo gerador a diesel nas duas edificações descritas no anexo único, sendo exigida a 
comprovação de capacitação técnico-profissional e técnico-operacional aos itens de maior 
relevância técnica e/ou de valor significativo; 

6.10 Os prédios descritos no anexo único requerem um grupo gerador de 150KVA, sendo 
este o serviço de maior relevância na contratação em tela. Para a comprovação da 
capacitação técnico-operacional está se exigindo a prestação de serviços compatível de 
um grupo gerador de 75 KVA, estando estes quantitativos em consonância ao patamar 
máximo de 50% da quantidade requerida, exigidas pelas cortes de contas. A exigência de 
comprovação de execução de Instalação de Grupo Gerador a diesel, com tensão de saída 
380V/220V, fez-se necessária, no entendimento desta unidade técnica, em razão do tipo 
de serviço e pela importância de continuidade nas atividades desenvolvidas nos dias do 
pleito eleitoral. 

 

7. Obrigações da Contratante 
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O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas se obriga a: 

7.1. Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob os aspectos 
quantitativo e qualitativo, através do Gestor e/ou Fiscal nomeados e designados para 
tanto, comunicando à Contratada qualquer irregularidade verificada na execução dos 
serviços, determinando, de imediato, as providências necessárias à sua regularização; 

7.2. Nomear formalmente como Gestor e/ou Fiscal, para realizar o acompanhamento da 
execução contratual, no limite de sua capacidade técnica, servidor(es) lotado(s) na Seção 
de Manutenção e Reparos – SMR vinculada à Coordenadoria de Serviços Gerais e 
Comunicações – COSEG; 

7.3. Proporcionar todas as condições necessárias para que a Contratada possa cumprir o 
objeto do Contrato. 

 

8. Pagamento 

8.1. O pagamento será efetuado através de crédito em conta-corrente, mediante a 
apresentação de Nota Fiscal de Serviços, em até 10 (dez) dias, a ser entregue ao final de 
cada turno eleitoral acompanhada das Certidões Negativas de Débitos Fiscais e 
Previdenciários; 

8.2. O TRE/AL, por ocasião do pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais 
determinados pela legislação tributária; 

8.3. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal declaração que 
comprove tal opção no modelo expedido pela Receita Federal do Brasil. 

 

9. Gestão e fiscalização 

A gestão e a fiscalização seção exercidas por servidores integrantes da Seção de 
Manutenção e Reparos – SMR, devidamente designados em portaria da Presidência. 

 

10. Sanções Contratuais 

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 

10.1 Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, 
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas 
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 

10.2 Multa de mora de 1% (um por cento) por hora, até o limite de 10% (dez por cento), 
em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na correção de irregularidade, calculado 
sobre o valor atualizado do contrato; 

10.3 Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do contrato, em razão de 
recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas; 

10.4 As sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser impostas 
cumulativamente com as demais; 

10.5 A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do caso e 
as justificativas apresentadas em até 5 (cinco) dias pela CONTRATADA, assegurando-lhe o 
contraditório e a ampla defesa; 

10.6 As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à 
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 
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Maceió – AL, 22 de fevereiro de 2022. 
 

 

Responsável pela elaboração do Termo de Referência: 

Marcos André Melo Teixeira 

Chefe da Seção de Manutenção e Reparos 
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ANEXO I-A 

 
DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 

1. Edifício-Sede: 

Localização: Av. Aristeu de Andrade, nº 377, Farol, Maceió/AL. 

1.1 Especificações técnicas: 

Trifásico / 4Polos / 60Hz de Frequência. 

Potência Nominal mínima: 150 kVA. 

Tipo: AC, Auto Regulado. 

Acionamento: Monobloco c/ Luva Elástica. 

Tensão de Saída: 220/380V. 

Regulador de Voltagem: AVR. 

Motor à Diesel. 

Tipo: 6 Cilindros, Refrigerado à água. 

Partida: Manual e/ou Elétrica/ automática. 

Autonomia: 8 (oito) horas. 

Sensor de pressão do óleo. 

Sensor de temperatura da água. 

Carregador de Bateria: 12V/8,3 A. 

 

2. Fórum Eleitoral de Maceió: 

Localização: Av. Fernandes Lima, n.º 3487, Farol, Maceió/AL. 

2.1 Especificações técnicas: 

Trifásico / 4Polos / 60Hz de Frequência. 

Potência Nominal mínima: 150 kVA. 

Tipo: AC, Auto Regulado. 

Acionamento: Monobloco c/ Luva Elástica. 

Tensão de Saída: 220/380V. 

Regulador de Voltagem: AVR. 

Motor à Diesel. 

Tipo: 6 Cilindros, Refrigerado à água. 

Partida: Manual e/ou Elétrica/ automática. 

Autonomia: 8 (oito) horas. 

Sensor de pressão do óleo. 

Sensor de temperatura da água. 

Carregador de Bateria: 12V/8,3A. 
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ANEXO II 

PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 

Dados da Empresa: 
Razão Social  

CNPJ  
Endereço  

CEP  
Fones:  

Fax  
E-mail  

Site internet  
 

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  

Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  

CEP  
Fone  
Fax  

E-mail  
Cart. de Identidade  

Orgão Expedidor  
CPF  

 
Dados Bancários da Empresa 

Banco  
Agência  
Conta  

 
Dados do Contato com a Empresa: 

Nome  
Cargo  

Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  

E-mail  
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não 
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ANEXO III 
 

MINUTA 
 

        CONTRATO Nº XX/2022 
      Processo nº 0006495-24.2021.6.02.8000 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E 
OPERAÇÃO DE GRUPOS DE GERADORES, 
CELEBRADO COM A EMPRESA _________. 
 

 Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão do Poder 
Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade nº 377 – Farol, Maceió/AL, 
inscrito no CNPJ/MF sob o n° 06.015.041/0001-38, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato 
representada por seu Presidente, Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, 
Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 
087.912.284-68, residente e domiciliado nesta Cidade, e a empresa XXXXXX, CNPJ nº : XXXXXX, 
situada XXXXXX, CEP: XXXXXX, Fone: XXXXXX, e-mail: XXXXXX, daqui por diante denominada 
CONTRATADA, neste ato representada por XXXXXX, portador do RG nº XXXXXX, CPF nº XXXXXX, 
resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços de assistência e suporte 
preventivos e corretivos de grupos geradores, com fulcro na Lei Federal n° 10.520/02, no Decreto 
nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 e no Edital do Pregão Eletrônico nº xx/2022, devendo ser 
observadas as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
 Este contrato será regido pela Lei n° 8.666/93 e alterações, em consonância com o que faculta 
o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos). 

 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, no que couber, os demais preceitos de Direito Público e, 
supletivamente, notadamente nos casos omissos, as disposições da Lei federal nº 8.078/1990, os 
princípios da teoria geral dos contratos e as normas de direito privado, bem, como a Resolução do 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas nº 15.787, de 15/02/2017, disponível no site www.tre-

al.jus.br, seguindo o caminho: Área Jurídica, Jurisprudência, Resoluções. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

 
 Este contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para locação, instalação, 
desinstalação e operação de 02 (dois) Grupos Geradores, para atender aos equipamentos de 
informática e demais equipamentos elétricos, tais como ventiladores, bebedouros, frigobares, 
condicionadores de ar, elevador, entre outros, do TRE-AL, no período de 01/10/2022 a 03/10/2022, 
em 1º turno, e no período de 29/10/2022 a 31/10/2022, em 2º turno, se houver, conforme as 
exigências contidas neste contrato e nos Anexos do Edital do Pregão Eletrônico nº XX/2022. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO 

 
    O valor global estimado para o presente contrato é de R$ XXXXXXX, sendo que R$ xxx para 
cada turno de eleição. 
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PARÁGRAFO ÚNICO – Além dos ganhos, já compõem os preços acima todas as despesas necessárias 
ao cumprimento das obrigações contratuais da Contratada, como tributos, encargos sociais e 
trabalhistas, insumos, despesas operacionais e outras. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
Os serviços contratados deverão ser prestados, conforme descriminado abaixo: 

a) Para o perfeito conhecimento do objeto licitado, as proponentes interessadas na prestação dos 
serviços contidos neste Termo de Referência poderão vistoriar as instalações do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, localizada na Av. Aristeu de Andrade, nº 377, Farol, Maceió/AL (Edifício-Sede) 
e na Av. Fernandes Lima, n.º 3487, Farol, Maceió/AL (Fórum Eleitoral de Maceió - FEM), de forma a 
inteirar-se das condições físicas existentes. Este procedimento facilitará a elaboração da proposta 
de preços, que deverá, obrigatoriamente, vincular-se às regras determinadas neste instrumento; 

b) A vistoria prévia poderá ser realizada de segunda a quinta-feira, de 13h30m às 17h, e sexta-
feira, das 08h às 12h, com agendamento prévio de 24 (vinte e quatro) horas, por intermédio do 
telefone (82) 2122-7797/7652, junto à Seção de Manutenção e Reparos do TRE-AL. Esta vistoria 
técnica não é requisito de habilitação da empresa, porém, não serão aceitas reclamações 
posteriores com alegações de desconhecimento das condições ou dificuldades quanto à realização 
dos serviços listados no presente Termo de Referência; 

c) O horário em que o Grupo Gerador deve estar apto a operar no 1º e 2º turnos deverá ser o 
abaixo especificado: a) Sábado: 7h às 19h; b) Domingo: 7h até as 7h do dia seguinte (segunda-
feira); 

d) Estima-se, para fins projeção e elaboração de proposta de preços, o efetivo uso do equipamento 
por 5 horas, em cada turno; 

e) A CONTRATADA deverá cumprir a legislação e as normas relativas à Segurança e Medicina do 
Trabalho, diligenciando para que seus empregados trabalhem com equipamentos de proteção 
individual (EPI) e executem os testes necessários e definidos na legislação pertinente. A 
fiscalização do TRE-AL poderá paralisar os serviços, enquanto tais empregados não estiverem 
protegidos, ficando o ônus da paralisação por conta da empresa; 

f) A CONTRATADA será responsabilizada pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das 
normas disciplinares e das orientações de segurança determinadas pelo TRE-AL. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 
 
  O pagamento será efetuado através de crédito em conta-corrente, mediante a apresentação de 
Nota Fiscal de Serviços, em até 10 (dez) dias, a ser entregue ao final de cada turno eleitoral 
acompanhada das Certidões Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a penalidades 
eventualmente aplicadas. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO - O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada pagamento, 
fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação tributária vigente. 

 
PARÁGRAFO QUARTO - Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à Nota Fiscal o 
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil, para que não incidam retenções indesejadas. 
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PARÁGRAFO QUINTO - Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação da 
seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, 
 

Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
 365   365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
 As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta dos recursos orçamentários 
aprovados para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, consignados no Programa de Trabalho – 
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa do Programa Nacional - PTRES nº 167674, Natureza da 
Despesa n° 33.90.39 (Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica), compromissados pela Nota de Empenho 
nº 2022NE000XXX, de XX de XXXX de 2022, no valor R$ XXXX (XXXX). 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 
 
 São obrigações da Contratada: 

a)  Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação; 

b) Responder por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação social, trabalhista, 

previdenciária, tributária, fiscal, securitária, comercial, civil e criminal, que se relacionem direta 

ou indiretamente com o fornecimento/serviço, inclusive no tocante a seus empregados e 

prepostos; 

c) Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente ao Contratante ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução do fornecimento/serviço, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento realizado pelo Contratante; 

d) Sujeitar seus empregados, quando nas dependências do Contratante, às normas internas deste 

(segurança, disciplina); 

e) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o 

objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução 

dos serviços ou de materiais empregados; 

f) Prestar, de imediato, todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Contratante, 

obrigando-se a atender todas as reclamações a respeito da qualidade do fornecimento/serviço 

prestado; 

g) Comunicar ao Contratante, de imediato e por escrito, qualquer irregularidade verificada 

durante a execução do fornecimento/serviço, para a adoção das medidas necessárias à sua 
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regularização; 

h) Acatar as determinações feitas pela Contratante quanto ao cumprimento do objeto do 

Contrato; 

i) Disponibilizar dois operadores, um para cada local mencionado no Anexo Único, 

exclusivamente, no horário de 7 horas do dia 02/10/2022, até as 7 horas do dia seguinte ao 

Pleito 2022, dia 03/10/2022, em 1º turno, e na ocorrência de 2º turno, das 7 horas do dia 

30/10/2022 até as 7 horas do dia seguinte, dia 31/10/2022, podendo o operador contratado ser 

liberado antes do horário previsto no presente item, considerando o término dos trabalhos do 

Pleito Eleitoral; 

j) O combustível será fornecido pela Contratada pelo tempo que for necessário, para a 

finalização das atividades das Eleições 2022. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de 
pessoal do Tribunal Regional Eleitoral durante a execução dos serviços contratados. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade, vinculativa ou 
não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, salvo se houver prévia 
autorização da Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO - É expressamente proibida, a partir da assinatura do contrato, a contratação de 
empregados ou prestadores de serviço que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta 
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de cargos de direção e de assessoramento, de 
membros ou juízes vinculados ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de acordo com o disposto no 
art. 2º, incisos IV e V, e § 2º, e o art. 3º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça, com 
a nova redação dada pela Resolução 09/2005-CNJ.   
 
PARÁGRAFO QUARTO – É expressamente proibido que a contratada possua entre seus sócios, ainda que 
sem função gerencial, servidor, cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por 
afinidade, até o terceiro, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de 
membros ou juízes vinculados ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE. 
 
 São obrigações do Contratante: 

a) Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob os aspectos quantitativo e 

qualitativo, através do Gestor e/ou Fiscal nomeados e designados para tanto, comunicando à 

Contratada qualquer irregularidade verificada na execução dos serviços, determinando, de imediato, 

as providências necessárias à sua regularização; 

b) Nomear formalmente como Gestor e/ou Fiscal, para realizar o acompanhamento da execução 

contratual, no limite de sua capacidade técnica, servidor(es) lotado(s) na Seção de Manutenção e 

Reparos – SMR vinculada à Coordenadoria de Serviços Gerais e Comunicações – COSEG; 

c) Proporcionar todas as condições necessárias para que a Contratada possa cumprir o objeto do 

Contrato. 

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE 
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 O prazo de vigência será da data da assinatura até o dia 31 (trinta e um) de novembro de 
2022, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União. 

 
CLÁUSULA DEZ - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
 Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no SICAF, pelo 
prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das 
demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro 
do prazo de validade de sua proposta: 
 

a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; 
 

b) não entregar a documentação exigida no edital; 
 

c) apresentar documentação falsa; 
 

d) causar o atraso na execução do objeto; 
 

e) não mantiver a proposta; 
 

f) falhar na execução do contrato; 
 
g) fraudar a execução do contrato; 
 
h) comportar-se de modo inidôneo; 
 
i) declarar informações falsas; e 

 
j) cometer fraude fiscal. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade 
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, sem 
prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das cabíveis 
cominações legais. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do 
contrato, conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 24 (vinte 
e quatro) horas do início do cumprimento das obrigações contratuais. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as 
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 

  
a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, 
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas 
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 
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b) Multa de mora de 1% (um por cento) por hora, até o limite de 10% (dez por cento), 
em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na correção de irregularidade, 
calculado sobre o valor atualizado do contrato; 
 
c) Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do contrato, em razão de 
recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas; 

 

PARÁGRAFO QUINTO - As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente 
com as demais. 

 
PARÁGRAFO SEXTO - Na hipótese de prestação parcial dos serviços, o valor da(s) multa(s) será 
calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso. 

 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão temporária de 
participação em licitação e impedimento de contratar com Administração, por prazo não superior a 
02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 
PARÁGRAFO OITAVO - A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do 
caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela CONTRATADA, 
assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. 
 
PARÁGRAFO NONO - O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
PARÁGRAFO DEZ - Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente 
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos 
comprovados. 
 
PARÁGRAFO ONZE - O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a 
prestação dos serviços, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de 
pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou 
imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do 
contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela 
Administração. 
 
PARÁGRAFO DOZE - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei 
nº 8.666/1993. 
 
PARÁGRAFO TREZE - Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância 
será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 
87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao 
mês. 
 
PARÁGRAFO QUATORZE - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta ao licitante contratado. 

 
PARÁGRAFO QUINZE - O período de atraso será contado em dias corridos. 
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PARÁGRAFO DEZESSEIS - No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que 
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o 
índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 
PARÁGRAFO DEZESSETE - A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será 
a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico. 
 
PARÁGRAFO DEZOITO - Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas reguladoras 
da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, 
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
PARÁGRAFO DEZENOVE - Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da 
União. 
 
CLÁUSULA ONZE – DA GESTÃO, DA FISCALIZAÇÃO E DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO 
CONTRATO 
 
                A gestão e a fiscalização serão exercidas por servidores integrantes da Seção de 
Manutenção e Reparos – SMR, devidamente designados em portaria da Presidência. 
 
CLÁUSULA DOZE – DA RESCISÃO 
 
 Este contrato poderá ser rescindido em virtude dos motivos estabelecidos nos art. 78 da Lei n° 
8.666/93, compatíveis com o objeto do mesmo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da Contratada, fica o 
Contratante autorizado a reter os créditos que aquela tem direito, até o limite do valor dos 
prejuízos comprovados, sem prejuízo das penalidades aplicáveis. 
 
CLÁUSULA TREZE - DAS ALTERAÇÕES 
 
 Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas justificativas, nos 
casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
 
CLÁUSULA QUATORZE - DA VINCULAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO E À PROPOSTA DE PREÇOS DA 
CONTRATADA 

 
 Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, aos mandamentos do Edital do Pregão 
Eletrônico n° XX/2022 e às estipulações da proposta de preços da Contratada, evento SEI nº XXXX. 
 
CLÁUSULA QUINZE - DA PUBLICAÇÃO 
 
 O extrato do presente Contrato será publicado no Diário Oficial da União, na forma prevista no 
art. 61, Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DEZESSEIS - DO FORO 
 
 Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal de Alagoas, para dirimir as questões 
originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente contrato lavrado em 
duas cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes abaixo: 

 
Maceió, XX de XXXX de 2022 

 
Pelo TRE/AL: 

DESEMBARGADOR OTÁVIO LEÃO PRAXEDES 
Presidente 

  
Pela Empresa 
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DESPACHO

Maceió, 26 de maio de 2022.
À AJ-DG,
Com minuta de edital visando a repetição do

certame, com vista a autorização da fase externa.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 26/05/2022, às 14:16, 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
1074957 e o código CRC DEFF3DC8.
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PROCESSO : 0006495-24.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SLC
ASSUNTO : ANÁLISE MINUTA EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO. GRUPOS GERADORES.

 

Parecer nº 633 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Trata-se de análise da minuta de edital de pregão
eletrônico, visando a repetição do certame, tendo em vista
que o Pregão Eletrônico nº 29/2022 foi  encerrado como
"licitação deserta" pelo pregoeiro (1073882), conforme se
observa da Ata 1073878.

 
O edital almeja a contratação de empresa

especializada para locação, instalação, desinstalação e
operação de 02 (dois) Grupos Geradores, por ocasião da
realização das Eleições de 2022, coforme
requisição promovida pela Secretaria de Administração, nos
termos da instrução contida neste procedimento.

 
Nos referidos autos, constam todas as peças

essenciais, já citadas nos Pareceres 487 (1054243) e 495
(1056162), da lavra desta Assessoria Jurídica, não havendo
necessidade de aqui reproduzir os mesmos termos de antes,
razão pela qual ratificamos aquele documento e
acrescentamos os novos elementos a seguir.

 
Como informado pelo Senhor Pregoeiro (1073882),

a sesssão pública foi encerrada devido a inexistência de
propostas.

 
A SLC inseriu nova minuta (1074956), nos mesmos

termos do edital anterior.
 
Frise-se, como dito acima, que se trata de repetição

de certame, com aproveitamento integral dos elementos da
licitação deserta.

 
Assim, em complementação ao Parecer 487

(1054243) e ao 495 (1056162), e nos termos do parágrafo
único do art. 38, da Lei nº 8.666/93, esta Assessoria Jurídica
aprova a minuta do edital de licitação (1074956) na
modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo
MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando 
empresa especializada para locação, instalação, desinstalação
elétricos, tais c o mo ventiladores, bebedouros, frigobares,
condicionadores de ar, elevador, entre outros, do TRE-AL, no
período de 01/10/2022 a 03/10/2022, em 1º turno, e no
período de 29/10/2022 a 31/10/2022, em 2º turno, se houver,
durante as Eleições de 2022, coforme requisição promovida
pela Secretaria de Administração.

 
À consideração superior do Senhor Diretor-Geral.
 

Documento assinado eletronicamente por MANUELA ROCHA LIMA, Estagiário(a), em
26/05/2022, às 16:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
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Jurídico, em 26/05/2022, às 16:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
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CONCLUSÃO

Maceió, 26 de maio de 2022.
Senhor Presidente,
 
Considerando a conclusão dos atos preliminares

essenciais à deflagração do procedimento licitatório pretendido
nestes autos, e especialmente o pronunciamento exarado pela
Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral nos Pareceres 633
(1075060), 487 (1054243) e 495 (1056162), aprovando a Minuta de
Edital (1074956), submeto o feito à superior consideração de Vossa
Excelência, com vistas a sugerir a abertura da fase externa para
repetição do presente certame, na modalidade PREGÃO, na forma
ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL,
objetivando contratação de empresa especializada para locação,
instalação, desinstalação e operação de 02 (dois) Grupos
Geradores, para
atender aos equipamentos de informática e demais equipamentos elétricos, tais como ventiladores,
bebedouros, frigobares, condicionadores de ar, elevador, entre
outros, do TRE-AL, no período de 01/10/2022 a 03/10/2022, em 1º
turno, e no período de 29/10/2022 a 31/10/2022, em 2º turno, se
houver, durante as Eleições de 2022, coforme requisição promovida
pela Secretaria de Administração.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 26/05/2022, 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
1075402 e o código CRC F6EB34D6.

0006495-24.2021.6.02.8000 1075402v1
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PROCESSO : 0006495-24.2021.6.02.8000
INTERESSADO : Secretaria de Administração
ASSUNTO : Pregão Fase Externa. Abertura. Autorização

 

Decisão nº 2293 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor Diretor-
Geral, inserta no evento SEI 1075402.

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 por item,
objetivando contratação de empresa especializada para locação,
instalação, desinstalação e operação de 02 (dois) Grupos
Geradores, para
atender aos equipamentos de informática e demais equipamentos elétricos, tais como ventiladores,
bebedouros, frigobares, condicionadores de ar, elevador, entre
outros, do TRE-AL, no período de 01/10/2022 a 03/10/2022, em 1º
turno, e no período de 29/10/2022 a 31/10/2022, em 2º turno, se
houver, durante as Eleições de 2022, de acordo com requisição
promovida pela Secretaria de Administração, conforme as
especificações constantes no Termo de Referência (1017892).

À SAD para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no evento
SEI 1074956, aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral
por meio dos Pareceres nº 633(1060160), e demais medidas cabíveis.

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
02/06/2022, às 17:39, 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
1075690 e o código CRC 75750097.
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DESPACHO

Maceió, 01 de junho de 2022.

 
Completando as informações do Despacho SOIC 1078178, informo que será necessário

ainda contratar um GERADOR para garantir o funcionamento da auditoria no auditório da OAB, uma vez
que a funcionária do local relatou ter constante falta de energia na região.

Respeitosamente,

 
Renata Figueiredo Ataide

Gestora do contrato de filmagem em substituição
Portaria 260-2021 — TRE-AL/PRE/DG/GDG

 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por RENATA FIGUEIREDO ATAIDE, Técnico Judiciário, em
01/06/2022, às 17:06, 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 1079778 e o código
CRC BA121088.
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DESPACHO

Maceió, 01 de junho de 2022.

Tendo em vista o Despacho CPPE (1058022), o Termo de
Referência para contratação de serviços de filmagem, com monitoramento e
produção do material gravado para as Eleições de 2022 em 1° e 2° Turno, se
houver foi alterado pelos Gestores (1078183).

À AGE, para análise, manifestação e submissão aos membros da
CPPE. 

Em paralelo, à SAD, para providenciar a abertura de procedimento
para locação do gerador a que se refere o Despacho SOIC (1079778) 

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-Geral, em 01/06/2022,
às 17:29, 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 1079779 e o código
CRC A27AD14D.

0005505-33.2021.6.02.8000 1079779v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 02 de junho de 2022.
Ao GPRES
 
Senhora Oficiala de Gabinete,
 
Remeto os presentes autos em atenção ao

Despacho GDG (doc. 1079779), inserto no Processo
SEI 0005505-33.2021.6.02.8000, que tem por objeto a votação
paralela das Eleições 2022, para sugerir, com a devida vênia,
que a demanda de contratação de 1 (um) gerador apresentada
pela gestora do contrato de filmagem, mediante o Despacho
SOIC (doc. 1079778), seja direcionada à SMR, no papel de
gestão contratual da locação de geradores, para realizar os
respectivos ajustes necessários no Termo de Referência da
referida contratação. 

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 02/06/2022, 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
1080711 e o código CRC 78E0C7CD.

0006495-24.2021.6.02.8000 1080711v1
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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 : 0006495-24.2021.6.02.8000
INTERESSADO : @nome_interessado@
ASSUNTO : Reconsideração de Decisão. Ajustes no Termo de Referência.

 

Decisão nº 2530 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

Tendo em vista o Despacho GSAD (1080711), reconsidero
a Decisão 2293 (1075690) de minha lavra e determino o
encaminhamento dos autos à SMR com vistas à realização dos
respectivos ajustes necessários no Termo de Referência da
contratação objeto deste P. A.

 
DES. OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
06/06/2022, às 15:01, 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
1081575 e o código CRC 45296658.

0006495-24.2021.6.02.8000 1081575v3
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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 junho de 2022.
Em face da Decisão 2530, da Presidência

(doc. 1081575), solicito à SMR apresentar o Termo de
Referência ajustado à demanda de que trata os
docs. 1080691 e 1080693.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 11/06/2022, às 00:52, 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
1087668 e o código CRC CD6FBF04.

0006495-24.2021.6.02.8000 1087668v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR

1. Objeto
 
Contratação de empresa especializada para locação, instalação,

desinstalação e operação de 03 (três) Grupos Geradores,
conforme especificações técnicas e locais de instalação
constantes do ANEXO ÚNICO, para atender aos equipamentos
de informática e demais equipamentos elétricos, tais como
ventiladores, bebedouros, frigobares, condicionadores de ar,
elevador etc., do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no
período de 01/10/2022 a 03/10/2022, em 1º turno, e no
período de 29/10/2022 a 31/10/2022, em 2º turno, se houver.

 
2. Justificativa
 
Garantir o funcionamento dos equipamentos que

dependem de energia elétrica, por ocasião da realização das
Eleições de 2022, prevenindo qualquer ocorrência de falta de
fornecimento de energia que venha a interferir na finalização
das Eleições de 2022.

 
3. Critérios de Sustentabilidades
 
O combustível a ser utilizado no gerador deve ser

preferencialmente o DIESEL S10, ao invés do DIESEL S500,
pois o diesel comum (S500) apresenta 500 partes de enxofre
por milhão, e o diesel S10 conta com 10 partes da mesma
substância, proporcionando uma redução significativa de
emissão deste poluente. 

 
4. Disposições Gerais

 

4.1 Para o perfeito conhecimento do objeto licitado,
as proponentes interessadas na prestação dos serviços
contidos neste Termo de Referência poderão vistoriar as
instalações do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
localizada na Av. Aristeu de Andrade, nº 377, Farol,
Maceió/AL (Edifício-Sede) e na Av. Fernandes Lima, n.º 3487,
Farol, Maceió/AL (Fórum Eleitoral de Maceió - FEM) e a sede
da OAB-AL, localizada na Av. General Luiz de França
Albuquerque, 7100, ROD. AL 101 Norte Jacarecica – Maceió –
Alagoas CEP: 57.038-640, de forma a inteirar-se das condições
físicas existentes. Este procedimento facilitará a elaboração
da proposta de preços, que deverá, obrigatoriamente,
vincular-se às regras determinadas neste instrumento;

 
4.2 A vistoria prévia poderá ser realizada de

segunda a quinta-feira, de 13h30m às 17h, e sexta-feira, das
08h às 12h, com agendamento prévio de 24 (vinte e quatro)
horas, por intermédio do telefone (82) 2122-7797/7652, junto
à Seção de Manutenção e Reparos do TRE-AL. Esta vistoria
técnica não é requisito de habilitação da empresa, porém, não
serão aceitas reclamações posteriores com alegações de
desconhecimento das condições ou dificuldades quanto à
realização dos serviços listados no presente Termo de
Referência;

 
4.3 O horário em que o Grupo Gerador deve estar

apto a operar no 1º e 2º turnos deverá ser o abaixo
especificado: a) Sábado: 7h às 19h; b) Domingo: 7h até as 7h
do dia seguinte (segunda-feira), observado o disposto no item
4.10;

 
4.4. Estima-se, para fins projeção e elaboração de

proposta de preços, o efetivo uso do equipamento por 5 horas,
em cada turno;

 
4.5 A CONTRATADA deverá cumprir a legislação e

as normas relativas à Segurança e Medicina do Trabalho,
diligenciando para que seus empregados trabalhem com
equipamentos de proteção individual (EPI) e executem os
testes necessários e definidos na legislação pertinente. A
fiscalização do TRE-AL poderá paralisar os serviços, enquanto
tais empregados não estiverem protegidos, ficando o ônus da
paralisação por conta da empresa;

 
4.6 A CONTRATADA será responsabilizada pelo
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cumprimento, por parte de seus empregados, das normas
disciplinares e das orientações de segurança determinadas
pelo TRE-AL.

 
5. Obrigação da Contratada
 
  A CONTRATADA pelos serviços previstos neste

Termo de Referência se obriga a:
 
5.1. Responsabilizar-se por todos os encargos

fiscais e comerciais resultantes desta contratação.
 
5.2. Responder por todos os ônus e obrigações

concernentes à legislação social, trabalhista, previdenciária,
tributária, fiscal, securitária, comercial, civil e criminal, que
se relacionem direta ou indiretamente com o
fornecimento/serviço, inclusive no tocante a seus empregados
e prepostos;

 
5.3. Responsabilizar-se pelos danos causados direta

ou indiretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo, quando da execução do
fornecimento/serviço, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento
realizado pelo Contratante;

 
5.4. Seus empregados, quando nas dependências do

Contratante, estarão sujeitos às normas internas deste
(segurança, disciplina);

 
5.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou

substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução dos serviços ou de materiais
empregados;

 
5.6. Prestar, de imediato, todos os esclarecimentos

que forem solicitados pelo Contratante, obrigando-se a
atender todas as reclamações a respeito da qualidade do
fornecimento/serviço prestado;

 
5.7. Comunicar ao Contratante, de imediato e por

escrito, qualquer irregularidade verificada durante a execução
do fornecimento/serviço, para a adoção das medidas
necessárias à sua regularização;

 
5.8. Acatar as determinações feitas pela

Contratante quanto ao cumprimento do objeto do Contrato;
 
5.9. A Contratada deverá disponibilizar três operadores,

um para cada local mencionado no Anexo
Único, exclusivamente, no horário de 7
horas do dia 02/10/2022, até as 7
horas do dia seguinte ao Pleito 2022, dia 03/10/2022, em 1º
turno, e na ocorrência de 2º turno, das 7 horas do dia
30/10/2022 até as 7 horas do dia seguinte, dia 31/10/2022,
podendo o operador contratado ser liberado antes do horário previsto no presente item, considerando o término dos trabalhos do Pleito Eleitoral;

 
5.10. O combustível será fornecido pela Contratada

pelo tempo que for necessário, para a finalização das
atividades das Eleições 2022.

 
6. Qualificação Técnica e Profissional
 
6.1 Os interessados deverão comprovar sua regular

inscrição no Conselho Regional de Engenharia (CREA), ou no
Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo (CAU) como
empresa de engenharia ou de arquitetura e apresentar um ou
mais atestado(s) de capacidade técnica, devidamente
certificados pelo Conselho Regional de Engenharia ou
Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo (Certidão de
Acervo Técnico), fornecidos por pessoa jurídica de direito
público ou privado, que comprove que o licitante possui
capacidade para executar serviços com características
(tipologias) similares ou superiores ao do objeto deste
certame.

 
6.1.1 Para fins de habilitação técnica

operacional das licitantes, com relação a execução deste
serviço, serão exigidas Certidões de Acervo Técnicos - CAT's
com os seguintes serviços, no mínimo:

 
a 1) Instalação de Grupo Gerador a diesel, com

tensão de saída 380V/220V e potência nominal de no mínimo
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75KVA;
 
6.2 Apresentar comprovação de possuir em seu

quadro, na data prevista para entrega da proposta,
profissional(ais) de nível superior ou outro devidamente
reconhecido pelo CREA ou CAU, detentor(es) dos atestados
de capacidade técnica que comprovem a execução dos
seguintes serviços, de forma a demonstrar a capacidade
técnica profissional:

 
6.2.1 - Instalação de Grupo Gerador a diesel, com

tensão de saída 380V/220V;
 
6.3 Caso o detentor do Acervo Técnico seja sócio

da empresa, a comprovação de que trata o parágrafo anterior
será satisfeita com a apresentação do ato constitutivo ou
contrato social da empresa;

 
6.4 Se o detentor do Acervo Técnico for contratado

para prestação de serviços, a comprovação será satisfeita com
a apresentação do contrato de prestação de serviço;

 
6.5 Se o detentor do Acervo Técnico for

empregado, a comprovação dar-se-á com a apresentação de
cópia autenticada da Carteira de Trabalho ou Ficha constante
do Livro de Registro de Empregado;

 
6.6 O(s) profissional(is) indicado(s) pela licitante,

detentor(es) do(s) acervo(s) técnico(s), deverá(ão) participar
do serviço objeto deste certame, coordenando sua execução
de acordo com os respectivos acervos técnicos;

 
 6.7 É de responsabilidade da CONTRATADA obter

junto ao órgão profissional competente a Anotação de
Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de
Responsabilidade Técnica – RRT do contrato e apresentar o
documento ao gestor administrativo do contrato, antes do
início dos serviços;

 
6.8 A exigência do(s) atestado(s) está fundamentada

no Art. 30 da Lei 8666/93 e visa evitar a contratação de
empresa e profissional sem experiência na execução de
serviços compatíveis com o objeto deste termo de referência;

 
6.9 O serviço constante deste termo de referência

limitar-se-á à instalação e desinstalação de grupo gerador a
diesel nas duas edificações descritas no anexo único, sendo
exigida a comprovação de capacitação técnico-profissional e
técnico-operacional aos itens de maior relevância técnica e/ou
de valor significativo;

 
6.10 Os prédios descritos no anexo único requerem

um grupo gerador de 150KVA, sendo este o serviço de maior
relevância na contratação em tela. Para a comprovação da
capacitação técnico-operacional está se exigindo a prestação
de serviços compatível de um grupo gerador de 75 KVA,
estando estes quantitativos em consonância ao patamar
máximo de 50% da quantidade requerida, exigidas pelas
cortes de contas. A exigência de comprovação de execução de
Instalação de Grupo Gerador a diesel, com tensão de saída
380V/220V, fez-se necessária, no entendimento desta unidade
técnica, em razão do tipo de serviço e pela importância de
continuidade nas atividades desenvolvidas nos dias do pleito
eleitoral.

 
7. Obrigações da Contratante

 

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas se obriga
a:

 
7.1. Promover o acompanhamento e a fiscalização

dos serviços, sob os aspectos quantitativo e qualitativo,
através do Gestor e/ou Fiscal nomeados e designados para
tanto, comunicando à Contratada qualquer irregularidade
verificada na execução dos serviços, determinando, de
imediato, as providências necessárias à sua regularização;

 
7.2. Nomear formalmente como Gestor e/ou Fiscal,

para realizar o acompanhamento da execução contratual, no
limite de sua capacidade técnica, servidor(es) lotado(s) na
Seção de Manutenção e Reparos – SMR vinculada à
Coordenadoria de Serviços Gerais e Comunicações – COSEG;

 
7.3. Proporcionar todas as condições necessárias

para que a Contratada possa cumprir o objeto do Contrato.
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8. Pagamento
 
8.1. O pagamento será efetuado através de crédito

em conta-corrente, mediante a apresentação de Nota Fiscal de
Serviços, em até 10 (dez) dias, a ser entregue ao final de cada
turno eleitoral acompanhada das Certidões Negativas de
Débitos Fiscais e Previdenciários;

 
8.2. O TRE/AL, por ocasião do pagamento, fará as

retenções e recolhimentos fiscais determinados pela
legislação tributária;

 
8.3. Se a empresa for optante pelo SIMPLES,

deverá anexar à nota fiscal declaração que comprove tal
opção no modelo expedido pela Receita Federal do Brasil.

 
9. Gestão e fiscalização
 
A gestão e a fiscalização seção exercidas por

servidores integrantes da Seção de Manutenção e Reparos –
SMR, devidamente designados em portaria da Presidência.

 
10. Sanções Contratuais
 
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá

aplicar as seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das
legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:

 
10.1 Advertência, em virtude do descumprimento

de obrigações de pequena monta, podendo a Administração,
no caso de haver o cometimento reiterado das faltas
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;

 
10.2 Multa de mora de 1% (um por cento) por hora,

até o limite de 10% (dez por cento), em razão de atraso no
cumprimento do objeto ou na correção de irregularidade,
calculado sobre o valor atualizado do contrato;

 
10.3 Multa de 15% (quinze por cento), sobre o

valor integral do contrato, em razão de recusa em assiná-lo ou
de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas;

 
10.4 As sanções previstas neste Termo de

Referência poderão ser impostas cumulativamente com as
demais;

 
10.5 A Administração, para aplicação das sanções,

analisará as circunstâncias do caso e as justificativas
apresentadas em até 5 (cinco) dias pela CONTRATADA,
assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa;

 
10.6 As multas poderão ser cumuladas e serão

descontadas dos valores devidos à CONTRATADA, se houver,
ou cobradas judicialmente.

 

ANEXO ÚNICO

Edifício-Sede:

Localização: Av. Aristeu de Andrade, nº 377, Farol, Maceió/AL.
Especificações técnicas:
Trifásico / 4Polos / 60Hz de Frequência.
Potência Nominal mínima: 150 kVA.
Tipo: AC, Auto Regulado.
Acionamento: Monobloco c/ Luva Elástica.
Tensão de Saída: 220/380V.
Regulador de Voltagem: AVR.
Motor à Diesel.
Tipo: 6 Cilindros, Refrigerado à água.
Partida: Manual e/ou Elétrica/ automática.
Autonomia: 8 (oito) horas.
Sensor de pressão do óleo.
Sensor de temperatura da água.
Carregador de Bateria: 12V/8,3 A.
 

Fórum Eleitoral de Maceió:

 

Localização: Av. Fernandes Lima, n.º 3487, Farol, Maceió/AL.
Especificações técnicas:
Trifásico / 4Polos / 60Hz de Frequência.
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Potência Nominal mínima: 150 kVA.
Tipo: AC, Auto Regulado.
Acionamento: Monobloco c/ Luva Elástica.
Tensão de Saída: 220/380V.
Regulador de Voltagem: AVR.
Motor à Diesel.
Tipo: 6 Cilindros, Refrigerado à água.
Partida: Manual e/ou Elétrica/ automática.
Autonomia: 8 (oito) horas.
Sensor de pressão do óleo.
Sensor de temperatura da água.
Carregador de Bateria: 12V/8,3A.

 

Sede da OAB-AL (Votação Paralela)

 

Localização: Av. General Luiz de França Albuquerque, 7100, ROD. AL 101
Norte Jacarecica – Maceió – Alagoas CEP: 57.038-640
Especificações técnicas:
Trifásico / 4Polos / 60Hz de Frequência.
Potência Nominal mínima: 150 kVA.
Tipo: AC, Auto Regulado.
Acionamento: Monobloco c/ Luva Elástica.
Tensão de Saída: 220/380V.
Regulador de Voltagem: AVR.
Motor à Diesel.
Tipo: 6 Cilindros, Refrigerado à água.
Partida: Manual e/ou Elétrica/ automática.
Autonomia: 8 (oito) horas.
Sensor de pressão do óleo.
Sensor de temperatura da água.
Carregador de Bateria: 12V/8,3A.
 

Responsável pela elaboração do Termo de Referência:
Marcos André Melo Teixeira

Chefe da Seção de Manutenção e Reparos
 
 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 13/06/2022, às 15:05, 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
1088138 e o código CRC 6301BDE1.

0006495-24.2021.6.02.8000 1088138v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 13 de junho de 2022.
À SAD.
 
Senhor Secretário,
 
Em cumprimento as prescrições do Despacho

GSAD 1087668, esta setorial informa que procedeu a vistoria
no novo local da votação paralela, a sede da OAB-AL,
localizada na Av. General Luiz de França Albuquerque, 7100,
ROD. AL 101 Norte Jacarecica – Maceió – Alagoas CEP:
57.038-640, para o obter a potência da substação da
edificação.

Desta forma, após a referida vistoria e a realização
dos ajuste pertinentes, esta setorial submete o novo Termo de
Referência (1088138) para análise e demais deliberações
legais.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 13/06/2022, às 15:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1088193 e o código CRC 53529F17.

0006495-24.2021.6.02.8000 1088193v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 13 de junho de 2022.
Aprovo o Termo de Referência revisado

(doc. 1088138), em consonância com o Despacho SMR
(doc. 1088193), e devolvo o feito à SEIC, para realização de
nova pesquisa de preços e demais medidas necessárias à
deflagração do novo certame.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 13/06/2022, às 15:52, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1088229 e o código CRC 54275BA3.
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E-mail - 1088443

Data de Envio: 
  13/06/2022 17:16:35

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para (com cópia oculta):
    solicitacaoata@gmail.com
    comercial@jggeradores.com.br
    daniele.santos@stemac.com.br
    luciano@gentecgeradores.com.br
    contato@jbrgeradores.com.br
    atendimento@casadabateria.com.br
    andre.goes@leonheimer.com.br
    geramak@hotmail.com
    casadogerador@gmail.com
    jaspemotores@gmail.com
    contato@geramaisgeradores.com.br
    ageradora@ageradora.com.br
    comercial@milgeradores.com.br
    contato@mmgeradores.com.br
    amclocacao@hotmail.com
    licitacoes.taemu@gmail.com
    gertek_al@hotmail.com
    geradormaceiodiesel@gmail.com
    comercial@geramaisgeradores.com.br
    geanbcmdiesel@gmail.com
    contatojhb2@gmail.com
    contato@marcosams.com.br
    studionightestrutura@gmail.com

Assunto: 
  Solicitação. Cotação de preços. Locação, instalação, desinstalação e operação de 03 (três) Grupos
Geradores. Eleições 2022. TREAL.

Mensagem: 
  SEI 0006495-24.2021.6.02.8000

Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa especializada para a locação,
instalação, desinstalação e operação de 03 (três) Grupos Geradores, conforme especificações técnicas e
locais de instalação constantes do ANEXO ÚNICO, para atender aos equipamentos de informática e
demais equipamentos elétricos no período de 01/10/2022 a 03/10/2022, em 1º turno, e no período de
29/10/2022 a 31/10/2022, em 2º turno, se houver, nas Eleições 2022.

Solicitamos proposta de preços, informando VALOR POR TURNO, de acordo com demais detalhamentos
previstos no termo de referência em anexo.

Na impossibilidade de atendimento, favor informar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.

Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
CNPJ 06.015,.041/0001-38
999384871

Anexos:
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E-mail - 1088486

Data de Envio: 
  13/06/2022 17:40:56

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para (com cópia oculta):
    contato@powerautomacao.com.br
    magalyandreia@hotmail.com
    joaovictorfiuza@voltloc.com.br
    abigproducoeseventos@gmail.com
    portaldeproducoes@gmail.com
    victorcosta@ambargeradores.com.br
    guel_26@gmail.com
    adm_almeidasoares@hotmail.com
    vaspromocoeseeventos.al@gmail.com
    benedito.spacopromo@gmail.com
    ricardojorgedasilva@gmail.com
    ednaldogeradores@gmail.com

Assunto: 
  Solicitação. Cotação de preços. Locação, instalação, desinstalação e operação de 03 (três) Grupos
Geradores. Eleições 2022. TREAL.

Mensagem: 
  SEI 0006495-24.2021.6.02.8000

Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa especializada para a locação,
instalação, desinstalação e operação de 03 (três) Grupos Geradores, conforme especificações técnicas e
locais de instalação constantes do ANEXO ÚNICO, para atender aos equipamentos de informática e
demais equipamentos elétricos no período de 01/10/2022 a 03/10/2022, em 1º turno, e no período de
29/10/2022 a 31/10/2022, em 2º turno, se houver, nas Eleições 2022.

Solicitamos proposta de preços, informando VALOR POR TURNO, de acordo com demais detalhamentos
previstos no termo de referência em anexo.

Na impossibilidade de atendimento, favor informar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.

Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
CNPJ 06.015,.041/0001-38
999384871

Anexos:
    Termo_de_Referencia_1088138.html
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E-mail - 1088517

Data de Envio: 
  13/06/2022 17:51:06

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para (com cópia oculta):
    art.u.rsom@hotmail.com
    bhfigueiredo@yahoo.com.br
    tarcianaclc2009@hotmail.com
    adilsonmcostas@hotmail.com

Assunto: 
  Solicitação. Cotação de preços. Locação, instalação, desinstalação e operação de 03 (três) Grupos
Geradores. Eleições 2022. TREAL.

Mensagem: 
  SEI 0006495-24.2021.6.02.8000

Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa especializada para a locação,
instalação, desinstalação e operação de 03 (três) Grupos Geradores, conforme especificações técnicas e
locais de instalação constantes do ANEXO ÚNICO, para atender aos equipamentos de informática e
demais equipamentos elétricos no período de 01/10/2022 a 03/10/2022, em 1º turno, e no período de
29/10/2022 a 31/10/2022, em 2º turno, se houver, nas Eleições 2022.

Solicitamos proposta de preços, informando VALOR POR TURNO, de acordo com demais detalhamentos
previstos no termo de referência em anexo.

Na impossibilidade de atendimento, favor informar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.

Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
CNPJ 06.015,.041/0001-38
999384871

Anexos:
    Termo_de_Referencia_1088138.html
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De: Ams Geradores e Serviços <contato@marcosams.com.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 14/06/2022 12:56 PM

Assunto: [seic] Solicitação. Cotação de preços. Locação, instalação, desinstalação e operação de 03 (três) Grupos
Geradores. Eleições 2022. TREAL.

Prezados, boa tarde!

Segue anexo proposta de locação de geradores.

Ressaltando que atualmente temos os geradores disponíveis, necessitamos de confirmação de
proposta o quanto antes ou somente mediante disponibilidade no período confirmado.

Qualquer dúvida,
entrar em contato.

Grata,

--

Anexados:

Arquivo: Proposta de locação -
TRE AL.pdf

Tamanho:
154k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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AMS GERADORES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 00.394.204.0001-54

Rod BR 101, KM 90, S/N, Casa, Bairro Conj. Parque dos Faróis Nossa Senhora do Socorro/SE
CEP: 49.160-000

E-mail: contato@marcosams.com.br

INFORMAÇÕES GERAIS:

- Prazo de locação: no período de 01/10/2022 a 03/10/2022, em 1º turno

(Eleições 2022);

Caso ocorra 2° turno, no período de 29/10/2022 a 31/10/2022;

- Instalação/desinstalação: responsabilidade da AMS;

- Mobilização/desmobilização: responsabilidade da AMS;

- Operação assistida (disponibilidade de 03 funcionários): responsabilidade da

AMS;

- Manutenção preventiva: responsabilidade da AMS;

- Manutenção corretiva: responsabilidade do cliente;

- Regime de trabalho: horimetro livre;

- Abastecimento: responsabilidade da AMS;

- Forma de pagamento: mediante emissão de nota fiscal;

- Valor total locação: R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

OBS: caso haja 2° turno, os valores permanecem inalterados, qual seja, R$

75.000,00 (setenta e cinco mil reais/segundo turno).

Proposta válida por 15 (quinze) dias.

Nossa Senhora do Socorro/SE, 14 de junho de 2022.
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De: GERAMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MÁQUINAS <geramak@hotmail.com>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 14/06/2022 04:19 PM

Assunto: [seic] Solicitação. Cotação de preços. Locação, instalação, desinstalação e operação de 03 (três) Grupos
Geradores. Eleições 2022. TREAL.

Boa tarde Senhores,

Conforme contato ainda pouco, infelizmente não conseguiremos par cipar dessa cotação devido a uma
das documentações solicitadas pelo TRE.

Es mamos poder atendê-los em outra oportunidade, obrigada!!

A ,

De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Enviado: segunda-feira, 13 de junho de 2022 17:16
Assunto: Solicitação. Cotação de preços. Locação, instalação, desinstalação e operação de 03 (três) Grupos
Geradores. Eleições 2022. TREAL.

SEI 0006495-24.2021.6.02.8000

Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa especializada
para a locação, instalação, desinstalação e operação de 03 (três) Grupos Geradores,
conforme especificações técnicas e locais de instalação constantes do ANEXO ÚNICO,
para atender aos equipamentos de informática e demais equipamentos elétricos no
período de 01/10/2022 a 03/10/2022, em 1º turno, e no período de 29/10/2022 a
31/10/2022, em 2º turno, se houver, nas Eleições 2022.

Solicitamos proposta de preços, informando VALOR POR TURNO, de acordo com demais
detalhamentos previstos no termo de referência em anexo.

Na impossibilidade de atendimento, favor informar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.

Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
CNPJ 06.015,.041/0001-38
999384871
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De: "comercial@geramaisgeradores.com.br" <comercial@geramaisgeradores.com.br>
Para: "TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES" <seic@tre-al.jus.br>
Data: 15/06/2022 09:03 AM

Assunto: [seic] Solicitação. Cotação de preços. Locação, instalação, desinstalação e operação de 03 (três) Grupos
Geradores. Eleições 2022. TREAL.

Bom dia!

Favor enviar fotos dos quadros em que o gerador será instalados, e informar se os equipamentos serão utilizados
somente em falta de energia, ou ficarão todo o periodo de contratação em funcionamento.

Atenciosamente,

-----Mensagem original-----
De: "TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES" <seic@tre-al.jus.br>
Enviado: Monday, 13 June, 2022 17:16
Para:
Assunto: Solicitação. Cotação de preços. Locação, instalação, desinstalação e operação de 03 (três) Grupos
Geradores. Eleições 2022. TREAL.

SEI 0006495-24.2021.6.02.8000

Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa especializada para a locação, instalação,
desinstalação e operação de 03 (três) Grupos Geradores, conforme especificações técnicas e locais de instalação
constantes do ANEXO ÚNICO, para atender aos equipamentos de informática e demais equipamentos elétricos no
período de 01/10/2022 a 03/10/2022, em 1º turno, e no período de 29/10/2022 a 31/10/2022, em 2º turno, se
houver, nas Eleições 2022.

Solicitamos proposta de preços, informando VALOR POR TURNO, de acordo com demais detalhamentos previstos
no termo de referência em anexo.

Na impossibilidade de atendimento, favor informar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.

Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
CNPJ 06.015,.041/0001-38
999384871

Latest Technology and Customer Satisfaction. Nuvebs Cloud Solutions -
www.nuvebs.com - Brazil: +55(81) 4042-1982 | USA: +1(424) 567-7546
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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 junho de 2022.
À SMR
 
Encaminho e-mail (1089821) da empresa Gera Mais

Geradores para os esclarecimentos devidos.
 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico
Judiciário, em 15/06/2022, 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
1089824 e o código CRC 7AD6C690.

0006495-24.2021.6.02.8000 1089824v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 3833 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR

À SEIC.
 
Senhora chefe,
 
Em atendimento ao Despacho SEIC 1089824, esta

setorial passa a apresentar os seguintes esclarecimentos:
 
1- Conforme definido no Termo de Referência, itens

4.1 e 4.2, a licitante pode vistoria os locais de instalações dos
geradores, de forma a subsidiar de forma precisa a elaboração
da sua proposta comercial. Não obstante, a esta informação
constante do Termo de Referência (1088138), esta setorial
efetuou o registro fotográfico dos quadros elétricos dos
respectivos locais de instalações, porém as referidas fotos a
seguir, não são suficientes para definir a integralidades das
instalações das subestações dos respectivos imóveis.

Desta forma, qualquer informações complementar
deve ser aferida pela licitante, por intermédio de vistoria in
loco, conforme definido no Termo de Referência.

 

Quadro elétrico da subestação do imóvel da OAB-AL.
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Quadro elétrico da subestação do imóvel do Fórum Eleitoral
de Maceió-FEM.
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Quadro elétrico da subestação do imóvel sede do TRE-AL
(Sede OAM).

 
2- A leitura integral do Termo de Referência é

imprescindível para entendimento dos serviços que estão
sendo contratados e para a formulação adequada da proposta
comercial da licitante. Os itens 4.3 e 4.4 descrevem os
horários que os grupos geradores devem estar aptos a
operarem, a saber: no 1º e 2º turnos deverá ser o abaixo
especificado: a) Sábado: 7h às 19h; b) Domingo: 7h até as 7h
do dia seguinte (segunda-feira).

Todavia, a licitante para fins de projeção e
elaboração de proposta de preços, deve estimar o efetivo uso
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do equipamento por 5 horas, em cada turno.
 
Sendo estas as informações requeridas, esta

setorial remeto os autos à SEIC, para a continuidade da
contratação, imprescindível para as Eleições 2022.

 
Cordialmente,
 
 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 20/06/2022, às 14:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1091595 e o código CRC 446AB92F.
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E-mail - 1091716

Data de Envio: 
  20/06/2022 14:56:48

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    comercial@geramaisgeradores.com.br

Assunto: 
  Resposta. Esclarecimentos. Locação grupo gerador. Eleições 2022. TREAL.

Mensagem: 
  SEI 0006495-24.2021.6.02.8000

Prezada Pollyanna,

Segue resposta, em anexo, da unidade responsável - SMR ao pedido de esclarecimentos dessa empresa.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30h às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL 
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

Anexos:
    Informacao_1091595.html
    E_mail_1089821_Email._Pedido._Esclarecimentos_TR._Gera_Mais_Geradores..pdf
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E-mail - 1091770

Data de Envio: 
  20/06/2022 15:17:55

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para (com cópia oculta):
    solicitacaoata@gmail.com
    comercial@jggeradores.com.br
    daniele.santos@stemac.com.br
    luciano@gentecgeradores.com.br
    atendimento@casadabateria.com.br
    casadogerador@gmail.com
    jaspemotores@gmail.com
    contato@geramaisgeradores.com.br
    ageradora@ageradora.com.br
    comercial@milgeradores.com.br
    contato@mmgeradores.com.br
    amclocacao@hotmail.com
    licitacoes.taemu@gmail.com
    gertek_al@hotmail.com
    geradormaceiodiesel@gmail.com
    comercial@geramaisgeradores.com.br
    geanbcmdiesel@gmail.com
    contatojhb2@gmail.com
    contato@marcosams.com.br
    studionightestrutura@gmail.com

Assunto: 
  Solicitação. Cotação de preços. Locação, instalação, desinstalação e operação de 03 (três) Grupos
Geradores. Eleições 2022. TREAL.

Mensagem: 
  SEI 0006495-24.2021.6.02.8000

Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa especializada para a locação,
instalação, desinstalação e operação de 03 (três) Grupos Geradores, conforme especificações técnicas e
locais de instalação constantes do ANEXO ÚNICO, para atender aos equipamentos de informática e
demais equipamentos elétricos no período de 01/10/2022 a 03/10/2022, em 1º turno, e no período de
29/10/2022 a 31/10/2022, em 2º turno, se houver, nas Eleições 2022.

Solicitamos proposta de preços, informando VALOR POR TURNO, de acordo com demais detalhamentos
previstos no termo de referência em anexo.

Na impossibilidade de atendimento, favor informar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.

Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
CNPJ 06.015,.041/0001-38
999384871

Anexos:
    Termo_de_Referencia_1088138.html
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E-mail - 1091771

Data de Envio: 
  20/06/2022 15:19:14

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para (com cópia oculta):
    contato@powerautomacao.com.br
    magalyandreia@hotmail.com
    joaovictorfiuza@voltloc.com.br
    abigproducoeseventos@gmail.com
    portaldeproducoes@gmail.com
    victorcosta@ambargeradores.com.br
    adm_almeidasoares@hotmail.com
    vaspromocoeseeventos.al@gmail.com
    benedito.spacopromo@gmail.com
    ricardojorgedasilva@gmail.com
    ednaldogeradores@gmail.com

Assunto: 
  Solicitação. Cotação de preços. Locação, instalação, desinstalação e operação de 03 (três) Grupos
Geradores. Eleições 2022. TREAL.

Mensagem: 
  SEI 0006495-24.2021.6.02.8000

Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa especializada para a locação,
instalação, desinstalação e operação de 03 (três) Grupos Geradores, conforme especificações técnicas e
locais de instalação constantes do ANEXO ÚNICO, para atender aos equipamentos de informática e
demais equipamentos elétricos no período de 01/10/2022 a 03/10/2022, em 1º turno, e no período de
29/10/2022 a 31/10/2022, em 2º turno, se houver, nas Eleições 2022.

Solicitamos proposta de preços, informando VALOR POR TURNO, de acordo com demais detalhamentos
previstos no termo de referência em anexo.

Na impossibilidade de atendimento, favor informar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.

Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
CNPJ 06.015,.041/0001-38
999384871

Anexos:
    Termo_de_Referencia_1088138.html
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E-mail - 1091773

Data de Envio: 
  20/06/2022 15:19:34

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para (com cópia oculta):
    art.u.rsom@hotmail.com
    bhfigueiredo@yahoo.com.br
    tarcianaclc2009@hotmail.com
    adilsonmcostas@hotmail.com

Assunto: 
  Solicitação. Cotação de preços. Locação, instalação, desinstalação e operação de 03 (três) Grupos
Geradores. Eleições 2022. TREAL.

Mensagem: 
  SEI 0006495-24.2021.6.02.8000

Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa especializada para a locação,
instalação, desinstalação e operação de 03 (três) Grupos Geradores, conforme especificações técnicas e
locais de instalação constantes do ANEXO ÚNICO, para atender aos equipamentos de informática e
demais equipamentos elétricos no período de 01/10/2022 a 03/10/2022, em 1º turno, e no período de
29/10/2022 a 31/10/2022, em 2º turno, se houver, nas Eleições 2022.

Solicitamos proposta de preços, informando VALOR POR TURNO, de acordo com demais detalhamentos
previstos no termo de referência em anexo.

Na impossibilidade de atendimento, favor informar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.

Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
CNPJ 06.015,.041/0001-38
999384871

Anexos:
    Termo_de_Referencia_1088138.html
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De: "comercial@geramaisgeradores.com.br" <comercial@geramaisgeradores.com.br>
Para: "TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES" <seic@tre-al.jus.br>
Data: 27/06/2022 11:34 AM

Assunto: [seic] Solicitação. Cotação de preços. Locação, instalação, desinstalação e operação de 03 (três) Grupos
Geradores. Eleições 2022. TREAL.

Bom dia!

Infelizmente não temos disponibilidade de atendimento.

Atenciosamente,

-----Mensagem original-----
De: "TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES" <seic@tre-al.jus.br>
Enviado: Monday, 20 June, 2022 15:17
Para:
Assunto: Solicitação. Cotação de preços. Locação, instalação, desinstalação e operação de 03 (três) Grupos
Geradores. Eleições 2022. TREAL.

SEI 0006495-24.2021.6.02.8000

Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa especializada para a locação, instalação,
desinstalação e operação de 03 (três) Grupos Geradores, conforme especificações técnicas e locais de instalação
constantes do ANEXO ÚNICO, para atender aos equipamentos de informática e demais equipamentos elétricos no
período de 01/10/2022 a 03/10/2022, em 1º turno, e no período de 29/10/2022 a 31/10/2022, em 2º turno, se
houver, nas Eleições 2022.

Solicitamos proposta de preços, informando VALOR POR TURNO, de acordo com demais detalhamentos previstos
no termo de referência em anexo.

Na impossibilidade de atendimento, favor informar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.

Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
CNPJ 06.015,.041/0001-38
999384871

Latest Technology and Customer Satisfaction. Nuvebs Cloud Solutions -
www.nuvebs.com - Brazil: +55(81) 4042-1982 | USA: +1(424) 567-7546

Firefox http://webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=L3R90JZC6OL...
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 28 de junho de 2022.
À COMAP

Senhora Coordenadora,
 
Trata-se da

contratação de empresa especializada para locação, instalação,
desinstalação e operação de 03 (três) grupos geradores, para atender
aos equipamentos de informática e demais equipamentos elétricos do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no período de 01/10/2022 a
03/10/2022, em 1º turno, e no período de 29/10/2022 a 31/10/2022,
em 2º turno, se houver, conforme especificações técnicas e locais de
instalação constantes do termo de referência 1088138.

 
Os autos vieram a esta Seção de Instrução de

Contratações para realização de nova pesquisa de preços e demais
medidas necessárias à deflagração do novo certame, após termo de
referência revisado, de acordo despacho GSAD 1088229.

 
Foram encaminhados pedidos de cotação a diversas

empresas do ramo. Recebemos o retorno das empresas Geramak
Serviços (1089280) informando que não atende a todas as exigências
previstas no termo de referência e da empresa Gera Mais Geradores
relatando impossibilidade de atendimento, 1094589.

 
Realizamos a pesquisa de preços através da ferramenta

banco de preços, conforme detalhamento a seguir:
 

Fonte Valor Médio
Unitário/Diária

Quant
Grupo
Gerador
POR TURNO

Quant
Diárias
POR
TURNO

Valor Total
POR TURNO

Banco de
Preços, doc.
1095515

R$ 3.207,54 3 2 R$
19.245,24

Despacho SEIC 1095517         SEI 0006495-24.2021.6.02.8000 / pg. 388



                                   Valor Total Geral - 1º e 2º
TURNOS

R$
38.490,48

 
 
A proposta encaminhada pela empresa AMS Geradores

(1088947) no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), por
turno, não foi considerada em razão de apresentar-se excessivamente
elevada.

 
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. CATSER:
21679.

 
À deliberação superior.
 

Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico
Judiciário, em 28/06/2022, às 17:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES, Chefe
de Seção Substituto, em 28/06/2022, às 17:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1095517 e o código CRC 9C8F8931.

0006495-24.2021.6.02.8000 1095517v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 28 de junho de 2022.

 

À SLC
 
Tratam os presentes

autos de Contratação de empresa especializada para locação, instalação,
desinstalação e operação de 03 (três) Grupos Geradores, de acordo
com o Termo de Referência 1088138.

Nesse sentido, dando continuidade ao trâmite,
encaminho o procedimento em tela à SLC, para ajustes na minuta do
instrumento convocatório.

 
Atenciosamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador, em 28/06/2022, às 18:53, 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
1096060 e o código CRC FBBBB16F.

0006495-24.2021.6.02.8000 1096060v1
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22002222 
Minuta  

PROCESSO Nº 0006495-24.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data:  xx de xxxxx de 2022 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: 14 horas 

 

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando 
a contratação de empresa especializada para locação, instalação, desinstalação e operação 
de 03 (três) Grupos Geradores, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria 
de Administração desta Corte. 

 
   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, de 
06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
com suas posteriores alterações, em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº 
14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e demais normas pertinentes. 
Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 
2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, 
edição de 19 de junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da 
Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro 
de 1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO 
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa especializada para 
locação, instalação, desinstalação e operação de 03 (três) Grupos Geradores, para atender 
aos equipamentos de informática e demais equipamentos elétricos, tais como 
ventiladores, bebedouros, frigobares, condicionadores de ar, elevador, entre outros, do 
TRE-AL, no período de 01/10/2022 a 03/10/2022, em 1º turno, e no período de 29/10/2022 
a 31/10/2022, em 2º turno, se houver, tudo de acordo com as especificações e condições 
assentadas neste edital e seus anexos. 

 
2 – DA VIGÊNCIA 

 
2.1. O prazo de vigência será da data da assinatura até o dia 31 (trinta e um) de novembro 
de 2022, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União. 
 
3 - DA PARTICIPAÇÃO 

 
3.1.  Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente 
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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.1.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, 

na forma da legislação vigente; 

a.1.2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

a.1.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

a.1.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, 

de 1993; 

a.1.5.  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em 

processo de dissolução ou liquidação; 

a.1.6. que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente 

em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos 

magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções 

administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, 

chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades 

situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, de acordo com o 

disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça 

(com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 

3.4.  Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou 

“não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

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; 
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c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a 

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, 

na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 

Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no 

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que os 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 VISTORIA 

 

4.1. Para o perfeito conhecimento do objeto licitado, as proponentes 
interessadas na prestação dos serviços contidos neste edital poderão vistoriar as 
instalações do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizada na Av. Aristeu de Andrade, 
nº 377, Farol, Maceió/AL (Edifício-Sede) e na Av. Fernandes Lima, n.º 3487, Farol, Maceió/AL 
(Fórum Eleitoral de Maceió - FEM) e sede da OAB-AL, localizada na Av. General Luiz de 
França Albuquerque, 7100, ROD. AL 101 Norte Jacarecica – Maceió – Alagoas CEP: 57.038-

640,  de forma a inteirar-se das condições físicas existentes. Este procedimento facilitará a 

elaboração da proposta de preços, que deverá, obrigatoriamente, vincular-se às regras 
determinadas neste instrumento. 
 

4.2. A vistoria prévia poderá ser realizada de segunda a quinta-feira, de 13h30m às 17h, e 

sexta-feira, das 08h às 12h, com agendamento prévio de 24 (vinte e quatro) horas, por 

intermédio do telefone (82) 2122-7797/7652, junto à Seção de Manutenção e Reparos do 

TRE-AL. Esta vistoria técnica não é requisito de habilitação da empresa, porém, não serão 

aceitas reclamações posteriores com alegações de desconhecimento das condições ou 

dificuldades quanto à realização dos serviços listados no Anexo I deste edital. 

 

5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
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5.1.  O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite 

a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

5.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no 

sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela 

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

5.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do 

licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para 

realização das transações inerentes a este Pregão. 

5.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações 

efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, 

inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a 

responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação 

por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por 

terceiros. 

5.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 

cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela 

informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão 

logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

5.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 
desclassificação no momento da habilitação 

 
6 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

 

6.1.  Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a 

descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura 

da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa 

documentação. 

6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste 

Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

6.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem 

do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos 

sistemas. 

6.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação 

de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos 

termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

6.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante 

a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 

negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de 

sua desconexão. 
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6.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 

e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

6.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as 

propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de 

negociação e julgamento da proposta. 

6.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso 

público após o encerramento do envio de lances. 

7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
 

7.1.  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 

eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor global do item ofertado; 

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares às 

especificações constantes no Anexo I-A. 

7.2.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

7.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta 

ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

7.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 

exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 

alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

7.5.  O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar 

da data de sua apresentação. 

7.6. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos desta 

licitação e as descrições constantes no Catálogo de Serviços do “SIASG”, prevalecerão, 

sempre, as descrições constantes neste edital. 

7.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de 

regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas. 

7.7.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 

parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da 

União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: 

assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou 

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 
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8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES. 
 

8.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas 

que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, 

contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no 

Termo de Referência. 

8.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, 

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento 

definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

8.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 

somente estas participarão da fase de lances. 

8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e 

os licitantes. 

8.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente 

por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do 

valor consignado no registro. 

8.5.1. Os lances deverão ser ofertados pelo valor global dos serviços e 
materiais, considerando os dois turnos de eleição, se houver. 
 

8.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado 
para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

8.7.  O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele 

ofertado e registrado pelo sistema. 

8.8.  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser 

inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) 

segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos 

lances. 

8.9.  Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa 

“aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com 

lance final e fechado. 

8.10.  A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. 

Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o 

que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, 

findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 
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8.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para 

que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento 

superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual 

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

8.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste 

item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o 

máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual 

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

8.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema 

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

8.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida 

nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais 

licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um 

lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

8.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o 

reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado 

atender às exigências de habilitação. 

8.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os 

subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a 

ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério 

da Economia. 

8.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em 

campo próprio do sistema. 

8.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele 

que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

8.16.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

8.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 

Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção 

dos lances. 

8.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por 

tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 

decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, 

no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

8.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço global, conforme definido 

neste Edital e seus anexos. 

8.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
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8.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de 

classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não 

seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e 

fechado. 

8.22.  Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate 

será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a 

preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

8.22.1. no país; 

8.22.2. por empresas brasileiras; 

8.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 

8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

8.23. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 

eletrônico dentre as propostas empatadas. 

8.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 

melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 

diferentes das previstas neste Edital. 

8.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

8.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo 

de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado 

após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos 

documentos complementares, quando necessários à confirmação 

daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

8.25.  Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

9.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta 

classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço 

em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, 

observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 

10.024/2019.  
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9.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua 

proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa 

RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de 

desclassificação. 

9.3.  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final 

superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que 

apresentar preço manifestamente inexequível. 

9.3.1. O preço máximo fixado para os serviços é de R$ 38.490,48 (trinta e oito 
mil, quatrocentos e noventa reais e quarenta e oito centavos), que de modo 
algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em 
busca de preços inferiores. 

9.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários 

de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório 

da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 

referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os 

quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

9.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios 

que fundamentam a suspeita. 

9.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 

diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá 

ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de 

antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

9.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 

complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) 

horas, sob pena de não aceitação da proposta. 

9.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação 

escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e 

formalmente aceita pelo Pregoeiro. 

9.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-

se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, 

a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio 

eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, 

sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não 

aceitação da proposta. 

9.7.  Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo 
pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante 
vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, 
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número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o 
modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II. 

9.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta 

ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

9.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 

data e horário para a sua continuidade. 

9.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, 

conforme disposto no item 8.24. 

9.11.  Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a 

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

10 – DA HABILITAÇÃO. 
 

10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante 

detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual 

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 

sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a 

consulta aos seguintes cadastros: 

10.1.1. SICAF; 

10.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

10.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 

também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que 

prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 

administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de 

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

10.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

10.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, 

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

10.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, 

por falta de condição de participação. 

10.4.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 

ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 
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2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 

subsequente. 

10.5.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será 

verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação 

jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e 

habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

10.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução 

Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá 

atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil 

anterior à data prevista para recebimento das propostas; 

10.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes 

do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou 

encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva 

documentação atualizada. 

10.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do 

licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de 

certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) 

válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

10.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, 

no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

10.7.  Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de 
requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver 
dúvida em relação à integridade do documento digital. 

10.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

10.9.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 

matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 

exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem 

emitidos somente em nome da matriz. 

10.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças 

de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for 

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

10.10.  Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, nos 

termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de 

habilitação: 

10.10.1. Habilitação jurídica: 
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a)  No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da 

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado 

de documento comprobatório de seus administradores; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante 

sucursal, filial ou agência; 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação 

dos seus administradores; 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: 

decreto de autorização; 

10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas 

as alterações ou da consolidação respectiva. 

10.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro 

de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 

referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) 

por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos 

termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita 

Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 

negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto contratual; 
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f)  prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados 

ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da 

Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da 

lei; 

10.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, 

deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 

restrição, sob pena de inabilitação. 

10.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a 

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas 

de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do 

contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de 

regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 

10.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de 

inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da 

apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do 

último exercício. 

10.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda 

a todas as demais exigências do edital. 

10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 

10.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que 

tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, 

comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 

período, a critério da administração pública, quando requerida pelo 

licitante, mediante apresentação de justificativa. 

10.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no 

subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de 

classificação, seguir-se outra licitante com alguma restrição na 

documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 

regularização. 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico - novo TR (1096422)         SEI 0006495-24.2021.6.02.8000 / pg. 403



 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

14 

 

10.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os 

documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

10.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, 

seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou 

apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

10.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver 

concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de 

habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em 

que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim 

sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções 

cabíveis. 

10.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) 

valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do 

licitante nos remanescentes. 

 

10.10.3. Qualificação técnica e profissional: 
 

10.10.3.1. Os interessados deverão comprovar sua regular inscrição 
no Conselho Regional de Engenharia (CREA), ou no Conselho Regional de 
Arquitetura e Urbanismo (CAU) como empresa de engenharia ou de 
arquitetura e apresentar um ou mais atestado(s) de capacidade técnica, 
devidamente certificados pelo Conselho Regional de Engenharia ou 
Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo (Certidão de Acervo 
Técnico), fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que 
comprove que o licitante possui capacidade para executar serviços com 
características (tipologias) similares ou superiores ao do objeto deste 
certame. 
 

10.10.3.1.1.  Para fins de habilitação técnica operacional 
das licitantes, com relação a execução deste serviço, serão 
exigidas Certidões de Acervo Técnicos - CAT's com os seguintes 
serviços, no mínimo: 

 
a) Instalação de Grupo Gerador a diesel, com tensão de saída 
380V/220V e potência nominal de no mínimo 75KVA. 

 
10.10.3.2. Apresentar comprovação de possuir em seu quadro, na data 
prevista para entrega da proposta, profissional(ais) de nível superior ou 
outro devidamente reconhecido pelo CREA ou CAU, detentor(es) dos 
atestados de capacidade técnica que comprovem a execução dos 
seguintes serviços, de forma a demonstrar a capacidade técnica 
profissional: 
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a) Instalação de Grupo Gerador a diesel, com tensão de saída 380V/220V. 
 
10.10.3.3. Caso o detentor do Acervo Técnico seja sócio da empresa, a 
comprovação de que trata o tópico anterior será satisfeita com a 
apresentação do ato constitutivo ou contrato social da empresa; 
 

10.10.3.3.1.  Se o detentor do Acervo Técnico for contratado 
para prestação de serviços, a comprovação será satisfeita com a 
apresentação do contrato de prestação de serviço; 
 
10.10.3.3.2.  Se o detentor do Acervo Técnico for 
empregado, a comprovação dar-se-á com a apresentação de 
cópia autenticada da Carteira de Trabalho ou Ficha constante do 
Livro de Registro de Empregado; 
 
10.10.3.3.3.  O(s) profissional(is) indicado(s) pela licitante, 
detentor(es) do(s) acervo(s) técnico(s), deverá(ão) participar do 
serviço objeto deste certame, coordenando sua execução de 
acordo com os respectivos acervos técnicos; 

 
10.10.3.4. É de responsabilidade da CONTRATADA obter junto ao órgão 
profissional competente a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou 
Registro de Responsabilidade Técnica – RRT do contrato e apresentar o 
documento ao gestor administrativo do contrato, antes do início dos 
serviços. 
 
10.10.3.5.  O serviço constante no Anexo I deste edital limitar-se-á à 
instalação e desinstalação de grupo gerador a diesel nas duas edificações 
descritas no Anexo I-A, sendo exigida a comprovação de capacitação 
técnico-profissional e técnico-operacional aos itens de maior relevância 
técnica e/ou de valor significativo. 
 
10.10.3.6. Os prédios descritos no Anexo I-A requerem um grupo 
gerador de 150KVA, sendo este o serviço de maior relevância na 
contratação em tela. Para a comprovação da capacitação técnico-
operacional está se exigindo a prestação de serviços compatível de um 
grupo gerador de 75 KVA, estando estes quantitativos em consonância ao 
patamar máximo de 50% da quantidade requerida, exigidas pelas cortes 
de contas. A exigência de comprovação de execução de Instalação de 
Grupo Gerador a diesel, com tensão de saída 380V/220V, fez-se 
necessária, no entendimento desta unidade técnica, em razão do tipo de 
serviço e pela importância de continuidade nas atividades desenvolvidas 
nos dias do pleito eleitoral. 
 

10.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 
licitante será declarado vencedor. 

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
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11.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no 

prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e 

deverá: 

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma 

via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser 

assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

a) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 

vencedor, para fins de pagamento; 

b) conter a descrição de todo serviço ofertado; 

c) conter o valor por turno de eleição e o valor  global (para os dois turno) 

do serviço ofertado. 

11.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à 

Contratada, se for o caso. 

11.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

11.4.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário 

em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

11.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, 

prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e 

os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

11.5.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste 

Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o 

julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

11.6.  A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 

considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça 

vínculo à proposta de outro licitante. 

11.7.  As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

12 - DOS RECURSOS. 
 

12.1.  Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da 

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será 

concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a 

intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) 

pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 
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12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 

existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 

fundamentadamente. 

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer importará a decadência desse direito. 

12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo 

de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os 

demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 

contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 

começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 

vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

12.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

12.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço constante neste Edital. 

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

13.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 

anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a 

própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os 

que dele dependam; 

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 

licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento 

equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos 

do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

13.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a 

sessão reaberta. 

13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, 

ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

13.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os 

dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus 

dados cadastrais atualizados. 
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14 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 

14.1.  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. 

14.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento licitatório. 

15 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO. 
 

15.1.  Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

15.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail slc@tre-
al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço discriminado no item 24.11 
deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

15.3.  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. 

15.4.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização 

do certame. 

15.5.  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. 

15.6. 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. 

15.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

15.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional 

e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

15.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 

vincularão os participantes e a administração.. 

16 – DA CONTRATAÇÃO 
 
16.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante 
contrato de prestação de serviços, no qual constarão todas as especificações do objeto, 
valor, prazo de pagamento, em conformidade com este edital. 

 
16.2. Homologada a licitação, a Administração convocará, por escrito, o adjudicatário 
para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o instrumento contratual. 
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16.3. Antes da assinatura do instrumento contratual e recebimento 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. 

 
16.4. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item anterior ou 
se recusar a receber a Nota de Empenho ou assinar o instrumento contratual, será 
convocada outra licitante para celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e 
assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
17 – DA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO 

17.1. A gestão e a fiscalização seção exercidas por servidores integrantes da Seção 
de Manutenção e Reparos – SMR, devidamente designados em portaria da Presidência. 

18 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
18.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no 
SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante 
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

 
 a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; 

 
b) não entregar a documentação exigida no edital; 

 
c) apresentar documentação falsa; 

 
d) causar o atraso na execução do objeto; 

 
d) não mantiver a proposta; 
 
e) falhar na execução do contrato; 
 
f) fraudar a execução do contrato; 
 
g) comportar-se de modo inidôneo; 
 
h)  declarar informações falsas; e 

 
j) cometer fraude fiscal. 

 
18.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às sanções 
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade 
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla 
defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração 
e das cabíveis cominações legais. 
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18.2.1. Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato, 
conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 24 
(vinte e quatro) horas do início do cumprimento das obrigações contratuais. 

 
18.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar 
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com 
as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem 
efetuados. 
 
18.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 

  
a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena 
monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado 
das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 
 
b) Multa de mora de 1% (um por cento) por hora, até o limite de 10% (dez 
por cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na correção de 
irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato; 
 
c) Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do contrato, em 
razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das 
obrigações assumidas; 

 
18.4.1. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas 
cumulativamente com as demais. 
 
18.4.2. Na hipótese de prestação parcial dos serviços, o valor 
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do 
serviço em atraso. 
 
18.4.3.  Poderão ser aplicadas ainda as seguintes 
sanções: suspensão temporária de participação em licitação e 
impedimento de contratar com Administração, por prazo não superior a 
02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
com a Administração Pública. 

 
18.4.4.  A Administração, para aplicação das sanções, 
analisará as circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas em 
até 5 (cinco) dias pela CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a 
ampla defesa; 
 

18.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
 
18.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente 
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos comprovados. 
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18.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a 
prestação dos serviços, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por 
escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato 
superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere 
fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato 
ou ato de terceiro reconhecido pela Administração. 
 
18.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
18.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º 
do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros 
moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
18.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 

 
18.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
18.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar 
multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o 
índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 

18.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do 
débito será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no 
Diário Eletrônico. 

 
18.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
18.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da 
União. 

 
19 - DO PAGAMENTO 

 
19.1. O pagamento será efetuado através de crédito em conta-corrente, mediante a 
apresentação de Nota Fiscal de Serviços, em até 10 (dez) dias, a ser entregue ao final de 
cada turno eleitoral acompanhada das Certidões Negativas de Débitos Fiscais e 
Previdenciários. 
 
19.2.  Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a penalidades 
eventualmente aplicadas. 
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19.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
19.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada pagamento, fará 
as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação tributária vigente. 
 
19.5. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à Nota Fiscal o documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil, para que não incidam retenções indesejadas. 
 
19.6. 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% 
 

20 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

20.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2022, alocados 
no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 167674 (Julgamento de 
Causas e Gestão Administrativas) - Natureza da Despesa n° 339039 (Outros serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica). 
 
21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
21.1. As constantes do Anexo III (Minuta do Contrato). 

 

22- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

22.1. As constantes do Anexo III (Minuta do Contrato). 

 
23 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 
 
23.1  O combustível a ser utilizado no gerador deve ser preferencialmente o DIESEL 
S10, ao invés do DIESEL S500, pois, o diesel comum (S500) apresenta 500 partes de 
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enxofre por milhão, e o diesel S10 conta com 10 partes da mesma substância, 
proporcionando uma redução significativa de emissão deste poluente. 
 
24 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

24.1.  Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

24.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília – DF. 

24.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros 

ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade 

jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 

atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

24.4.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

24.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

24.6.        Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 

suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses 

custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

24.7.  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. 

24.8.         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. 

24.9.  Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 

demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

24.10. 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. 
 
24.11. O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro 
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 

 
24.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, 
do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
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24.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações 
e Contratos, no endereço especificado no item 24.11, no caso de ser retirado em Maceió, 
ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
24.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO I-A – Descrição dos Equipamentos; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta de Contrato. 
 

24.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do Estado de 
Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não 
puderem ser solucionadas administrativamente. 
 

Maceió/AL, xx de xxxx  de 2022. 
 
 

Ingrid Pereira de Lima Araujo 
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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                        ANEXO I 

 
                           TERMO DE REFERÊNCIA 

 

LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR 

1. Objeto 

  

Contratação de empresa especializada para locação, instalaç

ão, desinstalação e operação de 03 (três) Grupos Geradores, 

conforme especificações técnicas e locais de instalação constantes do 

ANEXO ÚNICO, para atender aos equipamentos de informática e 

demais equipamentos elétricos, tais como ventiladores, bebedouros, 

frigobares, condicionadores de ar, elevador etc., do Tribunal Regional 

Eleitoral de Alagoas, no período de 01/10/2022 a 03/10/2022, em 1º 

turno, e no período de 29/10/2022 a 31/10/2022, em 2º turno, se houver. 

  

2. Justificativa 

  

Garantir o funcionamento dos equipamentos que dependem 

de energia elétrica, por ocasião da realização das Eleições de 2022, 

prevenindo qualquer ocorrência de falta de fornecimento de energia que 

venha a interferir na finalização das Eleições de 2022. 

  

3. Critérios de Sustentabilidades 

  

O combustível a ser utilizado no gerador deve ser 

preferencialmente o DIESEL S10, ao invés do DIESEL S500, pois o 

diesel comum (S500) apresenta 500 partes de enxofre por milhão, e o 

diesel S10 conta com 10 partes da mesma substância, proporcionando 

uma redução significativa de emissão deste poluente.  
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4. Disposições Gerais 

  

4.1 Para o perfeito conhecimento do objeto licitado, as 

proponentes interessadas na prestação dos serviços contidos neste Termo 

de Referência poderão vistoriar as instalações do Tribunal Regional 

Eleitoral de Alagoas, localizada na Av. Aristeu de Andrade, nº 377, 

Farol, Maceió/AL (Edifício-Sede) e na Av. Fernandes Lima, n.º 3487, 

Farol, Maceió/AL (Fórum Eleitoral de Maceió - FEM) e a sede da OAB-

AL, localizada na Av. General Luiz de França Albuquerque, 7100, ROD. 

AL 101 Norte Jacarecica – Maceió – Alagoas CEP: 57.038-640, de 

forma a inteirar-se das condições físicas existentes. Este procedimento 

facilitará a elaboração da proposta de preços, que deverá, 

obrigatoriamente, vincular-se às regras determinadas neste instrumento; 

  

4.2 A vistoria prévia poderá ser realizada de segunda a 

quinta-feira, de 13h30m às 17h, e sexta-feira, das 08h às 12h, com 

agendamento prévio de 24 (vinte e quatro) horas, por intermédio do 

telefone (82) 2122-7797/7652, junto à Seção de Manutenção e Reparos 

do TRE-AL. Esta vistoria técnica não é requisito de habilitação da 

empresa, porém, não serão aceitas reclamações posteriores com 

alegações de desconhecimento das condições ou dificuldades quanto à 

realização dos serviços listados no presente Termo de Referência; 

  

4.3 O horário em que o Grupo Gerador deve estar apto a 

operar no 1º e 2º turnos deverá ser o abaixo especificado: a) Sábado: 7h 

às 19h; b) Domingo: 7h até as 7h do dia seguinte (segunda-feira), 

observado o disposto no item 4.10; 

  

4.4. Estima-se, para fins projeção e elaboração de proposta 

de preços, o efetivo uso do equipamento por 5 horas, em cada turno; 
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4.5 A CONTRATADA deverá cumprir a legislação e 

as normas relativas à Segurança e Medicina do Trabalho, diligenciando 

para que seus empregados trabalhem com equipamentos de proteção 

individual (EPI) e executem os testes necessários e definidos na 

legislação pertinente. A fiscalização do TRE-AL poderá paralisar os 

serviços, enquanto tais empregados não estiverem protegidos, ficando o 

ônus da paralisação por conta da empresa; 

  

4.6 A CONTRATADA será responsabilizada pelo 

cumprimento, por parte de seus empregados, das normas disciplinares e 

das orientações de segurança determinadas pelo TRE-AL. 

  

5. Obrigação da Contratada 

  

  A CONTRATADA pelos serviços previstos neste Termo 

de Referência se obriga a: 

  

5.1. Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e 

comerciais resultantes desta contratação. 

  

5.2. Responder por todos os ônus e obrigações 

concernentes à legislação social, trabalhista, previdenciária, tributária, 

fiscal, securitária, comercial, civil e criminal, que se relacionem direta ou 

indiretamente com o fornecimento/serviço, inclusive no tocante a seus 

empregados e prepostos; 

  

5.3. Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou 

indiretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou 

dolo, quando da execução do fornecimento/serviço, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento 

realizado pelo Contratante; 
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5.4. Seus empregados, quando nas dependências do 

Contratante, estarão sujeitos às normas internas deste (segurança, 

disciplina); 

  

5.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às 

suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se 

verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução dos 

serviços ou de materiais empregados; 

  

5.6. Prestar, de imediato, todos os esclarecimentos que 

forem solicitados pelo Contratante, obrigando-se a atender todas as 

reclamações a respeito da qualidade do fornecimento/serviço prestado; 

  

5.7. Comunicar ao Contratante, de imediato e por escrito, 

qualquer irregularidade verificada durante a execução do 

fornecimento/serviço, para a adoção das medidas necessárias à sua 

regularização; 

  

5.8. Acatar as determinações feitas pela Contratante quanto 

ao cumprimento do objeto do Contrato; 

  

5.9. A Contratada deverá disponibilizar três operadores, um 

para cada local mencionado no Anexo 

Único, exclusivamente, no horário de 7 horas do dia 02/10/2022, até as 7 

horas do dia seguinte ao Pleito 2022, dia 03/10/2022, em 1º turno, e na 

ocorrência de 2º turno, das 7 horas do dia 30/10/2022 até as 7 horas do 

dia seguinte, dia 31/10/2022, 

podendo o operador contratado ser liberado antes do horário previsto no 

presente item, considerando o término dos trabalhos do Pleito Eleitoral; 
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5.10. O combustível será fornecido pela Contratada pelo 

tempo que for necessário, para a finalização das atividades das Eleições 

2022. 

  

6. Qualificação Técnica e Profissional 

  

6.1 Os interessados deverão comprovar sua regular 

inscrição no Conselho Regional de Engenharia (CREA), ou no Conselho 

Regional de Arquitetura e Urbanismo (CAU) como empresa de 

engenharia ou de arquitetura e apresentar um ou mais atestado(s) de 

capacidade técnica, devidamente certificados pelo Conselho Regional de 

Engenharia ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo (Certidão 

de Acervo Técnico), fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, que comprove que o licitante possui capacidade para executar 

serviços com características (tipologias) similares ou superiores ao do 

objeto deste certame. 

  

6.1.1 Para fins de habilitação técnica operacional das 

licitantes, com relação a execução deste serviço, serão exigidas 

Certidões de Acervo Técnicos - CAT's com os seguintes serviços, no 

mínimo: 

  

a 1) Instalação de Grupo Gerador a diesel, com tensão de 

saída 380V/220V e potência nominal de no mínimo 75KVA; 

  

6.2 Apresentar comprovação de possuir em seu quadro, na 

data prevista para entrega da proposta, profissional(ais) de nível superior 

ou outro devidamente reconhecido pelo CREA ou CAU, detentor(es) dos 

atestados de capacidade técnica que comprovem a execução dos 

seguintes serviços, de forma a demonstrar a capacidade técnica 

profissional: 
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6.2.1 - Instalação de Grupo Gerador a diesel, com tensão de 

saída 380V/220V; 

  

6.3 Caso o detentor do Acervo Técnico seja sócio da 

empresa, a comprovação de que trata o parágrafo anterior será satisfeita 

com a apresentação do ato constitutivo ou contrato social da empresa; 

  

6.4 Se o detentor do Acervo Técnico for contratado para 

prestação de serviços, a comprovação será satisfeita com a apresentação 

do contrato de prestação de serviço; 

  

6.5 Se o detentor do Acervo Técnico for empregado, a 

comprovação dar-se-á com a apresentação de cópia autenticada da 

Carteira de Trabalho ou Ficha constante do Livro de Registro de 

Empregado; 

  

6.6 O(s) profissional(is) indicado(s) pela licitante, 

detentor(es) do(s) acervo(s) técnico(s), deverá(ão) participar do serviço 

objeto deste certame, coordenando sua execução de acordo com os 

respectivos acervos técnicos; 

  

 6.7 É de responsabilidade da CONTRATADA obter junto 

ao órgão profissional competente a Anotação de Responsabilidade 

Técnica – ART ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT do 

contrato e apresentar o documento ao gestor administrativo do contrato, 

antes do início dos serviços; 

  

6.8 A exigência do(s) atestado(s) está fundamentada no Art. 

30 da Lei 8666/93 e visa evitar a contratação de empresa e profissional 

sem experiência na execução de serviços compatíveis com o objeto deste 

termo de referência; 
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6.9 O serviço constante deste termo de referência limitar-

se-á à instalação e desinstalação de grupo gerador a diesel nas duas 

edificações descritas no anexo único, sendo exigida a comprovação de 

capacitação técnico-profissional e técnico-operacional aos itens de maior 

relevância técnica e/ou de valor significativo; 

  

6.10 Os prédios descritos no anexo único requerem um 

grupo gerador de 150KVA, sendo este o serviço de maior relevância na 

contratação em tela. Para a comprovação da capacitação técnico-

operacional está se exigindo a prestação de serviços compatível de um 

grupo gerador de 75 KVA, estando estes quantitativos em consonância 

ao patamar máximo de 50% da quantidade requerida, exigidas pelas 

cortes de contas. A exigência de comprovação de execução de Instalação 

de Grupo Gerador a diesel, com tensão de saída 380V/220V, fez-se 

necessária, no entendimento desta unidade técnica, em razão do tipo de 

serviço e pela importância de continuidade nas atividades desenvolvidas 

nos dias do pleito eleitoral. 

  

7. Obrigações da Contratante 

  

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas se obriga a: 

  

7.1. Promover o acompanhamento e a fiscalização dos 

serviços, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, através do Gestor 

e/ou Fiscal nomeados e designados para tanto, comunicando à 

Contratada qualquer irregularidade verificada na execução dos serviços, 

determinando, de imediato, as providências necessárias à sua 

regularização; 

  

7.2. Nomear formalmente como Gestor e/ou Fiscal, para 

realizar o acompanhamento da execução contratual, no limite de sua 
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capacidade técnica, servidor(es) lotado(s) na Seção de Manutenção e 

Reparos – SMR vinculada à Coordenadoria de Serviços Gerais e 

Comunicações – COSEG; 

  

7.3. Proporcionar todas as condições necessárias para que a 

Contratada possa cumprir o objeto do Contrato. 

  

8. Pagamento 

  

8.1. O pagamento será efetuado através de crédito em 

conta-corrente, mediante a apresentação de Nota Fiscal de Serviços, em 

até 10 (dez) dias, a ser entregue ao final de cada turno eleitoral 

acompanhada das Certidões Negativas de Débitos Fiscais e 

Previdenciários; 

  

8.2. O TRE/AL, por ocasião do pagamento, fará as 

retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária; 

  

8.3. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá 

anexar à nota fiscal declaração que comprove tal opção no modelo 

expedido pela Receita Federal do Brasil. 

  

9. Gestão e fiscalização 

  

A gestão e a fiscalização seção exercidas por servidores 

integrantes da Seção de Manutenção e Reparos – SMR, devidamente 

designados em portaria da Presidência. 

  

10. Sanções Contratuais 
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O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as 

seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das legais, que podem 

ser aplicadas cumulativamente: 

  

10.1 Advertência, em virtude do descumprimento de 

obrigações de pequena monta, podendo a Administração, no caso de 

haver o cometimento reiterado das faltas ensejadoras desta sanção, 

aplicar outras mais severas; 

  

10.2 Multa de mora de 1% (um por cento) por hora, até o 

limite de 10% (dez por cento), em razão de atraso no cumprimento do 

objeto ou na correção de irregularidade, calculado sobre o valor 

atualizado do contrato; 

  

10.3 Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor 

integral do contrato, em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução 

total ou parcial das obrigações assumidas; 

  

10.4 As sanções previstas neste Termo de Referência 

poderão ser impostas cumulativamente com as demais; 

  

10.5 A Administração, para aplicação das sanções, 

analisará as circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas em até 

5 (cinco) dias pela CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a 

ampla defesa; 

  

10.6 As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas 

dos valores devidos à CONTRATADA, se houver, ou cobradas 

judicialmente. 
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ANEXO I-A 

Edifício-Sede: 

Localização: Av. Aristeu de Andrade, nº 377, Farol, Maceió/AL. 

Especificações técnicas: 

Trifásico / 4Polos / 60Hz de Frequência. 

Potência Nominal mínima: 150 kVA. 

Tipo: AC, Auto Regulado. 

Acionamento: Monobloco c/ Luva Elástica. 

Tensão de Saída: 220/380V. 

Regulador de Voltagem: AVR. 

Motor à Diesel. 

Tipo: 6 Cilindros, Refrigerado à água. 

Partida: Manual e/ou Elétrica/ automática. 

Autonomia: 8 (oito) horas. 

Sensor de pressão do óleo. 

Sensor de temperatura da água. 

Carregador de Bateria: 12V/8,3 A. 

Fórum Eleitoral de Maceió: 

Localização: Av. Fernandes Lima, n.º 3487, Farol, Maceió/AL. 

Especificações técnicas: 

Trifásico / 4Polos / 60Hz de Frequência. 

Potência Nominal mínima: 150 kVA. 

Tipo: AC, Auto Regulado. 

Acionamento: Monobloco c/ Luva Elástica. 

Tensão de Saída: 220/380V. 

Regulador de Voltagem: AVR. 

Motor à Diesel. 

Tipo: 6 Cilindros, Refrigerado à água. 

Partida: Manual e/ou Elétrica/ automática. 
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Autonomia: 8 (oito) horas. 

Sensor de pressão do óleo. 

Sensor de temperatura da água. 

Carregador de Bateria: 12V/8,3A. 

 Sede da OAB-AL (Votação Paralela) 

 Localização: Av. General Luiz de França Albuquerque, 7100, ROD. AL 101 Norte 

Jacarecica – Maceió – Alagoas CEP: 57.038-640 

Especificações técnicas: 

Trifásico / 4Polos / 60Hz de Frequência. 

Potência Nominal mínima: 150 kVA. 

Tipo: AC, Auto Regulado. 

Acionamento: Monobloco c/ Luva Elástica. 

Tensão de Saída: 220/380V. 

Regulador de Voltagem: AVR. 

Motor à Diesel. 

Tipo: 6 Cilindros, Refrigerado à água. 

Partida: Manual e/ou Elétrica/ automática. 

Autonomia: 8 (oito) horas. 

Sensor de pressão do óleo. 

Sensor de temperatura da água. 

Carregador de Bateria: 12V/8,3A. 

 Responsável pela elaboração do Termo de Referência: 

Marcos André Melo Teixeira 

Chefe da Seção de Manutenção e Reparos 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe de Seção, em 

13/06/2022, às 15:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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ANEXO II 

PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 

Dados da Empresa: 
Razão Social  

CNPJ  
Endereço  

CEP  
Fones:  

Fax  
E-mail  

Site internet  
 

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  

Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  

CEP  
Fone  
Fax  

E-mail  
Cart. de Identidade  

Orgão Expedidor  
CPF  

 
Dados Bancários da Empresa 

Banco  
Agência  
Conta  

 
Dados do Contato com a Empresa: 

Nome  
Cargo  

Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  

E-mail  
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não 
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ANEXO III 

 
MINUTA 

 
        CONTRATO Nº XX/2022 

      Processo nº 0006495-24.2021.6.02.8000 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E 
OPERAÇÃO DE GRUPOS DE GERADORES, 
CELEBRADO COM A EMPRESA _________. 
 

 Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão do Poder 
Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade nº 377 – Farol, Maceió/AL, 
inscrito no CNPJ/MF sob o n° 06.015.041/0001-38, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato 
representada por seu Presidente, Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, 
Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 
087.912.284-68, residente e domiciliado nesta Cidade, e a empresa XXXXXX, CNPJ nº : XXXXXX, 
situada XXXXXX, CEP: XXXXXX, Fone: XXXXXX, e-mail: XXXXXX, daqui por diante denominada 
CONTRATADA, neste ato representada por XXXXXX, portador do RG nº XXXXXX, CPF nº XXXXXX, 
resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços de assistência e suporte 
preventivos e corretivos de grupos geradores, com fulcro na Lei Federal n° 10.520/02, no Decreto 
nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 e no Edital do Pregão Eletrônico nº xx/2022, devendo ser 
observadas as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
 Este contrato será regido pela Lei n° 8.666/93 e alterações, em consonância com o que faculta 
o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos). 

 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, no que couber, os demais preceitos de Direito Público e, 
supletivamente, notadamente nos casos omissos, as disposições da Lei federal nº 8.078/1990, os 
princípios da teoria geral dos contratos e as normas de direito privado, bem, como a Resolução do 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas nº 15.787, de 15/02/2017, disponível no site www.tre-

al.jus.br, seguindo o caminho: Área Jurídica, Jurisprudência, Resoluções. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

 
 Este contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para locação, instalação, 
desinstalação e operação de 03 (três) Grupos Geradores, para atender aos equipamentos de 
informática e demais equipamentos elétricos, tais como ventiladores, bebedouros, frigobares, 
condicionadores de ar, elevador, entre outros, do TRE-AL, no período de 01/10/2022 a 03/10/2022, 
em 1º turno, e no período de 29/10/2022 a 31/10/2022, em 2º turno, se houver, conforme as 
exigências contidas neste contrato e nos Anexos do Edital do Pregão Eletrônico nº XX/2022. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO 

 
    O valor global estimado para o presente contrato é de R$ XXXXXXX, sendo que R$ xxx para 
cada turno de eleição. 
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PARÁGRAFO ÚNICO – Além dos ganhos, já compõem os preços acima todas as despesas necessárias 
ao cumprimento das obrigações contratuais da Contratada, como tributos, encargos sociais e 
trabalhistas, insumos, despesas operacionais e outras. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
Os serviços contratados deverão ser prestados, conforme descriminado abaixo: 

a) O horário em que o Grupo Gerador deve estar apto a operar no 1º e 2º turnos deverá ser o 
abaixo especificado: a) Sábado: 7h às 19h; b) Domingo: 7h até as 7h do dia seguinte (segunda-
feira); 

b) Estima-se, para fins projeção e elaboração de proposta de preços, o efetivo uso do equipamento 
por 5 horas, em cada turno; 

c) A CONTRATADA deverá cumprir a legislação e as normas relativas à Segurança e Medicina do 
Trabalho, diligenciando para que seus empregados trabalhem com equipamentos de proteção 
individual (EPI) e executem os testes necessários e definidos na legislação pertinente. A 
fiscalização do TRE-AL poderá paralisar os serviços, enquanto tais empregados não estiverem 
protegidos, ficando o ônus da paralisação por conta da empresa; 

d) A CONTRATADA será responsabilizada pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das 
normas disciplinares e das orientações de segurança determinadas pelo TRE-AL. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 
 
  O pagamento será efetuado através de crédito em conta-corrente, mediante a apresentação de 
Nota Fiscal de Serviços, em até 10 (dez) dias, a ser entregue ao final de cada turno eleitoral 
acompanhada das Certidões Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a penalidades 
eventualmente aplicadas. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO - O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada pagamento, 
fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação tributária vigente. 

 
PARÁGRAFO QUARTO - Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à Nota Fiscal o 
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil, para que não incidam retenções indesejadas. 

 
PARÁGRAFO QUINTO - Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação da 
seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, 
 

Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
 365   365 
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TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
 As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta dos recursos orçamentários 
aprovados para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, consignados no Programa de Trabalho – 
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa do Programa Nacional - PTRES nº 167674, Natureza da 
Despesa n° 33.90.39 (Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica), compromissados pela Nota de Empenho 
nº 2022NE000XXX, de XX de XXXX de 2022, no valor R$ XXXX (XXXX). 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 
 
 São obrigações da Contratada: 

a)  Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação; 

b) Responder por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação social, trabalhista, 

previdenciária, tributária, fiscal, securitária, comercial, civil e criminal, que se relacionem direta 

ou indiretamente com o fornecimento/serviço, inclusive no tocante a seus empregados e 

prepostos; 

c) Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente ao Contratante ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução do fornecimento/serviço, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento realizado pelo Contratante; 

d) Sujeitar seus empregados, quando nas dependências do Contratante, às normas internas deste 

(segurança, disciplina); 

e) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o 

objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução 

dos serviços ou de materiais empregados; 

f) Prestar, de imediato, todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Contratante, 

obrigando-se a atender todas as reclamações a respeito da qualidade do fornecimento/serviço 

prestado; 

g) Comunicar ao Contratante, de imediato e por escrito, qualquer irregularidade verificada 

durante a execução do fornecimento/serviço, para a adoção das medidas necessárias à sua 

regularização; 

h) Acatar as determinações feitas pela Contratante quanto ao cumprimento do objeto do 

Contrato; 

i) Disponibilizar três operadores, um para cada local mencionado no Anexo I-A do Edital, 

exclusivamente, no horário de 7 horas do dia 02/10/2022, até as 7 horas do dia seguinte ao 

Pleito 2022, dia 03/10/2022, em 1º turno, e na ocorrência de 2º turno, das 7 horas do dia 

30/10/2022 até as 7 horas do dia seguinte, dia 31/10/2022, podendo o operador contratado ser 

liberado antes do horário previsto no presente item, considerando o término dos trabalhos do 

Pleito Eleitoral; 

j) O combustível será fornecido pela Contratada pelo tempo que for necessário, para a 
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finalização das atividades das Eleições 2022. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de 
pessoal do Tribunal Regional Eleitoral durante a execução dos serviços contratados. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade, vinculativa ou 
não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, salvo se houver prévia 
autorização da Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO - É expressamente proibida, a partir da assinatura do contrato, a contratação de 
empregados ou prestadores de serviço que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta 
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de cargos de direção e de assessoramento, de 
membros ou juízes vinculados ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de acordo com o disposto no 
art. 2º, incisos IV e V, e § 2º, e o art. 3º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça, com 
a nova redação dada pela Resolução 09/2005-CNJ.   
 
PARÁGRAFO QUARTO – É expressamente proibido que a contratada possua entre seus sócios, ainda que 
sem função gerencial, servidor, cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por 
afinidade, até o terceiro, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de 
membros ou juízes vinculados ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE. 
 
 São obrigações do Contratante: 

a) Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob os aspectos quantitativo e 

qualitativo, através do Gestor e/ou Fiscal nomeados e designados para tanto, comunicando à 

Contratada qualquer irregularidade verificada na execução dos serviços, determinando, de imediato, 

as providências necessárias à sua regularização; 

b) Nomear formalmente como Gestor e/ou Fiscal, para realizar o acompanhamento da execução 

contratual, no limite de sua capacidade técnica, servidor(es) lotado(s) na Seção de Manutenção e 

Reparos – SMR vinculada à Coordenadoria de Serviços Gerais e Comunicações – COSEG; 

c) Proporcionar todas as condições necessárias para que a Contratada possa cumprir o objeto do 

Contrato. 

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE 
 

O prazo de vigência será da data da assinatura até o dia 31 de novembro de 2022, com 
eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União. 

 
CLÁUSULA DEZ - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
 Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no SICAF, pelo 
prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das 
demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro 
do prazo de validade de sua proposta: 
 

a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; 
 

b) não entregar a documentação exigida no edital; 
 

c) apresentar documentação falsa; 
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d) causar o atraso na execução do objeto; 

 
e) não mantiver a proposta; 

 
f) falhar na execução do contrato; 
 
g) fraudar a execução do contrato; 
 
h) comportar-se de modo inidôneo; 
 
i) declarar informações falsas; e 

 
j) cometer fraude fiscal. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade 
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, sem 
prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das cabíveis 
cominações legais. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do 
contrato, conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 24 (vinte 
e quatro) horas do início do cumprimento das obrigações contratuais. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as 
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 

  
a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, 
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas 
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 
 
b) Multa de mora de 1% (um por cento) por hora, até o limite de 10% (dez por cento), 
em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na correção de irregularidade, 
calculado sobre o valor atualizado do contrato; 
 
c) Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do contrato, em razão de 
recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas; 

 

PARÁGRAFO QUINTO - As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente 
com as demais. 

 
PARÁGRAFO SEXTO - Na hipótese de prestação parcial dos serviços, o valor da(s) multa(s) será 
calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso. 

 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão temporária de 
participação em licitação e impedimento de contratar com Administração, por prazo não superior a 
02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
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PARÁGRAFO OITAVO - A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do 
caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela CONTRATADA, 
assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. 
 
PARÁGRAFO NONO - O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
PARÁGRAFO DEZ - Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente 
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos 
comprovados. 
 
PARÁGRAFO ONZE - O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a 
prestação dos serviços, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de 
pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou 
imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do 
contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela 
Administração. 
 
PARÁGRAFO DOZE - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei 
nº 8.666/1993. 
 
PARÁGRAFO TREZE - Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância 
será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 
87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao 
mês. 
 
PARÁGRAFO QUATORZE - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta ao licitante contratado. 

 
PARÁGRAFO QUINZE - O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
PARÁGRAFO DEZESSEIS - No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que 
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o 
índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 
PARÁGRAFO DEZESSETE - A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será 
a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico. 
 
PARÁGRAFO DEZOITO - Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas reguladoras 
da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, 
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
PARÁGRAFO DEZENOVE - Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da 
União. 
 
CLÁUSULA ONZE – DA GESTÃO, DA FISCALIZAÇÃO E DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO 
CONTRATO 
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                A gestão e a fiscalização serão exercidas por servidores integrantes da Seção de 
Manutenção e Reparos – SMR, devidamente designados em portaria da Presidência. 
 
CLÁUSULA DOZE – DA RESCISÃO 
 
 Este contrato poderá ser rescindido em virtude dos motivos estabelecidos nos art. 78 da Lei n° 
8.666/93, compatíveis com o objeto do mesmo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da Contratada, fica o 
Contratante autorizado a reter os créditos que aquela tem direito, até o limite do valor dos 
prejuízos comprovados, sem prejuízo das penalidades aplicáveis. 
 
CLÁUSULA TREZE - DAS ALTERAÇÕES 
 
 Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas justificativas, nos 
casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
 
CLÁUSULA QUATORZE - DA VINCULAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO E À PROPOSTA DE PREÇOS DA 
CONTRATADA 

 
 Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, aos mandamentos do Edital do Pregão 
Eletrônico n° XX/2022 e às estipulações da proposta de preços da Contratada, evento SEI nº XXXX. 
 
CLÁUSULA QUINZE - DA PUBLICAÇÃO 
 
 O extrato do presente Contrato será publicado no Diário Oficial da União, na forma prevista no 
art. 61, Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DEZESSEIS - DO FORO 
 
 Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal de Alagoas, para dirimir as questões 
originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente contrato lavrado em 
duas cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes abaixo: 

 
Maceió, XX de XXXX de 2022 

 
Pelo TRE/AL: 

DESEMBARGADOR OTÁVIO LEÃO PRAXEDES 
Presidente 

  
Pela Empresa 

  
                                                      XXXXXXXXXXXXX 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 30 de junho de 2022.
À SAD, 
Com minuta de edital ajustada ao novo Termo de

Referência, destacando a necessidade de complementar a
reserva de crédito.

 
Respeitosamente, 

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador, em 30/06/2022, às 13:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1096423 e o código CRC BD34A86E.

0006495-24.2021.6.02.8000 1096423v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 30 de junho de 2022.
À COFIN, para reforço da reserva de crédito e

posterior remessa do feito à AJ-DG.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 30/06/2022, às 15:05, 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
1096574 e o código CRC 678B2446.

0006495-24.2021.6.02.8000 1096574v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 30 de junho de 2022.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (1096574).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 30/06/2022, às 15:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1096636 e o código CRC E16E25F4.

0006495-24.2021.6.02.8000 1096636v1
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  05/07/2022 17:40
        ***.742.724-**

Pré-empenho

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS REAL - (R$)

2022 PE 122

CNPJ

06.015.041/0001-38

CEP

57051-090

Endereço

AV.ARISTEU DE ANDRADE,377,FAROL  MACEIÓ-AL.

Município

MACEIO

UF

AL

Telefone

(082) 2122-7700

UG Emitente

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167864 0100000000 339039 70282 FUN LOCMAQ1

Data de Emissão Processo Taxa de Câmbio Valor

29/04/2022 0006495-24.2021.6.02 - 19.245,24

Favorecido

Favorecido não informado.

Descrição

RESERVA DE CRÉDITO PARA LOCAÇÃO DE GERADORES - 1 TURNO - ELEIÇÕES 2022. PROC 0006495-
24.2021.6.02.

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data Operação Valor

29/04/2022 Inclusão 8.829,14

05/07/2022 Reforço 10.416,10

Operações

1  de      1001
Versão Data/Hora

05/07/2022 17:39:27
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  05/07/2022 17:41
        ***.742.724-**

Pré-empenho

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS REAL - (R$)

2022 PE 123

CNPJ

06.015.041/0001-38

CEP

57051-090

Endereço

AV.ARISTEU DE ANDRADE,377,FAROL  MACEIÓ-AL.

Município

MACEIO

UF

AL

Telefone

(082) 2122-7700

UG Emitente

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167864 0100000000 339039 70282 FUN LOCMAQ2

Data de Emissão Processo Taxa de Câmbio Valor

29/04/2022 0006495-24.2021.6.02 - 19.245,24

Favorecido

Favorecido não informado.

Descrição

RESERVA DE CRÉDITO PARA LOCAÇÃO DE GERADORES - 2 TURNO - ELEIÇÕES 2022. PROC 0006495-
24.2021.6.02.

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data Operação Valor

29/04/2022 Inclusão 8.829,14

05/07/2022 Reforço 10.416,10

Operações

1  de      1001
Versão Data/Hora

05/07/2022 17:40:27
Operação
Alteração
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 122 - RO 848
PE 123 - RO 849

Observação:

Reforços conforme evento (1095517).

Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 05/07/2022, às 18:36, 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
1099807 e o código CRC 23CAE393.
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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 : 0006495-24.2021.6.02.8000
INTERESSADO : TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
ASSUNTO : ANÁLISE. MINUTA. PREGÃO ELETRÔNICO.

 

Parecer nº 916 / 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 GLOBAL,
objetivando a contratação de empresa especializada para
locação, instalação, desinstalação e operação de 03 (três)
Grupos Geradores, para atender aos equipamentos de
informática e demais equipamentos elétricos, tais como
ventiladores, bebedouros, frigobares, condicionadores de ar,
elevador, entre outros, do TRE-AL, no período de 01/10/2022
a 03/10/2022, em 1º turno, e no período de 29/10/2022 a
31/10/2022, em 2º turno, se houver, tudo de acordo com
requisição promovida pela Secretaria de Administração desta
Corte, conforme descrito no Edital e seus respectivos Anexos.

 
2. DO PROCEDIMENTO
 
Após a análise desta Assessoria Jurídica, por meio

do Parecer 633/2022 (1075060), aprovando a minuta de
edital 1074956 para a repetição do certame licitatório, em
razão de Pregão Eletrônico nº 29/2022 ter sido  encerrado
como "licitação deserta" pelo pregoeiro (1073882), conforme
se observa da Ata 1073878, o Senhor Secretário de
Administração informou a demanda de contratação de mais
um gerador, apresentada pela gestora do contrato de
filmagem, mediante o Despacho SOIC 1079778.

 
Assim, a Seção de Manutenção e Reparos

providenciou a confecção do novo termo de referência,
anexando-o no evento SEI nº 1088138.

 
Constam dos autos, ainda, os seguintes

documentos: 
 

- Concordância com os termos do TR pelo
Secretário de Administração (1088229);
- Estimativa de preços consolidada pela
SEIC (1095517), com o valor total
estimado em R$ 38.490,48 (trinta e oito
mil quatrocentos e noventa reais e
quarenta e oito centavos), com a sugestão
de que a contratação ocorra por meio de
Pregão Eletrônico, com fundamento na
Lei 10.520/2002, regulamentada pelo
Decreto nº 10.024/2019, com participação
exclusiva de microempresas e empresas
de pequeno porte.;
- Minuta de edital de licitação na
modalidade PREGÃO, na
forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR
PREÇO GLOBAL, elaborada pela SLC, ora
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inserta no evento SEI n° 1096422.
- Reserva de crédito no valor suficiente
para cobrir a demanda
(1099805 e 1099806).

 
Por fim, vieram os autos a esta Assessoria Jurídica,

para fins de análise da referida minuta, ex vi do parágrafo
único do art. 38 da Lei nº 8.666/93 e art. 11 da Resolução
TRE-AL nº 15.787/17, encaminhados pelo Senhor Secretário
de Administração.

 
Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.
 
Ressalvadas as nuanças técnicas e financeiras,

passamos a opinar quanto aos aspectos jurídicos nos termos
que seguem.

 
3. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
 
Neste ponto, impende noticiar a 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
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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
(1096422).

 
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, o
que parece ser o caso dos presentes autos, havendo, de fato, a
possibilidade jurídica de utilização da modalidade pregão, na
forma eletrônica ao certame em tela, registrando-se, ainda,
que quase todos os atos da fase interna ou preparatória,
previstos no art. 3º da Lei nº 10.520/02 c/c o Decreto nº
10.024/2019, foram devidamente observados.

 
"Art. 1º  Este Decreto regulamenta a
licitação, na modalidade de pregão, na
forma eletrônica, para a aquisição de
bens e a contratação de serviços comuns,
incluídos os serviços comuns de
engenharia, e dispõe sobre o uso da
dispensa eletrônica, no âmbito da
administração pública federal.
(...)
Art. 3º  Para fins do disposto neste
Decreto, considera-se:
 (...)
II - bens e serviços comuns - bens cujos
padrões de desempenho e qualidade
possam ser objetivamente definidos pelo
edital, por meio de especificações
reconhecidas e usuais do mercado;
  (...)
§ 1º  A classificação de bens e serviços
como comuns depende de exame
predominantemente fático e de natureza
técnica."

 
Frise-se, ainda, que o presente procedimento

contém quase todos os elementos necessários, segundo as
prescrições do art. 8º do Decreto nº 12.024/2019, quais
sejam, a justificativa da contratação, o termo de referência, a
planilha de custo, a dotação orçamentária e a minuta do
edital, sendo que esta não traz cláusula restritiva ou
impertinente para a execução do objeto contratual,
obedecendo, destarte, ao art. 37, inc. XXI, da Constituição
Federal e ao art. 14, do antedito Decreto, pendente,
apenas,  a autorização de abertura da licitação.

 
5. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO
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De acordo com a PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº
226/2018 TRE-AL/PRE/COCIN/AAU, que regulamentou a
obrigatoriedade do uso de listas de verificação dos
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, segue a LISTA DE
VERIFICAÇÃO dos atos administrativos e documentos
prefixados nas Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93 (esta, aplicada
subsidiariamente) e no Decreto nº 10.024/2019, necessários à
instrução da fase interna do procedimento licitatório na
modalidade pregão, no formato eletrônico, aplicável a bens e
serviços, exceto os referentes à tecnologia da informação e a
obras e serviços de engenharia, conforme ANEXO I.

 

Item Questionário
Sim
Não
N/A

Evento

FORMALIDADES PRELIMINARES

1
Foi autuado processo administrativo
específico para a aquisição pretendida?
Ref. art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93

SIM  

2 A contratação pretendida integra o
planejamento de contratações? NÃO  

TERMO DE REFERÊNCIA

3
O Termo de Referência contém
justificativa da necessidade pública que
demanda a futura contratação?

SIM 1088138

4
O Termo de Referência contém adequada
descrição dos bens e/ou serviços que
serão contratados?

SIM 1088138

5
O Termo de Referência contém
justificativa para enquadramento do
objeto como bem e/ou serviço comum?

SIM 1088138

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?

SIM 1088138

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?

SIM 1088138

12
O Termo de Referência prevê regras
claras para a apresentação de atestados
de capacidade técnica?

SIM 1088138

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?

SIM 1088138

O Termo de Referência contém
justificativa para a necessidade de
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14 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?

SIM 1088138

16
O Termo de Referência contém
justificativa para as limitações de tempo,
época e/ou de locais específicos para
atestados de capacidade técnica?

N/A  

17
O Termo de Referência contém
justificativa para a cotação de quantidade
inferior à demandada?

N/A  

18
O Termo de Referência contém
justificativa para contratação de serviços
mediante alocação de postos de trabalho
(mão de obra residente)?

N/A  

19

O Termo de Referência contempla
levantamento de mercado com análise de
outras soluções de contratação do
serviço?
Ref. Acórdão TCU - Plenário nº 2328/2015

N/A  

20

O Termo de Referência contém
justificativa para as exigências de
propriedade, posse e ou localização de
instalações, máquinas e/ou
equipamentos?

N/A  

21

O Termo de Referência abstém-se de
especificações técnicas irrelevantes,
excessivas e ou desnecessárias, que
possam ser causa de aumento dos custos
da futura contratação?

SIM 1088138

22 O Termo de Referência contempla
requisitos de sustentabilidade? SIM 1088138

23 Existe aprovação do Termo de Referência
pela autoridade competente? SIM 1055719

PESQUISA DE PREÇOS

24 Foi realizada ampla pesquisa de preços? SIM 1095517

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 1095517

26 Foi produzida planilha comparativa com
os preços encontrados? SIM 1095517

27
A Seção de Compras analisou os preços
encontrados na pesquisa ou submeteu ao
exame da unidade demandante, conforme
o caso?

SIM 1095517

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 1096422

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 previsão de
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30
direito de preferência e de saneamento às
entidades preferenciais (MEI, ME, EPP e
Sociedade Cooperativa), limitado, no caso
de empate, às propostas superiores em
até 5% do menor preço cotado?

SIM 1096422

31

A minuta do edital contém previsão de
cota reservada às entidades preferenciais
(MEI, ME, EPP e Sociedade Cooperativa),
observada a divisibilidade dos bens a
serem adquiridos e o limite máximo de
25%, relativamente ao objeto da
contratação?
Ref. LC n. 123/2006, art. 48, inciso III

SIM 1096422

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 1096422

37
As exigências de habilitação jurídica
contidas na minuta do edital estão de
acordo com a legislação?

SIM 1096422

38
As exigências relativas à regularidade
fiscal e trabalhista contidas na minuta do
edital estão de acordo com a legislação?

SIM 1096422

39 A forma de divulgação de licitação está de
acordo com o valor a ser contratado? SIM 1096422

40
A minuta do edital contempla a avaliação
quanto aos critérios de habilitação
econômico-financeira?

N/A  

41
A minuta de edital contém critério
objetivo para avaliar a exequibilidade das
propostas?

SIM 1096422

42
A minuta de edital se abstém de definir
de forma genérica penalidades aplicáveis
na fase de julgamento da licitação?

SIM 1096422

Regras sobre a execução do futuro contrato/ata

43
A minuta do contrato/ata e/ou
instrumento equivalente estabelece prazo
razoável (não exíguo) para início da
prestação de serviços?

SIM 1096422

44

A minuta do contrato/ata e/ou
instrumento equivalente contém
descrição dos prazos e modos para
fornecimento de bens e/ou prestação dos

SIM 1096422
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serviços?

45
A minuta do contrato/ata e/ou
instrumento equivalente contém
descrição das obrigações atribuídas ao
contratante e à fornecedora?

SIM 1096422

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 1096422

47

A minuta do contrato/ata e/ou
instrumento equivalente contém
descrição das sanções administrativas
aplicáveis às fornecedoras que
incorrerem em inadimplemento?

SIM 1096422

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)

NÃO 1096422

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 1096422

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  

52
A minuta do contrato/ata contém norma
estabelecendo, para a fornecedora, a
obrigação de devolver valores
eventualmente recebidos em excesso?

NÃO 1096422

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 1095517

55
Foi verificada a eventual incidência das
exceções previstas no art. 10 do Decreto
nº 8.538/15, devidamente justificada, a
afastar a exclusividade?

N/A  

56

Consta dos autos a análise e aprovação da
minuta de edital e seus anexos pela
assessoria jurídica?
Ref. art. 38, parágrafo único, da Lei nº
8.666/93

 Em
andamento

57

Consta a autorização da autoridade
competente para a abertura da fase
externa da licitação?
Ref. art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93 e
arts. 8º, III e 30, V, do Decreto 5.450/05

 Fase
posterior

58
Consta a publicação do aviso de edital?
Ref. art. 4º, I e II, da Lei nº 10.520/02 e
art. 17 do Decreto nº 5.450/05

 Fase
posterior
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59

Consta a designação do pregoeiro e
equipe de apoio?
Ref. art. 3º, IV, §§1º e 2º da Lei nº
10.520/02, arts. 9º, VI, 10, 11, 12 e 30,
VI, do Decreto nº 5.450/05

 Fase
posterior

60

Em se tratando de licitação destinada à
formação de atas de registro de preço,
houve divulgação, mediante publicação no
DOU, da intenção de registro de preços?
Caso negativo, existe justificativa?

N/A  

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

61
Os autos do processo contêm
documento indicativo da existência
de recursos orçamentários para
suportar a despesa?

NÃO Pendente

62

Fora das hipóteses de registro de preços,
os autos do processo contêm documento
com estimativa do impacto orçamentário
financeiro da despesa (artigo 16, I, da Lei
Complementar nº101/2000), conforme o
caso?

N/A  

63
Os autos do processo contêm declaração
do ordenador da despesa (artigo 16, II, da
Lei Complementar nº 101/2000),
conforme o caso?

N/A  

 
7. CONCLUSÃO
 
Assim, esta Assessoria Jurídica aprova, em face de

sua regularidade jurídica, a minuta ora anexada no evento SEI
nº 1096422, que trata do Edital de PREGÃO em sua forma
ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL,
objetivando a contratação de empresa especializada para
locação, instalação, desinstalação e operação de 03 (três)
Grupos Geradores, para atender aos equipamentos de
informática e demais equipamentos elétricos, tais como
ventiladores, bebedouros, frigobares, condicionadores de ar,
elevador, entre outros, do TRE-AL, no período de 01/10/2022
a 03/10/2022, em 1º turno, e no período de 29/10/2022 a
31/10/2022, em 2º turno, se houver, tudo de acordo com
requisição promovida pela Secretaria de Administração desta
Corte, conforme descrito no Edital e seus respectivos Anexos.

 
À superior consideração do Senhor Diretor-Geral.
 

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Assessora
Jurídica Substituta, em 06/07/2022, 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
1099960 e o código CRC 937915AE.

0006495-24.2021.6.02.8000 1099960v9
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CONCLUSÃO

Maceió, 06 de julho de 2022.
 
Senhor Presidente,
 
Tendo em conta a conclusão dos atos preliminares

essenciais à deflagração do procedimento licitatório pretendido
nestes autos eletrônicos, especialmente o pronunciamento exarado
pela Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral no Parecer nº
916/2022 (1099960), submeto o feito à superior consideração de
Vossa Excelência para análise e competente deliberação, com vistas
a sugerir a abertura da fase externa do PREGÃO, na
forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL,
objetivando a contratação de empresa especializada para locação,
instalação, desinstalação e operação de 03 (três) Grupos
Geradores, para atender aos equipamentos de informática e demais
equipamentos elétricos, tais como ventiladores, bebedouros,
frigobares, condicionadores de ar, elevador, entre outros, do TRE-AL,
no período de 01/10/2022 a 03/10/2022, em 1º turno, e no período de
29/10/2022 a 31/10/2022, em 2º turno, se houver, tudo de acordo
com requisição promovida pela Secretaria de Administração desta
Corte, conforme descrito no Edital e seus respectivos Anexos.

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 06/07/2022, 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
1100609 e o código CRC BE42E81B.

0006495-24.2021.6.02.8000 1100609v1
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PROCESSO : 0006495-24.2021.6.02.8000
INTERESSADO : GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ASSUNTO :
Abertura da Fase Externa do Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para locação, instalação, desinstalação
e operação de 03 (três) Grupos Geradores, para atender aos equipamentos de informática e demais equipamentos elétricos, tais
como ventiladores, bebedouros, frigobares, condicionadores de ar, elevador, entre outros.

 

Decisão nº 3054 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor Diretor-
Geral, inserta no evento SEI nº (1100609).

AUTORIZO, com fulcro no art. 1º da Lei nº 10.520/02 e
Decreto nº 10.024/2019, bem como, subsidiariamente, as prescrições
insertas na Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações, a
abertura da fase externa do certame licitatório, na modalidade
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO
GLOBAL, objetivando a contratação de empresa especializada para
locação, instalação, desinstalação e operação de 03 (três) Grupos
Geradores, para atender aos equipamentos de informática e demais
equipamentos elétricos, tais como ventiladores, bebedouros,
frigobares, condicionadores de ar, elevador, entre outros, do TRE-AL,
no período de 01/10/2022 a 03/10/2022, em 1º turno, e no período de
29/10/2022 a 31/10/2022, em 2º turno, conforme descrito no Edital e
seus respectivos Anexos, consoante Termo de Referência (1088138),
tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de
Administração deste Tribunal. 

À SAD para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no evento SEI
(1096422), aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria Geral por
meio do Parecer nº 916/2022 (1099960) e demais medidas cabíveis.

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
07/07/2022, 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
1101156 e o código CRC D80EF5CA.

0006495-24.2021.6.02.8000 1101156v3
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DESPACHO

Maceió, 07 de julho de 2022.
À SLC, para publicar o aviso de abertura do

certame, na forma autorizada pela Presidência, na Decisão
3054 (doc. 1101156).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 07/07/2022, às 17:38, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1101551 e o código CRC 73891C7A.

0006495-24.2021.6.02.8000 1101551v1
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  6611//22002222 
 
PROCESSO Nº 0006495-24.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data:  26 de julho  de 2022 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: 15 horas 

 

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando 
a contratação de empresa especializada para locação, instalação, desinstalação e operação 
de 03 (três) Grupos Geradores, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria 
de Administração desta Corte. 

 
   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, de 
06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
com suas posteriores alterações, em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº 
14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e demais normas pertinentes. 
Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 
2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, 
edição de 19 de junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da 
Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro 
de 1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO 
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa especializada para 
locação, instalação, desinstalação e operação de 03 (três) Grupos Geradores, para atender 
aos equipamentos de informática e demais equipamentos elétricos, tais como 
ventiladores, bebedouros, frigobares, condicionadores de ar, elevador, entre outros, do 
TRE-AL, no período de 01/10/2022 a 03/10/2022, em 1º turno, e no período de 29/10/2022 
a 31/10/2022, em 2º turno, se houver, tudo de acordo com as especificações e condições 
assentadas neste edital e seus anexos. 

 
2 – DA VIGÊNCIA 

 
2.1. O prazo de vigência será da data da assinatura até o dia 31 (trinta e um) de novembro 
de 2022, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União. 
 
3 - DA PARTICIPAÇÃO 

 
3.1.  Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente 
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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.1.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, 

na forma da legislação vigente; 

a.1.2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

a.1.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

a.1.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, 

de 1993; 

a.1.5.  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em 

processo de dissolução ou liquidação; 

a.1.6. que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente 

em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos 

magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções 

administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, 

chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades 

situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, de acordo com o 

disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça 

(com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 

3.4.  Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou 

“não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

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; 
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c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a 

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, 

na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 

Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no 

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que os 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 VISTORIA 

 

4.1. Para o perfeito conhecimento do objeto licitado, as proponentes 
interessadas na prestação dos serviços contidos neste edital poderão vistoriar as 
instalações do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizada na Av. Aristeu de Andrade, 
nº 377, Farol, Maceió/AL (Edifício-Sede) e na Av. Fernandes Lima, n.º 3487, Farol, Maceió/AL 
(Fórum Eleitoral de Maceió - FEM) e sede da OAB-AL, localizada na Av. General Luiz de 
França Albuquerque, 7100, ROD. AL 101 Norte Jacarecica – Maceió – Alagoas CEP: 57.038-

640,  de forma a inteirar-se das condições físicas existentes. Este procedimento facilitará a 

elaboração da proposta de preços, que deverá, obrigatoriamente, vincular-se às regras 
determinadas neste instrumento. 
 

4.2. A vistoria prévia poderá ser realizada de segunda a quinta-feira, de 13h30m às 17h, e 

sexta-feira, das 08h às 12h, com agendamento prévio de 24 (vinte e quatro) horas, por 

intermédio do telefone (82) 2122-7797/7652, junto à Seção de Manutenção e Reparos do 

TRE-AL. Esta vistoria técnica não é requisito de habilitação da empresa, porém, não serão 

aceitas reclamações posteriores com alegações de desconhecimento das condições ou 

dificuldades quanto à realização dos serviços listados no Anexo I deste edital. 

 

5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
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5.1.  O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite 

a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

5.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no 

sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela 

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

5.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do 

licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para 

realização das transações inerentes a este Pregão. 

5.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações 

efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, 

inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a 

responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação 

por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por 

terceiros. 

5.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 

cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela 

informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão 

logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

5.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 
desclassificação no momento da habilitação 

 
6 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

 

6.1.  Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a 

descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura 

da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa 

documentação. 

6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste 

Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

6.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem 

do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos 

sistemas. 

6.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação 

de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos 

termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

6.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante 

a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 

negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de 

sua desconexão. 
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6.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 

e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

6.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as 

propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de 

negociação e julgamento da proposta. 

6.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso 

público após o encerramento do envio de lances. 

7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
 

7.1.  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 

eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor global do item ofertado; 

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares às 

especificações constantes no Anexo I-A. 

7.2.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

7.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta 

ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

7.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 

exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 

alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

7.5.  O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar 

da data de sua apresentação. 

7.6. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos desta 

licitação e as descrições constantes no Catálogo de Serviços do “SIASG”, prevalecerão, 

sempre, as descrições constantes neste edital. 

7.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de 

regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas. 

7.7.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 

parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da 

União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: 

assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou 

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 
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8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES. 
 

8.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas 

que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, 

contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no 

Termo de Referência. 

8.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, 

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento 

definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

8.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 

somente estas participarão da fase de lances. 

8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e 

os licitantes. 

8.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente 

por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do 

valor consignado no registro. 

8.5.1. Os lances deverão ser ofertados pelo valor global dos serviços e 
materiais, considerando os dois turnos de eleição, se houver. 
 

8.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado 
para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

8.7.  O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele 

ofertado e registrado pelo sistema. 

8.8.  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser 

inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) 

segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos 

lances. 

8.9.  Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa 

“aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com 

lance final e fechado. 

8.10.  A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. 

Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o 

que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, 

findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 
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8.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para 

que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento 

superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual 

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

8.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste 

item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o 

máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual 

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

8.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema 

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

8.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida 

nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais 

licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um 

lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

8.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o 

reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado 

atender às exigências de habilitação. 

8.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os 

subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a 

ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério 

da Economia. 

8.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em 

campo próprio do sistema. 

8.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele 

que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

8.16.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

8.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 

Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção 

dos lances. 

8.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por 

tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 

decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, 

no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

8.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço global, conforme definido 

neste Edital e seus anexos. 

8.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
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8.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de 

classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não 

seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e 

fechado. 

8.22.  Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate 

será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a 

preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

8.22.1. no país; 

8.22.2. por empresas brasileiras; 

8.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 

8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

8.23. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 

eletrônico dentre as propostas empatadas. 

8.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 

melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 

diferentes das previstas neste Edital. 

8.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

8.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo 

de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado 

após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos 

documentos complementares, quando necessários à confirmação 

daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

8.25.  Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

9.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta 

classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço 

em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, 

observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 

10.024/2019.  
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9.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua 

proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa 

RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de 

desclassificação. 

9.3.  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final 

superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que 

apresentar preço manifestamente inexequível. 

9.3.1. O preço máximo fixado para os serviços é de R$ 38.490,48 (trinta e oito 
mil, quatrocentos e noventa reais e quarenta e oito centavos), que de modo 
algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em 
busca de preços inferiores. 

9.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários 

de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório 

da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 

referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os 

quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

9.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios 

que fundamentam a suspeita. 

9.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 

diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá 

ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de 

antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

9.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 

complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) 

horas, sob pena de não aceitação da proposta. 

9.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação 

escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e 

formalmente aceita pelo Pregoeiro. 

9.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-

se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, 

a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio 

eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, 

sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não 

aceitação da proposta. 

9.7.  Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo 
pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante 
vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, 
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número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o 
modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II. 

9.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta 

ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

9.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 

data e horário para a sua continuidade. 

9.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, 

conforme disposto no item 8.24. 

9.11.  Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a 

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

10 – DA HABILITAÇÃO. 
 

10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante 

detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual 

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 

sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a 

consulta aos seguintes cadastros: 

10.1.1. SICAF; 

10.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

10.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 

também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que 

prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 

administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de 

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

10.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

10.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, 

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

10.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, 

por falta de condição de participação. 

10.4.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 

ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 
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2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 

subsequente. 

10.5.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será 

verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação 

jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e 

habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

10.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução 

Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá 

atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil 

anterior à data prevista para recebimento das propostas; 

10.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes 

do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou 

encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva 

documentação atualizada. 

10.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do 

licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de 

certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) 

válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

10.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, 

no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

10.7.  Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de 
requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver 
dúvida em relação à integridade do documento digital. 

10.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

10.9.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 

matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 

exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem 

emitidos somente em nome da matriz. 

10.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças 

de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for 

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

10.10.  Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, nos 

termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de 

habilitação: 

10.10.1. Habilitação jurídica: 
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a)  No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da 

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado 

de documento comprobatório de seus administradores; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante 

sucursal, filial ou agência; 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação 

dos seus administradores; 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: 

decreto de autorização; 

10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas 

as alterações ou da consolidação respectiva. 

10.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro 

de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 

referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) 

por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos 

termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita 

Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 

negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto contratual; 
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f)  prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados 

ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da 

Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da 

lei; 

10.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, 

deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 

restrição, sob pena de inabilitação. 

10.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a 

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas 

de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do 

contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de 

regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 

10.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de 

inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da 

apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do 

último exercício. 

10.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda 

a todas as demais exigências do edital. 

10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 

10.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que 

tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, 

comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 

período, a critério da administração pública, quando requerida pelo 

licitante, mediante apresentação de justificativa. 

10.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no 

subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de 

classificação, seguir-se outra licitante com alguma restrição na 

documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 

regularização. 
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10.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os 

documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

10.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, 

seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou 

apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

10.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver 

concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de 

habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em 

que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim 

sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções 

cabíveis. 

10.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) 

valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do 

licitante nos remanescentes. 

 

10.10.3. Qualificação técnica e profissional: 
 

10.10.3.1. Os interessados deverão comprovar sua regular inscrição 
no Conselho Regional de Engenharia (CREA), ou no Conselho Regional de 
Arquitetura e Urbanismo (CAU) como empresa de engenharia ou de 
arquitetura e apresentar um ou mais atestado(s) de capacidade técnica, 
devidamente certificados pelo Conselho Regional de Engenharia ou 
Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo (Certidão de Acervo 
Técnico), fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que 
comprove que o licitante possui capacidade para executar serviços com 
características (tipologias) similares ou superiores ao do objeto deste 
certame. 
 

10.10.3.1.1.  Para fins de habilitação técnica operacional 
das licitantes, com relação a execução deste serviço, serão 
exigidas Certidões de Acervo Técnicos - CAT's com os seguintes 
serviços, no mínimo: 

 
a) Instalação de Grupo Gerador a diesel, com tensão de saída 
380V/220V e potência nominal de no mínimo 75KVA. 

 
10.10.3.2. Apresentar comprovação de possuir em seu quadro, na data 
prevista para entrega da proposta, profissional(ais) de nível superior ou 
outro devidamente reconhecido pelo CREA ou CAU, detentor(es) dos 
atestados de capacidade técnica que comprovem a execução dos 
seguintes serviços, de forma a demonstrar a capacidade técnica 
profissional: 
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a) Instalação de Grupo Gerador a diesel, com tensão de saída 380V/220V. 
 
10.10.3.3. Caso o detentor do Acervo Técnico seja sócio da empresa, a 
comprovação de que trata o tópico anterior será satisfeita com a 
apresentação do ato constitutivo ou contrato social da empresa; 
 

10.10.3.3.1.  Se o detentor do Acervo Técnico for contratado 
para prestação de serviços, a comprovação será satisfeita com a 
apresentação do contrato de prestação de serviço; 
 
10.10.3.3.2.  Se o detentor do Acervo Técnico for 
empregado, a comprovação dar-se-á com a apresentação de 
cópia autenticada da Carteira de Trabalho ou Ficha constante do 
Livro de Registro de Empregado; 
 
10.10.3.3.3.  O(s) profissional(is) indicado(s) pela licitante, 
detentor(es) do(s) acervo(s) técnico(s), deverá(ão) participar do 
serviço objeto deste certame, coordenando sua execução de 
acordo com os respectivos acervos técnicos; 

 
10.10.3.4. É de responsabilidade da CONTRATADA obter junto ao órgão 
profissional competente a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou 
Registro de Responsabilidade Técnica – RRT do contrato e apresentar o 
documento ao gestor administrativo do contrato, antes do início dos 
serviços. 
 
10.10.3.5.  O serviço constante no Anexo I deste edital limitar-se-á à 
instalação e desinstalação de grupo gerador a diesel nas duas edificações 
descritas no Anexo I-A, sendo exigida a comprovação de capacitação 
técnico-profissional e técnico-operacional aos itens de maior relevância 
técnica e/ou de valor significativo. 
 
10.10.3.6. Os prédios descritos no Anexo I-A requerem um grupo 
gerador de 150KVA, sendo este o serviço de maior relevância na 
contratação em tela. Para a comprovação da capacitação técnico-
operacional está se exigindo a prestação de serviços compatível de um 
grupo gerador de 75 KVA, estando estes quantitativos em consonância ao 
patamar máximo de 50% da quantidade requerida, exigidas pelas cortes 
de contas. A exigência de comprovação de execução de Instalação de 
Grupo Gerador a diesel, com tensão de saída 380V/220V, fez-se 
necessária, no entendimento desta unidade técnica, em razão do tipo de 
serviço e pela importância de continuidade nas atividades desenvolvidas 
nos dias do pleito eleitoral. 
 

10.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 
licitante será declarado vencedor. 

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
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11.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no 

prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e 

deverá: 

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma 

via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser 

assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

a) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 

vencedor, para fins de pagamento; 

b) conter a descrição de todo serviço ofertado; 

c) conter o valor por turno de eleição e o valor  global (para os dois turno) 

do serviço ofertado. 

11.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à 

Contratada, se for o caso. 

11.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

11.4.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário 

em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

11.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, 

prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e 

os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

11.5.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste 

Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o 

julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

11.6.  A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 

considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça 

vínculo à proposta de outro licitante. 

11.7.  As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

12 - DOS RECURSOS. 
 

12.1.  Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da 

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será 

concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a 

intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) 

pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 
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12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 

existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 

fundamentadamente. 

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer importará a decadência desse direito. 

12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo 

de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os 

demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 

contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 

começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 

vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

12.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

12.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço constante neste Edital. 

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

13.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 

anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a 

própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os 

que dele dependam; 

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 

licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento 

equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos 

do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

13.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a 

sessão reaberta. 

13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, 

ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

13.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os 

dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus 

dados cadastrais atualizados. 
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14 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 

14.1.  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. 

14.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento licitatório. 

15 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO. 
 

15.1.  Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

15.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail slc@tre-
al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço discriminado no item 24.11 
deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

15.3.  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. 

15.4.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização 

do certame. 

15.5.  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. 

15.6. 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. 

15.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

15.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional 

e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

15.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 

vincularão os participantes e a administração.. 

16 – DA CONTRATAÇÃO 
 
16.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante 
contrato de prestação de serviços, no qual constarão todas as especificações do objeto, 
valor, prazo de pagamento, em conformidade com este edital. 

 
16.2. Homologada a licitação, a Administração convocará, por escrito, o adjudicatário 
para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o instrumento contratual. 
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16.3. Antes da assinatura do instrumento contratual e recebimento 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. 

 
16.4. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item anterior ou 
se recusar a receber a Nota de Empenho ou assinar o instrumento contratual, será 
convocada outra licitante para celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e 
assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
17 – DA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO 

17.1. A gestão e a fiscalização seção exercidas por servidores integrantes da Seção 
de Manutenção e Reparos – SMR, devidamente designados em portaria da Presidência. 

18 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
18.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no 
SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante 
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

 
 a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; 

 
b) não entregar a documentação exigida no edital; 

 
c) apresentar documentação falsa; 

 
d) causar o atraso na execução do objeto; 

 
d) não mantiver a proposta; 
 
e) falhar na execução do contrato; 
 
f) fraudar a execução do contrato; 
 
g) comportar-se de modo inidôneo; 
 
h)  declarar informações falsas; e 

 
j) cometer fraude fiscal. 

 
18.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às sanções 
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade 
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla 
defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração 
e das cabíveis cominações legais. 
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18.2.1. Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato, 
conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 24 
(vinte e quatro) horas do início do cumprimento das obrigações contratuais. 

 
18.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar 
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com 
as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem 
efetuados. 
 
18.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 

  
a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena 
monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado 
das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 
 
b) Multa de mora de 1% (um por cento) por hora, até o limite de 10% (dez 
por cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na correção de 
irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato; 
 
c) Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do contrato, em 
razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das 
obrigações assumidas; 

 
18.4.1. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas 
cumulativamente com as demais. 
 
18.4.2. Na hipótese de prestação parcial dos serviços, o valor 
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do 
serviço em atraso. 
 
18.4.3.  Poderão ser aplicadas ainda as seguintes 
sanções: suspensão temporária de participação em licitação e 
impedimento de contratar com Administração, por prazo não superior a 
02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
com a Administração Pública. 

 
18.4.4.  A Administração, para aplicação das sanções, 
analisará as circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas em 
até 5 (cinco) dias pela CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a 
ampla defesa; 
 

18.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
 
18.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente 
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos comprovados. 
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18.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a 
prestação dos serviços, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por 
escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato 
superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere 
fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato 
ou ato de terceiro reconhecido pela Administração. 
 
18.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
18.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º 
do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros 
moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
18.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 

 
18.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
18.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar 
multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o 
índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 

18.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do 
débito será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no 
Diário Eletrônico. 

 
18.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
18.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da 
União. 

 
19 - DO PAGAMENTO 

 
19.1. O pagamento será efetuado através de crédito em conta-corrente, mediante a 
apresentação de Nota Fiscal de Serviços, em até 10 (dez) dias, a ser entregue ao final de 
cada turno eleitoral acompanhada das Certidões Negativas de Débitos Fiscais e 
Previdenciários. 
 
19.2.  Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a penalidades 
eventualmente aplicadas. 
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19.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
19.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada pagamento, fará 
as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação tributária vigente. 
 
19.5. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à Nota Fiscal o documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil, para que não incidam retenções indesejadas. 
 
19.6. 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% 
 

20 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

20.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2022, alocados 
no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 167674 (Julgamento de 
Causas e Gestão Administrativas) - Natureza da Despesa n° 339039 (Outros serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica). 
 
21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
21.1. As constantes do Anexo III (Minuta do Contrato). 

 

22- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

22.1. As constantes do Anexo III (Minuta do Contrato). 

 
23 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 
 
23.1  O combustível a ser utilizado no gerador deve ser preferencialmente o DIESEL 
S10, ao invés do DIESEL S500, pois, o diesel comum (S500) apresenta 500 partes de 
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enxofre por milhão, e o diesel S10 conta com 10 partes da mesma substância, 
proporcionando uma redução significativa de emissão deste poluente. 
 
24 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

24.1.  Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

24.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília – DF. 

24.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros 

ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade 

jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 

atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

24.4.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

24.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

24.6.        Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 

suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses 

custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

24.7.  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. 

24.8.         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. 

24.9.  Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 

demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

24.10. 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. 
 
24.11. O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro 
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 

 
24.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, 
do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
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24.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações 
e Contratos, no endereço especificado no item 24.11, no caso de ser retirado em Maceió, 
ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
24.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO I-A – Descrição dos Equipamentos; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta de Contrato. 
 

24.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do Estado de 
Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não 
puderem ser solucionadas administrativamente. 
 

Maceió/AL, 11  de julho  de 2022. 
 
 

Ingrid Pereira de Lima Araujo 
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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                        ANEXO I 

 
                           TERMO DE REFERÊNCIA 

 

LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR 

1. Objeto 

  

Contratação de empresa especializada para locação, instalaç

ão, desinstalação e operação de 03 (três) Grupos Geradores, 

conforme especificações técnicas e locais de instalação constantes do 

ANEXO ÚNICO, para atender aos equipamentos de informática e 

demais equipamentos elétricos, tais como ventiladores, bebedouros, 

frigobares, condicionadores de ar, elevador etc., do Tribunal Regional 

Eleitoral de Alagoas, no período de 01/10/2022 a 03/10/2022, em 1º 

turno, e no período de 29/10/2022 a 31/10/2022, em 2º turno, se houver. 

  

2. Justificativa 

  

Garantir o funcionamento dos equipamentos que dependem 

de energia elétrica, por ocasião da realização das Eleições de 2022, 

prevenindo qualquer ocorrência de falta de fornecimento de energia que 

venha a interferir na finalização das Eleições de 2022. 

  

3. Critérios de Sustentabilidades 

  

O combustível a ser utilizado no gerador deve ser 

preferencialmente o DIESEL S10, ao invés do DIESEL S500, pois o 

diesel comum (S500) apresenta 500 partes de enxofre por milhão, e o 

diesel S10 conta com 10 partes da mesma substância, proporcionando 

uma redução significativa de emissão deste poluente.  
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4. Disposições Gerais 

  

4.1 Para o perfeito conhecimento do objeto licitado, as 

proponentes interessadas na prestação dos serviços contidos neste Termo 

de Referência poderão vistoriar as instalações do Tribunal Regional 

Eleitoral de Alagoas, localizada na Av. Aristeu de Andrade, nº 377, 

Farol, Maceió/AL (Edifício-Sede) e na Av. Fernandes Lima, n.º 3487, 

Farol, Maceió/AL (Fórum Eleitoral de Maceió - FEM) e a sede da OAB-

AL, localizada na Av. General Luiz de França Albuquerque, 7100, ROD. 

AL 101 Norte Jacarecica – Maceió – Alagoas CEP: 57.038-640, de 

forma a inteirar-se das condições físicas existentes. Este procedimento 

facilitará a elaboração da proposta de preços, que deverá, 

obrigatoriamente, vincular-se às regras determinadas neste instrumento; 

  

4.2 A vistoria prévia poderá ser realizada de segunda a 

quinta-feira, de 13h30m às 17h, e sexta-feira, das 08h às 12h, com 

agendamento prévio de 24 (vinte e quatro) horas, por intermédio do 

telefone (82) 2122-7797/7652, junto à Seção de Manutenção e Reparos 

do TRE-AL. Esta vistoria técnica não é requisito de habilitação da 

empresa, porém, não serão aceitas reclamações posteriores com 

alegações de desconhecimento das condições ou dificuldades quanto à 

realização dos serviços listados no presente Termo de Referência; 

  

4.3 O horário em que o Grupo Gerador deve estar apto a 

operar no 1º e 2º turnos deverá ser o abaixo especificado: a) Sábado: 7h 

às 19h; b) Domingo: 7h até as 7h do dia seguinte (segunda-feira), 

observado o disposto no item 4.10; 

  

4.4. Estima-se, para fins projeção e elaboração de proposta 

de preços, o efetivo uso do equipamento por 5 horas, em cada turno; 
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4.5 A CONTRATADA deverá cumprir a legislação e 

as normas relativas à Segurança e Medicina do Trabalho, diligenciando 

para que seus empregados trabalhem com equipamentos de proteção 

individual (EPI) e executem os testes necessários e definidos na 

legislação pertinente. A fiscalização do TRE-AL poderá paralisar os 

serviços, enquanto tais empregados não estiverem protegidos, ficando o 

ônus da paralisação por conta da empresa; 

  

4.6 A CONTRATADA será responsabilizada pelo 

cumprimento, por parte de seus empregados, das normas disciplinares e 

das orientações de segurança determinadas pelo TRE-AL. 

  

5. Obrigação da Contratada 

  

  A CONTRATADA pelos serviços previstos neste Termo 

de Referência se obriga a: 

  

5.1. Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e 

comerciais resultantes desta contratação. 

  

5.2. Responder por todos os ônus e obrigações 

concernentes à legislação social, trabalhista, previdenciária, tributária, 

fiscal, securitária, comercial, civil e criminal, que se relacionem direta ou 

indiretamente com o fornecimento/serviço, inclusive no tocante a seus 

empregados e prepostos; 

  

5.3. Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou 

indiretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou 

dolo, quando da execução do fornecimento/serviço, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento 

realizado pelo Contratante; 
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5.4. Seus empregados, quando nas dependências do 

Contratante, estarão sujeitos às normas internas deste (segurança, 

disciplina); 

  

5.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às 

suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se 

verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução dos 

serviços ou de materiais empregados; 

  

5.6. Prestar, de imediato, todos os esclarecimentos que 

forem solicitados pelo Contratante, obrigando-se a atender todas as 

reclamações a respeito da qualidade do fornecimento/serviço prestado; 

  

5.7. Comunicar ao Contratante, de imediato e por escrito, 

qualquer irregularidade verificada durante a execução do 

fornecimento/serviço, para a adoção das medidas necessárias à sua 

regularização; 

  

5.8. Acatar as determinações feitas pela Contratante quanto 

ao cumprimento do objeto do Contrato; 

  

5.9. A Contratada deverá disponibilizar três operadores, um 

para cada local mencionado no Anexo 

Único, exclusivamente, no horário de 7 horas do dia 02/10/2022, até as 7 

horas do dia seguinte ao Pleito 2022, dia 03/10/2022, em 1º turno, e na 

ocorrência de 2º turno, das 7 horas do dia 30/10/2022 até as 7 horas do 

dia seguinte, dia 31/10/2022, 

podendo o operador contratado ser liberado antes do horário previsto no 

presente item, considerando o término dos trabalhos do Pleito Eleitoral; 
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5.10. O combustível será fornecido pela Contratada pelo 

tempo que for necessário, para a finalização das atividades das Eleições 

2022. 

  

6. Qualificação Técnica e Profissional 

  

6.1 Os interessados deverão comprovar sua regular 

inscrição no Conselho Regional de Engenharia (CREA), ou no Conselho 

Regional de Arquitetura e Urbanismo (CAU) como empresa de 

engenharia ou de arquitetura e apresentar um ou mais atestado(s) de 

capacidade técnica, devidamente certificados pelo Conselho Regional de 

Engenharia ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo (Certidão 

de Acervo Técnico), fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, que comprove que o licitante possui capacidade para executar 

serviços com características (tipologias) similares ou superiores ao do 

objeto deste certame. 

  

6.1.1 Para fins de habilitação técnica operacional das 

licitantes, com relação a execução deste serviço, serão exigidas 

Certidões de Acervo Técnicos - CAT's com os seguintes serviços, no 

mínimo: 

  

a 1) Instalação de Grupo Gerador a diesel, com tensão de 

saída 380V/220V e potência nominal de no mínimo 75KVA; 

  

6.2 Apresentar comprovação de possuir em seu quadro, na 

data prevista para entrega da proposta, profissional(ais) de nível superior 

ou outro devidamente reconhecido pelo CREA ou CAU, detentor(es) dos 

atestados de capacidade técnica que comprovem a execução dos 

seguintes serviços, de forma a demonstrar a capacidade técnica 

profissional: 
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6.2.1 - Instalação de Grupo Gerador a diesel, com tensão de 

saída 380V/220V; 

  

6.3 Caso o detentor do Acervo Técnico seja sócio da 

empresa, a comprovação de que trata o parágrafo anterior será satisfeita 

com a apresentação do ato constitutivo ou contrato social da empresa; 

  

6.4 Se o detentor do Acervo Técnico for contratado para 

prestação de serviços, a comprovação será satisfeita com a apresentação 

do contrato de prestação de serviço; 

  

6.5 Se o detentor do Acervo Técnico for empregado, a 

comprovação dar-se-á com a apresentação de cópia autenticada da 

Carteira de Trabalho ou Ficha constante do Livro de Registro de 

Empregado; 

  

6.6 O(s) profissional(is) indicado(s) pela licitante, 

detentor(es) do(s) acervo(s) técnico(s), deverá(ão) participar do serviço 

objeto deste certame, coordenando sua execução de acordo com os 

respectivos acervos técnicos; 

  

 6.7 É de responsabilidade da CONTRATADA obter junto 

ao órgão profissional competente a Anotação de Responsabilidade 

Técnica – ART ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT do 

contrato e apresentar o documento ao gestor administrativo do contrato, 

antes do início dos serviços; 

  

6.8 A exigência do(s) atestado(s) está fundamentada no Art. 

30 da Lei 8666/93 e visa evitar a contratação de empresa e profissional 

sem experiência na execução de serviços compatíveis com o objeto deste 

termo de referência; 
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6.9 O serviço constante deste termo de referência limitar-

se-á à instalação e desinstalação de grupo gerador a diesel nas duas 

edificações descritas no anexo único, sendo exigida a comprovação de 

capacitação técnico-profissional e técnico-operacional aos itens de maior 

relevância técnica e/ou de valor significativo; 

  

6.10 Os prédios descritos no anexo único requerem um 

grupo gerador de 150KVA, sendo este o serviço de maior relevância na 

contratação em tela. Para a comprovação da capacitação técnico-

operacional está se exigindo a prestação de serviços compatível de um 

grupo gerador de 75 KVA, estando estes quantitativos em consonância 

ao patamar máximo de 50% da quantidade requerida, exigidas pelas 

cortes de contas. A exigência de comprovação de execução de Instalação 

de Grupo Gerador a diesel, com tensão de saída 380V/220V, fez-se 

necessária, no entendimento desta unidade técnica, em razão do tipo de 

serviço e pela importância de continuidade nas atividades desenvolvidas 

nos dias do pleito eleitoral. 

  

7. Obrigações da Contratante 

  

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas se obriga a: 

  

7.1. Promover o acompanhamento e a fiscalização dos 

serviços, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, através do Gestor 

e/ou Fiscal nomeados e designados para tanto, comunicando à 

Contratada qualquer irregularidade verificada na execução dos serviços, 

determinando, de imediato, as providências necessárias à sua 

regularização; 

  

7.2. Nomear formalmente como Gestor e/ou Fiscal, para 

realizar o acompanhamento da execução contratual, no limite de sua 
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capacidade técnica, servidor(es) lotado(s) na Seção de Manutenção e 

Reparos – SMR vinculada à Coordenadoria de Serviços Gerais e 

Comunicações – COSEG; 

  

7.3. Proporcionar todas as condições necessárias para que a 

Contratada possa cumprir o objeto do Contrato. 

  

8. Pagamento 

  

8.1. O pagamento será efetuado através de crédito em 

conta-corrente, mediante a apresentação de Nota Fiscal de Serviços, em 

até 10 (dez) dias, a ser entregue ao final de cada turno eleitoral 

acompanhada das Certidões Negativas de Débitos Fiscais e 

Previdenciários; 

  

8.2. O TRE/AL, por ocasião do pagamento, fará as 

retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária; 

  

8.3. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá 

anexar à nota fiscal declaração que comprove tal opção no modelo 

expedido pela Receita Federal do Brasil. 

  

9. Gestão e fiscalização 

  

A gestão e a fiscalização seção exercidas por servidores 

integrantes da Seção de Manutenção e Reparos – SMR, devidamente 

designados em portaria da Presidência. 

  

10. Sanções Contratuais 
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O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as 

seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das legais, que podem 

ser aplicadas cumulativamente: 

  

10.1 Advertência, em virtude do descumprimento de 

obrigações de pequena monta, podendo a Administração, no caso de 

haver o cometimento reiterado das faltas ensejadoras desta sanção, 

aplicar outras mais severas; 

  

10.2 Multa de mora de 1% (um por cento) por hora, até o 

limite de 10% (dez por cento), em razão de atraso no cumprimento do 

objeto ou na correção de irregularidade, calculado sobre o valor 

atualizado do contrato; 

  

10.3 Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor 

integral do contrato, em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução 

total ou parcial das obrigações assumidas; 

  

10.4 As sanções previstas neste Termo de Referência 

poderão ser impostas cumulativamente com as demais; 

  

10.5 A Administração, para aplicação das sanções, 

analisará as circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas em até 

5 (cinco) dias pela CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a 

ampla defesa; 

  

10.6 As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas 

dos valores devidos à CONTRATADA, se houver, ou cobradas 

judicialmente. 
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ANEXO I-A 

Edifício-Sede: 

Localização: Av. Aristeu de Andrade, nº 377, Farol, Maceió/AL. 

Especificações técnicas: 

Trifásico / 4Polos / 60Hz de Frequência. 

Potência Nominal mínima: 150 kVA. 

Tipo: AC, Auto Regulado. 

Acionamento: Monobloco c/ Luva Elástica. 

Tensão de Saída: 220/380V. 

Regulador de Voltagem: AVR. 

Motor à Diesel. 

Tipo: 6 Cilindros, Refrigerado à água. 

Partida: Manual e/ou Elétrica/ automática. 

Autonomia: 8 (oito) horas. 

Sensor de pressão do óleo. 

Sensor de temperatura da água. 

Carregador de Bateria: 12V/8,3 A. 

Fórum Eleitoral de Maceió: 

Localização: Av. Fernandes Lima, n.º 3487, Farol, Maceió/AL. 

Especificações técnicas: 

Trifásico / 4Polos / 60Hz de Frequência. 

Potência Nominal mínima: 150 kVA. 

Tipo: AC, Auto Regulado. 

Acionamento: Monobloco c/ Luva Elástica. 

Tensão de Saída: 220/380V. 

Regulador de Voltagem: AVR. 

Motor à Diesel. 

Tipo: 6 Cilindros, Refrigerado à água. 

Partida: Manual e/ou Elétrica/ automática. 
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Autonomia: 8 (oito) horas. 

Sensor de pressão do óleo. 

Sensor de temperatura da água. 

Carregador de Bateria: 12V/8,3A. 

 Sede da OAB-AL (Votação Paralela) 

 Localização: Av. General Luiz de França Albuquerque, 7100, ROD. AL 101 Norte 

Jacarecica – Maceió – Alagoas CEP: 57.038-640 

Especificações técnicas: 

Trifásico / 4Polos / 60Hz de Frequência. 

Potência Nominal mínima: 150 kVA. 

Tipo: AC, Auto Regulado. 

Acionamento: Monobloco c/ Luva Elástica. 

Tensão de Saída: 220/380V. 

Regulador de Voltagem: AVR. 

Motor à Diesel. 

Tipo: 6 Cilindros, Refrigerado à água. 

Partida: Manual e/ou Elétrica/ automática. 

Autonomia: 8 (oito) horas. 

Sensor de pressão do óleo. 

Sensor de temperatura da água. 

Carregador de Bateria: 12V/8,3A. 

 Responsável pela elaboração do Termo de Referência: 

Marcos André Melo Teixeira 

Chefe da Seção de Manutenção e Reparos 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe de Seção, em 

13/06/2022, às 15:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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ANEXO II 

PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 

Dados da Empresa: 
Razão Social  

CNPJ  
Endereço  

CEP  
Fones:  

Fax  
E-mail  

Site internet  
 

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  

Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  

CEP  
Fone  
Fax  

E-mail  
Cart. de Identidade  

Orgão Expedidor  
CPF  

 
Dados Bancários da Empresa 

Banco  
Agência  
Conta  

 
Dados do Contato com a Empresa: 

Nome  
Cargo  

Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  

E-mail  
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não 
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ANEXO III 

 
MINUTA 

 
        CONTRATO Nº XX/2022 

      Processo nº 0006495-24.2021.6.02.8000 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E 
OPERAÇÃO DE GRUPOS DE GERADORES, 
CELEBRADO COM A EMPRESA _________. 
 

 Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão do Poder 
Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade nº 377 – Farol, Maceió/AL, 
inscrito no CNPJ/MF sob o n° 06.015.041/0001-38, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato 
representada por seu Presidente, Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, 
Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 
087.912.284-68, residente e domiciliado nesta Cidade, e a empresa XXXXXX, CNPJ nº : XXXXXX, 
situada XXXXXX, CEP: XXXXXX, Fone: XXXXXX, e-mail: XXXXXX, daqui por diante denominada 
CONTRATADA, neste ato representada por XXXXXX, portador do RG nº XXXXXX, CPF nº XXXXXX, 
resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços de assistência e suporte 
preventivos e corretivos de grupos geradores, com fulcro na Lei Federal n° 10.520/02, no Decreto 
nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 e no Edital do Pregão Eletrônico nº 61/2022, devendo ser 
observadas as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
 Este contrato será regido pela Lei n° 8.666/93 e alterações, em consonância com o que faculta 
o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos). 

 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, no que couber, os demais preceitos de Direito Público e, 
supletivamente, notadamente nos casos omissos, as disposições da Lei federal nº 8.078/1990, os 
princípios da teoria geral dos contratos e as normas de direito privado, bem, como a Resolução do 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas nº 15.787, de 15/02/2017, disponível no site www.tre-

al.jus.br, seguindo o caminho: Área Jurídica, Jurisprudência, Resoluções. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

 
 Este contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para locação, instalação, 
desinstalação e operação de 03 (três) Grupos Geradores, para atender aos equipamentos de 
informática e demais equipamentos elétricos, tais como ventiladores, bebedouros, frigobares, 
condicionadores de ar, elevador, entre outros, do TRE-AL, no período de 01/10/2022 a 03/10/2022, 
em 1º turno, e no período de 29/10/2022 a 31/10/2022, em 2º turno, se houver, conforme as 
exigências contidas neste contrato e nos Anexos do Edital do Pregão Eletrônico nº 61/2022. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO 

 
    O valor global estimado para o presente contrato é de R$ XXXXXXX, sendo que R$ xxx para 
cada turno de eleição. 
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PARÁGRAFO ÚNICO – Além dos ganhos, já compõem os preços acima todas as despesas necessárias 
ao cumprimento das obrigações contratuais da Contratada, como tributos, encargos sociais e 
trabalhistas, insumos, despesas operacionais e outras. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
Os serviços contratados deverão ser prestados, conforme descriminado abaixo: 

a) O horário em que o Grupo Gerador deve estar apto a operar no 1º e 2º turnos deverá ser o 
abaixo especificado: a) Sábado: 7h às 19h; b) Domingo: 7h até as 7h do dia seguinte (segunda-
feira); 

b) Estima-se, para fins projeção e elaboração de proposta de preços, o efetivo uso do equipamento 
por 5 horas, em cada turno; 

c) A CONTRATADA deverá cumprir a legislação e as normas relativas à Segurança e Medicina do 
Trabalho, diligenciando para que seus empregados trabalhem com equipamentos de proteção 
individual (EPI) e executem os testes necessários e definidos na legislação pertinente. A 
fiscalização do TRE-AL poderá paralisar os serviços, enquanto tais empregados não estiverem 
protegidos, ficando o ônus da paralisação por conta da empresa; 

d) A CONTRATADA será responsabilizada pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das 
normas disciplinares e das orientações de segurança determinadas pelo TRE-AL. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 
 
  O pagamento será efetuado através de crédito em conta-corrente, mediante a apresentação de 
Nota Fiscal de Serviços, em até 10 (dez) dias, a ser entregue ao final de cada turno eleitoral 
acompanhada das Certidões Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a penalidades 
eventualmente aplicadas. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO - O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada pagamento, 
fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação tributária vigente. 

 
PARÁGRAFO QUARTO - Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à Nota Fiscal o 
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil, para que não incidam retenções indesejadas. 

 
PARÁGRAFO QUINTO - Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação da 
seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, 
 

Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
 365   365 
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TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
 As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta dos recursos orçamentários 
aprovados para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, consignados no Programa de Trabalho – 
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa do Programa Nacional - PTRES nº 167674, Natureza da 
Despesa n° 33.90.39 (Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica), compromissados pela Nota de Empenho 
nº 2022NE000XXX, de XX de XXXX de 2022, no valor R$ XXXX (XXXX). 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 
 
 São obrigações da Contratada: 

a)  Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação; 

b) Responder por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação social, trabalhista, 

previdenciária, tributária, fiscal, securitária, comercial, civil e criminal, que se relacionem direta 

ou indiretamente com o fornecimento/serviço, inclusive no tocante a seus empregados e 

prepostos; 

c) Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente ao Contratante ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução do fornecimento/serviço, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento realizado pelo Contratante; 

d) Sujeitar seus empregados, quando nas dependências do Contratante, às normas internas deste 

(segurança, disciplina); 

e) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o 

objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução 

dos serviços ou de materiais empregados; 

f) Prestar, de imediato, todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Contratante, 

obrigando-se a atender todas as reclamações a respeito da qualidade do fornecimento/serviço 

prestado; 

g) Comunicar ao Contratante, de imediato e por escrito, qualquer irregularidade verificada 

durante a execução do fornecimento/serviço, para a adoção das medidas necessárias à sua 

regularização; 

h) Acatar as determinações feitas pela Contratante quanto ao cumprimento do objeto do 

Contrato; 

i) Disponibilizar três operadores, um para cada local mencionado no Anexo I-A do Edital, 

exclusivamente, no horário de 7 horas do dia 02/10/2022, até as 7 horas do dia seguinte ao 

Pleito 2022, dia 03/10/2022, em 1º turno, e na ocorrência de 2º turno, das 7 horas do dia 

30/10/2022 até as 7 horas do dia seguinte, dia 31/10/2022, podendo o operador contratado ser 

liberado antes do horário previsto no presente item, considerando o término dos trabalhos do 

Pleito Eleitoral; 

j) O combustível será fornecido pela Contratada pelo tempo que for necessário, para a 
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finalização das atividades das Eleições 2022. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de 
pessoal do Tribunal Regional Eleitoral durante a execução dos serviços contratados. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade, vinculativa ou 
não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, salvo se houver prévia 
autorização da Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO - É expressamente proibida, a partir da assinatura do contrato, a contratação de 
empregados ou prestadores de serviço que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta 
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de cargos de direção e de assessoramento, de 
membros ou juízes vinculados ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de acordo com o disposto no 
art. 2º, incisos IV e V, e § 2º, e o art. 3º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça, com 
a nova redação dada pela Resolução 09/2005-CNJ.   
 
PARÁGRAFO QUARTO – É expressamente proibido que a contratada possua entre seus sócios, ainda que 
sem função gerencial, servidor, cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por 
afinidade, até o terceiro, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de 
membros ou juízes vinculados ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE. 
 
 São obrigações do Contratante: 

a) Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob os aspectos quantitativo e 

qualitativo, através do Gestor e/ou Fiscal nomeados e designados para tanto, comunicando à 

Contratada qualquer irregularidade verificada na execução dos serviços, determinando, de imediato, 

as providências necessárias à sua regularização; 

b) Nomear formalmente como Gestor e/ou Fiscal, para realizar o acompanhamento da execução 

contratual, no limite de sua capacidade técnica, servidor(es) lotado(s) na Seção de Manutenção e 

Reparos – SMR vinculada à Coordenadoria de Serviços Gerais e Comunicações – COSEG; 

c) Proporcionar todas as condições necessárias para que a Contratada possa cumprir o objeto do 

Contrato. 

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE 
 

O prazo de vigência será da data da assinatura até o dia 31 de novembro de 2022, com 
eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União. 

 
CLÁUSULA DEZ - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
 Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no SICAF, pelo 
prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das 
demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro 
do prazo de validade de sua proposta: 
 

a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; 
 

b) não entregar a documentação exigida no edital; 
 

c) apresentar documentação falsa; 
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d) causar o atraso na execução do objeto; 

 
e) não mantiver a proposta; 

 
f) falhar na execução do contrato; 
 
g) fraudar a execução do contrato; 
 
h) comportar-se de modo inidôneo; 
 
i) declarar informações falsas; e 

 
j) cometer fraude fiscal. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade 
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, sem 
prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das cabíveis 
cominações legais. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do 
contrato, conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 24 (vinte 
e quatro) horas do início do cumprimento das obrigações contratuais. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as 
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 

  
a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, 
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas 
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 
 
b) Multa de mora de 1% (um por cento) por hora, até o limite de 10% (dez por cento), 
em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na correção de irregularidade, 
calculado sobre o valor atualizado do contrato; 
 
c) Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do contrato, em razão de 
recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas; 

 

PARÁGRAFO QUINTO - As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente 
com as demais. 

 
PARÁGRAFO SEXTO - Na hipótese de prestação parcial dos serviços, o valor da(s) multa(s) será 
calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso. 

 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão temporária de 
participação em licitação e impedimento de contratar com Administração, por prazo não superior a 
02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
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PARÁGRAFO OITAVO - A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do 
caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela CONTRATADA, 
assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. 
 
PARÁGRAFO NONO - O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
PARÁGRAFO DEZ - Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente 
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos 
comprovados. 
 
PARÁGRAFO ONZE - O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a 
prestação dos serviços, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de 
pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou 
imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do 
contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela 
Administração. 
 
PARÁGRAFO DOZE - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei 
nº 8.666/1993. 
 
PARÁGRAFO TREZE - Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância 
será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 
87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao 
mês. 
 
PARÁGRAFO QUATORZE - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta ao licitante contratado. 

 
PARÁGRAFO QUINZE - O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
PARÁGRAFO DEZESSEIS - No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que 
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o 
índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 
PARÁGRAFO DEZESSETE - A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será 
a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico. 
 
PARÁGRAFO DEZOITO - Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas reguladoras 
da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, 
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
PARÁGRAFO DEZENOVE - Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da 
União. 
 
CLÁUSULA ONZE – DA GESTÃO, DA FISCALIZAÇÃO E DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO 
CONTRATO 
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                A gestão e a fiscalização serão exercidas por servidores integrantes da Seção de 
Manutenção e Reparos – SMR, devidamente designados em portaria da Presidência. 
 
CLÁUSULA DOZE – DA RESCISÃO 
 
 Este contrato poderá ser rescindido em virtude dos motivos estabelecidos nos art. 78 da Lei n° 
8.666/93, compatíveis com o objeto do mesmo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da Contratada, fica o 
Contratante autorizado a reter os créditos que aquela tem direito, até o limite do valor dos 
prejuízos comprovados, sem prejuízo das penalidades aplicáveis. 
 
CLÁUSULA TREZE - DAS ALTERAÇÕES 
 
 Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas justificativas, nos 
casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
 
CLÁUSULA QUATORZE - DA VINCULAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO E À PROPOSTA DE PREÇOS DA 
CONTRATADA 

 
 Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, aos mandamentos do Edital do Pregão 
Eletrônico n° 61/2022 e às estipulações da proposta de preços da Contratada, evento SEI nº XXXX. 
 
CLÁUSULA QUINZE - DA PUBLICAÇÃO 
 
 O extrato do presente Contrato será publicado no Diário Oficial da União, na forma prevista no 
art. 61, Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DEZESSEIS - DO FORO 
 
 Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal de Alagoas, para dirimir as questões 
originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente contrato lavrado em 
duas cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes abaixo: 

 
Maceió, XX de XXXX de 2022 

 
Pelo TRE/AL: 

DESEMBARGADOR OTÁVIO LEÃO PRAXEDES 
Presidente 

  
Pela Empresa 

  
                                                      XXXXXXXXXXXXX 
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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 - Pres

Publicação/Divulgação do Aviso de Licitação
Primeira Data da Publicação/Divulgação Segunda Data da Publicação Terceira Data da Publicação
13/07/2022

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 13/07/2022 Das 08:00  às 17:00  e das  às 

Endereço

Logradouro
Av. Aristeu de Andrade, 377

Bairro
Farol

Município/UF
27855 - Maceió/AL

DDD Telefone Ramal Fax
82 21227764 7765

Entrega da Proposta

A partir da disponibilidade do Edital, no endereço eletrônico: www.gov.br/compras

Abertura da Licitação

Em 26/07/2022  às 15:00  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
11/07/2022  às 18:53 012.995.344-06

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

0700110500061202200001 14702603 11/07/2022
18:53 01299534406 13/07/2022 Em

Editoração
12/07/2022

03:01 Sim Visualizar
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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 00061/2022 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
1 Serviço 21679 - Locação Gerador Elétrico
Unidade de Fornecimento
UNIDADE
Descrição Detalhada

Contratação de empresa especializada para locação, instalação, desinstalação e operação de 03 (três) Grupos Geradores 
(o valor a ser proposto se refere a 3 grupo geradores durante dois dias  no primeiro turno e 3 grupos geradores 
durante dois dias  no segundo turno).

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Tipo de Objeto do Item Critério de Julgamento Critério de Valor Valor Total (R$)
12 Serviços Comuns Menor Preço Valor Máximo Aceitá 38.490,48

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 12

Pesquisas de Preço de Mercado
Data da Pesquisa Valor Total Pesquisado (R$) Marca Fabricante CPF/CNPJ Nome/Razão Social

16/06/2022 46.800,00 04.417.067/0001-87 MENEZES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI

Item Anterior Ir para o Item: 1  Ir Próximo Item
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