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

 

Memorando nº 824 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/AGE
Maceió, 09 de setembro de 2021.

Para: GUSTAVO ANTONIO GOIS DOS SANTOS.

Assunto: Contrato de Eleição (Rádios comunicadores).

 

Senhor gestor.
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 Vossa Senhoria é gestor (Rádios comunicadores).

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 09/09/2021, às 17:48, 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
0943237 e o código CRC 480ABC19.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de setembro de 2021.
À DG,
 
Senhor Diretor,
 
Em resposta ao Memorando nº 824/2021 informo a

Vossa Senhoria que o servidor gustavo Antonio Gois dos
Santos encontra-se em trabalho externo para essa Escola,
atuando nas palestras do programa "Eleitor Jovem" realizadas
em conjunto com a Secretaria Estadual de Educação nas
esolas da rede estadual de ensino.

 
Tal atividade faz parte de um projeto que estamos

buscando desenvolver visando intensificar os programas do
TSE destinados ao público jovem, as palestras irão ocorrer
nos horários matutino e vespertino até o dia 05/10/21,
tornando impossivel ao servidor atender a demanda
relacionada com os rádios comunicadores neste momento.

 
Pelo exposto, solicito de Vossa Senhoria a

possibilidade de prorrogação do prazo por 30 (trinta) dias, a
contar desta data, o que possibilitaria o retorno do servidor as
suas atividades internas e consequentemente a conclusão do
termo de referência mencionado.

 
Respeitosamente
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Documento assinado eletronicamente por LUCAS CAVALCANTI GOMES, Analista
Judiciário, em 22/09/2021, 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
0948143 e o código CRC 4708C699.

0006497-91.2021.6.02.8000 0948143v1
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 23 de setembro de 2021.
 
Trata-se de manifestação do Sr. Secretário

substituto da EJE (0948143), em resposta ao Memorando 824
(0943237), esclarecendo os motivos pelos quais o gestor do
contrato de Rádios Comunicadores, servidor Gustavo Antônio
Gois dos Santos, não apresentou o respectivo Termo de
Referência para análise e apreciação pela Comissão
Permanente de Planejamento de Eleições.

Conforme já pontuado no expediente exordial,  a
data fixada para encaminhamento à CPPE, findou desde o
dia 30 de julho passado - art. 4º da Portaria Presidência nº
260/2021 (0924807).

Inobstante, concedo, excepcionalmente, mais 15
(quinze) dias úteis, a contar desta data, para o
encaminhamento do Termo de Referência do contrato para
aquisição de Rádios Comunicadores, a cargo do gestor
Gustavo Antônio Gois dos Santos.

Outrossim, oriento ao Sr. Secretário da Escola
Judiciária de Alagoas que promova o acompanhamento das
ações voltadas à conclusão do mencionado Termo de
Referência, em cumprimento ao novo e improrrogável prazo
ora estabelecido.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 23/09/2021, às 18:02, 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
0949134 e o código CRC 518BA27B.

0006497-91.2021.6.02.8000 0949134v1
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                                                  Poder Judiciário 
                                Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 
                                  Escola Judiciária Eleitoral de Alagoas  
 
 

1. OBJETO Locação de aparelhos de rádio comunicação, 
para serem utilizados nas Eleições 2022. 

2. JUSTIFICATIVA Facilitar a comunicação dos servidores que 
trabalharão nos locais de votação, durante a 
realização das Eleições 2022. 

3. QUANTIDADES E 
ESPECIFICAÇÕES 

113 (cento e treze) unidades   
 

 Modo de operação: UHF; 
 Possuir indicador de carga de bateria e 

transmissão; 
 Acompanhar 01 (uma) bateria 

sobressalente para cada aparelho; 
 Autonomias mínima da bateria: 8 horas;  
 Possuir fonte de alimentação para carga 

da bateria; 
 Acompanhar presilha para cinto;  
 Frequência de utilização em MHz; 
 Canais: mínimo 01; 

  Alcances mínimos:  
 Em campo aberto: 6 Km;  
 Em campo com obstáculos moderados: 

2 Km; 
 Em edifícios: 12 andares; 
 Em galpões de concreto ou aço: 20.000 

metros quadrados; 
 O conjunto de rádio comunicadores 

deve acompanhar 01 carregador de 
mesa múltiplo, com capacidade para 3 
rádios e/ou baterias simultâneos; 

 A proposta deve ser acompanhada de 
folders ou documentos oficiais, 
fornecidos pelo fabricante, que 
comprovem os requisitos mínimos 
exigidos;  

 Garantia mínima: 12 meses. 
4 – PRAZO DE ENTREGA E 
RECOLHIMENTO 

Para o 1º Turno: a) 06 (seis) dias antes do dia 
das eleições, pela manhã; b) recolhimento na 
tarde do 3º dia após o dia da votação. Para o 2º 
Turno (se houver): a) entrega 06 (seis) dias 
antes do dia das eleições, pela manhã; b) 
recolhimento: na tarde do 2º dia após as 
eleições. 
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5 - DA GARANTIA Não se aplica. Os rádios defeituosos devem ser 

imediatamente devolvidos. 
6 – LOCAL DA ENTREGA E 
RETIRADA 

Escola Judiciária Eleitoral, localizada no 
edifício-sede do TRE/AL, com endereço à Rua 
Aristeu de Andrade nº 377, CEP: 57020-720, 
Farol, Maceió/AL 

7 – VALOR ESTIMADO DA 
CONTRATAÇÃO 

A cargo da COMAP. 

8 – UNIDADE 
FISCALIZADORA 

EJE 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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DESPACHO

Maceió, 06 de outubro de 2021.
Senhor Diretor,
 
Tendo terminado na data de ontem os eventos

programados pela EJE, em parceria com a Secretaria de
Educação do Estado de Alagoas, onde percorremos várias
escolas da capital, desenvolvendo atividades inerentes a esta
Escola, nos períodos da manhã e da tarde, encaminho o
Termo de Referência da contratação de Rádios
Comunicadores para as eleições 2022.

Sendo assim, agradeço a dilação de prazo
concedida para a consecução do presente objeto.

Respeitosamente,
 
Gustavo Antonio Góis dos Santos
Assistente II da EJE

Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO ANTONIO GOIS DOS SANTOS,
Assistente III, em 06/10/2021, 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
0955544 e o código CRC 509E90C3.

0006497-91.2021.6.02.8000 0955544v1
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DESPACHO

Maceió, 07 de outubro de 2021.
 
Em atenção ao Despacho EJE 0955544, 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 (0955542), oriunda da
Gestão Contratual (Rádios Comunicadores – Eleições 2022).

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Diretor-
Geral em exercício, em 07/10/2021, 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
0956297 e o código CRC 400F4A84.

0006497-91.2021.6.02.8000 0956297v1
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DESPACHO

Maceió, 08 de novembro de 2021.
Senhor Diretor-Geral.
Por ocasião da reunião da Comissão Permanente de

Planejamento de Eleições, restou deliberado que os processos
de contratações das eleições seriam previamente
encaminhados à SAD para análise e manifestação sobre as
formalidades legais da contratação, aprovando ou
determinando a retificação do Termo de Referência, para,
posteriormente, ser objeto de análise pela CPPE,
apenas, a temática voltada à análise da logística a
ser utilizada.

  Sob tais premissas, e na tentativa de obter uma
maior celeridade na tramitação do presente procedimento,
volvo os autos a Vossa Senhoria, sugerindo o
encaminhamento dos autos à Secretaria de Administração
para os fins a que se destina.

Documento assinado eletronicamente por NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA,
Assessor de Gestão Estratégica, em 08/11/2021, às 17:00, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RENATO FLOERING TAVARES, Assistente
de Gestão Estratégica, em 08/11/2021, 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
0970577 e o código CRC D7A799F8.

0006497-91.2021.6.02.8000 0970577v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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DESPACHO

Maceió, 08 de novembro de 2021.
À SAD, 
 
Para análise e aprovação do Termo de Referência

(0955542), quanto aos aspectos legais da contratação, na
forma do deliberado na reunião da Comissão Permanente de
Planejamento de Eleições. Após o quê, sigam os autos à CPPE,
para análise da logística a ser utilizada.

 
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 08/11/2021, às 18:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0970692 e o código CRC 8E4F21F2.

0006497-91.2021.6.02.8000 0970692v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 09 de novembro de 2021.
 
 
À EJE
 
Senhor Gestor,
 
Em análise preliminar do Termo de Referência, 0955542,

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.

 
Também, faz-se necessária a inclusão de memória de

cálculo, com a respectiva justificativa, com relação aos quantitativos
mencionados, devendo assinalar as unidades destinatárias dos
equipamentos.
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Por fim, colocamo-nos à disposição para dirimir eventuais
dúvidas.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 09/11/2021, às 18:26, 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
0971332 e o código CRC 21F325CF.

0006497-91.2021.6.02.8000 0971332v1
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DESPACHO

Maceió, 22 de novembro de 2021.
À SAD,
 
Senhor Secretário, 
 
Em atendimento aos

despachos 0970577, 0970692 e 0971332, encaminho a seguir
o Termo de Referência ajustado, com  a inclusão da cláusula
sobre sustentabilidade.

 
Respeitosamente,
 
Gustavo Antonio Góis dos Santos
                Gestor

Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO ANTONIO GOIS DOS SANTOS,
Assistente III, em 22/11/2021, às 08:57, 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
0976504 e o código CRC 19BA5A06.

0006497-91.2021.6.02.8000 0976504v1
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1. OBJETO Locação de aparelhos de rádio comunicação, 
para serem utilizados nas Eleições 2022. 

2. JUSTIFICATIVA Facilitar a comunicação dos servidores que 
trabalharão nos locais de votação, durante a 
realização das Eleições 2022. 

3. QUANTIDADES E 
ESPECIFICAÇÕES 

113 (cento e treze) unidades   
 

 Modo de operação: UHF; 
 Possuir indicador de carga de bateria e 

transmissão; 
 Acompanhar 01 (uma) bateria 

sobressalente para cada aparelho; 
 Autonomias mínima da bateria: 8 horas;  
 Possuir fonte de alimentação para carga 

da bateria; 
 Acompanhar presilha para cinto;  
 Frequência de utilização em MHz; 
 Canais: mínimo 01; 

  Alcances mínimos:  
 Em campo aberto: 6 Km;  
 Em campo com obstáculos moderados: 

2 Km; 
 Em edifícios: 12 andares; 
 Em galpões de concreto ou aço: 20.000 

metros quadrados; 
 O conjunto de rádio comunicadores 

deve acompanhar 01 carregador de 
mesa múltiplo, com capacidade para 3 
rádios e/ou baterias simultâneos; 

 A proposta deve ser acompanhada de 
folders ou documentos oficiais, 
fornecidos pelo fabricante, que 
comprovem os requisitos mínimos 
exigidos;  

 Garantia mínima: 12 meses. 
4 – PRAZO DE ENTREGA E 
RECOLHIMENTO 

Para o 1º Turno: a) 06 (seis) dias antes do dia 
das eleições, pela manhã; b) recolhimento na 
tarde do 3º dia após o dia da votação. Para o 2º 
Turno (se houver): a) entrega 06 (seis) dias 
antes do dia das eleições, pela manhã; b) 
recolhimento: na tarde do 2º dia após as 
eleições. 
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5 - DA GARANTIA Não se aplica. Os rádios defeituosos devem ser 

imediatamente devolvidos. 
6 – LOCAL DA ENTREGA E 
RETIRADA 

Escola Judiciária Eleitoral, localizada no 
edifício-sede do TRE/AL, com endereço à Rua 
Aristeu de Andrade nº 377, CEP: 57020-720, 
Farol, Maceió/AL 

7 – VALOR ESTIMADO DA 
CONTRATAÇÃO 

A cargo da COMAP. 

8 – DA 
SUSTENTABILIDADE 

“Não são permitidas, à contratada, formas 

inadequadas de destinação final das pilhas e 

baterias usadas originárias da contratação, nos 

termos do artigo 22 da Resolução CONAMA n° 

401, de 04/11/2008, tais como: a) lançamento a 

céu aberto, tanto em áreas urbanas como 

rurais, ou em aterro não licenciado; 

CONSULTORIA GERAL DA UNIÃO Guia 

Nacional de Contratações Sustentáveis 167 b) 

queima a céu aberto ou incineração em 

instalações e equipamentos não licenciados; c) 

lançamento em corpos d’água, praias, 

manguezais, pântanos, terrenos baldios, poços 

ou cacimbas, cavidades subterrâneas, redes de 

drenagem de águas pluviais, esgotos, ou redes 

de eletricidade ou telefone, mesmo que 

abandonadas, ou em áreas sujeitas à 

inundação.” “A contratada deverá providenciar 

o adequado recolhimento das pilhas e baterias 

originárias da contratação, para fins de repasse 

ao respectivo fabricante ou importador, 

responsável pela destinação ambientalmente 

adequada, nos termos da Instrução Normativa 

IBAMA n° 08, de 03/09/2012, conforme artigo 
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33, inciso II, da Lei n° 12.305, de 2010 – Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, artigos 4° e 6° 

da Resolução CONAMA n° 401, de 04/11/2008, 

e legislação correlata.” Observação: No que se 

refere às baterias, é possível à Administração 

estabelecer a obrigação contratual de que as 

novas contratadas/revendedoras sejam 

obrigadas a realizar a logística reversa das 

baterias decorrentes de contratos anteriores, 

desde que se constate que essa seja uma praxe 

do mercado e que não haverá restrição à 

competitividade no certame. Nesse caso, inserir 

a seguinte disposição: “A contratada deverá 

providenciar o adequado recolhimento das 

baterias descartadas, para fins de repasse ao 

respectivo fabricante ou importador, 

responsável pela destinação ambientalmente 

adequada, nos termos da Instrução Normativa 

IBAMA n° 08, de 03/09/2012, conforme artigo 

33, inciso II, da Lei n° 12.305, de 2010 – Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, artigos 4° e 6° 

da Resolução CONAMA n° 401, de 04/11/2008, 

e legislação correlata. 

 
9 – UNIDADE 
FISCALIZADORA 

EJE 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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DESPACHO

Maceió, 22 de novembro de 2021.
Ao Senhor Gestor Gustavo Goes,
 
Solicito complementar a instrução na forma

indicada em nosso Despacho GSAD 0971332 que, além dos
critérios de sustentaibilidade, demandou a inclusão de
memória de cálculo, com a respectiva justificativa, com
relação aos quantitativos mencionados, devendo assinalar as
unidades destinatárias dos equipamentos.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/11/2021, às 14:26, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0976719 e o código CRC D7B0CAC7.

0006497-91.2021.6.02.8000 0976719v1
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1. OBJETO Locação de aparelhos de rádio comunicação, 
para serem utilizados nas Eleições 2022. 

2. JUSTIFICATIVA Facilitar a comunicação dos servidores que 
trabalharão nos locais de votação, durante a 
realização das Eleições 2022. 

3. QUANTIDADES E 
ESPECIFICAÇÕES 

134 (cento e trinta e quatro) unidades   
 

 Modo de operação: UHF; 
 Possuir indicador de carga de bateria e 

transmissão; 
 Acompanhar 01 (uma) bateria 

sobressalente para cada aparelho; 
 Autonomias mínima da bateria: 8 horas;  
 Possuir fonte de alimentação para carga 

da bateria; 
 Acompanhar presilha para cinto;  
 Frequência de utilização em MHz; 
 Canais: mínimo 01; 

  Alcances mínimos:  
 Em campo aberto: 6 Km;  
 Em campo com obstáculos moderados: 

2 Km; 
 Em edifícios: 12 andares; 
 Em galpões de concreto ou aço: 20.000 

metros quadrados; 
 O conjunto de rádio comunicadores 

deve acompanhar 01 carregador de 
mesa múltiplo, com capacidade para 3 
rádios e/ou baterias simultâneos; 

 A proposta deve ser acompanhada de 
folders ou documentos oficiais, 
fornecidos pelo fabricante, que 
comprovem os requisitos mínimos 
exigidos;  

 Garantia mínima: 12 meses. 
4 – PRAZO DE ENTREGA E 
RECOLHIMENTO 

Para o 1º Turno: a) 06 (seis) dias antes do dia 
das eleições, pela manhã; b) recolhimento na 
tarde do 3º dia após o dia da votação. Para o 2º 
Turno (se houver): a) entrega 06 (seis) dias 
antes do dia das eleições, pela manhã; b) 
recolhimento: na tarde do 2º dia após as 
eleições. 
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                                                  Poder Judiciário 
                                Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 
                                  Escola Judiciária Eleitoral de Alagoas  
 
 
5 - DA GARANTIA Não se aplica. Os rádios defeituosos devem ser 

imediatamente devolvidos. 
6 – LOCAL DA ENTREGA E 
RETIRADA 

Escola Judiciária Eleitoral, localizada no 
edifício-sede do TRE/AL, com endereço à Rua 
Aristeu de Andrade nº 377, CEP: 57020-720, 
Farol, Maceió/AL 

7 – VALOR ESTIMADO DA 
CONTRATAÇÃO 

A cargo da COMAP. 

8 – DA 
SUSTENTABILIDADE 

“Não são permitidas, à contratada, formas 

inadequadas de destinação final das pilhas e 

baterias usadas originárias da contratação, nos 

termos do artigo 22 da Resolução CONAMA n° 

401, de 04/11/2008, tais como: a) lançamento a 

céu aberto, tanto em áreas urbanas como 

rurais, ou em aterro não licenciado; 

CONSULTORIA GERAL DA UNIÃO Guia 

Nacional de Contratações Sustentáveis 167 b) 

queima a céu aberto ou incineração em 

instalações e equipamentos não licenciados; c) 

lançamento em corpos d’água, praias, 

manguezais, pântanos, terrenos baldios, poços 

ou cacimbas, cavidades subterrâneas, redes de 

drenagem de águas pluviais, esgotos, ou redes 

de eletricidade ou telefone, mesmo que 

abandonadas, ou em áreas sujeitas à 

inundação.” “A contratada deverá providenciar 

o adequado recolhimento das pilhas e baterias 

originárias da contratação, para fins de repasse 

ao respectivo fabricante ou importador, 

responsável pela destinação ambientalmente 

adequada, nos termos da Instrução Normativa 

IBAMA n° 08, de 03/09/2012, conforme artigo 
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                                Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 
                                  Escola Judiciária Eleitoral de Alagoas  
 
 

33, inciso II, da Lei n° 12.305, de 2010 – Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, artigos 4° e 6° 

da Resolução CONAMA n° 401, de 04/11/2008, 

e legislação correlata.” Observação: No que se 

refere às baterias, é possível à Administração 

estabelecer a obrigação contratual de que as 

novas contratadas/revendedoras sejam 

obrigadas a realizar a logística reversa das 

baterias decorrentes de contratos anteriores, 

desde que se constate que essa seja uma praxe 

do mercado e que não haverá restrição à 

competitividade no certame. Nesse caso, inserir 

a seguinte disposição: “A contratada deverá 

providenciar o adequado recolhimento das 

baterias descartadas, para fins de repasse ao 

respectivo fabricante ou importador, 

responsável pela destinação ambientalmente 

adequada, nos termos da Instrução Normativa 

IBAMA n° 08, de 03/09/2012, conforme artigo 

33, inciso II, da Lei n° 12.305, de 2010 – Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, artigos 4° e 6° 

da Resolução CONAMA n° 401, de 04/11/2008, 

e legislação correlata. 

 
9 – UNIDADE 
FISCALIZADORA 

EJE 
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                                Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 
                                  Escola Judiciária Eleitoral de Alagoas  
 
 
 

            ANEXO I 

          MEMÓRIA DE CÁLCULO 

    

  

ZONA ELEITORAL  QUANTIDADE TOTAL DE RÁDIOS 

2ª 04 (quatro)  
 
 
 
 
 
 
 
 
134 (cento e trinta e quatro) 

10ª  07 (sete) 

14ª 06 (seis) 

18ª  08 (oito) 

20ª 12 (doze) 

21ª 20 (vinte) 

28ª 06 (seis) 

29ª  08 (oito) 

45ª 16 (dezesseis) 

46ª 08 (oito) 

48ª 20 (vinte) 

51ª 13 (treze) 

53º 06 (seis) 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 24 de novembro de 2021.
Senhor Secretário,
 
Informo através do presente expediente  que a

memória de cálculo fora incluída no Termo de Referência,
constando no Anexo I.

Ressalto que a quantidade e as respectivas
unidades foram objeto do processo Sei (0006792-
77.2021.6.02.8502) relacionado a estes autos

Assinalo também que o quantitativo fora aumentado
em razão de algumas unidades terem respondido somente
após a elaboração do referido Termo.

 
Respeitosamente,
 
Gustavo Antonio Góis dos Santos
Gestor Contratual
 

Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO ANTONIO GOIS DOS SANTOS,
Assistente III, em 24/11/2021, às 16:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0978373 e o código CRC E80C9A00.

0006497-91.2021.6.02.8000 0978373v1
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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 novembro de 2021.
Para que possamos melhor aferir a compatibilidade

da despesa com a respectiva previsão orçamentária,
considerando, especialmente, a infromação de majoração de
quantitativos de itens (doc. 0978373), solicito à SEIC que
promova pesquisa preliminar de mercado com base nos
termos e condições fixados no Termo de Referência de
evento 0978361.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 25/11/2021, às 01:06, 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
0978641 e o código CRC 92FF89CD.

0006497-91.2021.6.02.8000 0978641v1
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E-mail - 0979026

Data de Envio: 
  25/11/2021 15:30:28

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

Para (com cópia oculta):
    aline.franca@globalradio.com.br
    global@globalradio.com.br
    globalradio@globalradio.com.br
    lssegurancaeletro@hotmail.com
    vendas1rssolucoes@hotmail.com
    iranda@teleradio.com.br
    danielle@teleradio.com.br
    comercial@teleradio.com.br
    thiago@teleradio.com.br
    comercial.ctb@abix.com.br

Assunto: 
  Solicitação. Cotação. Rádios Comunicadores. TREAL

Mensagem: 
  SEI 0006497-91.2021.6.02.8000 

Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende locar 134 rádios comunicadores, de acordo
especificações e detalhamentos constantes do termo de referência em anexo.

Para isso, em pesquisa prévia, solicitamos estimativa de preços, informando o valor unitário e total.

Na impossibilidade de atender a demanda, gentileza informar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

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:
    Termo_de_Referencia_0978361_TR_RADIO_MEMORIA_DE_CALCULO.pdf
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E-mail - 0982013

Data de Envio: 
  02/12/2021 11:01:02

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

Para (com cópia oculta):
    aline.franca@globalradio.com.br
    global@globalradio.com.br
    globalradio@globalradio.com.br
    lssegurancaeletro@hotmail.com
    vendas1rssolucoes@hotmail.com
    janainna.saraiva@globalradio.com.br
    michelle.santos@globalradio.com.br

Assunto: 
  Solicitação. Cotação. Rádios Comunicadores. TREAL

Mensagem: 
  SEI 0006497-91.2021.6.02.8000 

Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende locar 134 rádios comunicadores, de acordo
especificações e detalhamentos constantes do termo de referência em anexo.

Para isso, em pesquisa prévia, solicitamos estimativa de preços, informando o valor unitário e total.

Na impossibilidade de atender a demanda, gentileza informar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

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:
    Termo_de_Referencia_0978361_TR_RADIO_MEMORIA_DE_CALCULO.pdf
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E-mail - 0985470

Data de Envio: 
  09/12/2021 09:22:45

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

Para:
    alexandrelemos@MCNTELECOM.COM.BR

Assunto: 
  Solicitação. Cotação. Rádios Comunicadores. TREAL

Mensagem: 
  Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende locar 134 rádios comunicadores, de acordo com
especificações e detalhamentos constantes do termo de referência em anexo.

Em virtude disto, solicitamos apresentação de proposta de preço, em caso de inviabilidade, favor informá-
la por e-mail.

Obs.: Solicitamos que o e-mail seja encaminhado com cópia para lisianacintra@gmail.com.

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

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0978361_TR_RADIO_MEMORIA_DE_CALCULO.pdf
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E-mail - 0985493

Data de Envio: 
  09/12/2021 09:36:33

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

Para:
    daniel@RADIUMTECNOLOGIA.COM.BR

Assunto: 
  Solicitação. Cotação. Rádios Comunicadores. TREAL

Mensagem: 
  Prezado(a) Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende locar 134 rádios comunicadores, de acordo com
especificações e detalhamentos constantes do termo de referência em anexo.

Em virtude disto, solicitamos apresentação de proposta de preço, em caso de inviabilidade, favor informá-
la por e-mail.

Obs.: Solicitamos que o e-mail seja encaminhado com cópia para lisianacintra@gmail.com.

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

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0978361_TR_RADIO_MEMORIA_DE_CALCULO.pdf
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E-mail - 0985626

Data de Envio: 
  09/12/2021 11:59:25

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

Para:
    comercial@idealradio.com.br

Assunto: 
  Solicitação. Cotação. Rádios Comunicadores. TREAL

Mensagem: 
  Prezado(a) Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende locar 134 rádios comunicadores, de acordo com
especificações e detalhamentos constantes do termo de referência em anexo.

Em virtude disto, solicitamos apresentação de proposta de preço, em caso de inviabilidade, favor informá-
la por e-mail.

Obs.: Solicitamos que o e-mail seja encaminhado com cópia para lisianacintra@gmail.com.

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

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0978361_TR_RADIO_MEMORIA_DE_CALCULO.pdf
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                PROPOSTA Nº 04122113576

Maceió (AL), 09 de Dezembro de 2021.
À
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Att.Sra. Ana Paula –SETOR DE COMPRAS  99938-4871
CNPJ: 06.015.041.0001-38
Email. anagsilva@yahoo.com.br
Email. saic@tre-al.jus.br

Conforme combinado, temos a satisfação de submeter à sua análise, proposta de 
LOCAÇÃO  de equipamentos de Radiocomunicação.

1.  (LOCAÇÃO PERIODO CAMPANHA 1º T  26.09.22 À 06.10.22 )
Item Descrição Unit.(R$) Qtde. Total (R$)

01
 Rádio Transceptor PORTÁTIL, em UHF/FM,, Ou VHF/FM

16 canais, 5W de potência, com Peso de 397 g, com a função
de  Varredura  de  Dupla  Prioridade,  Transmissão  Interna
Ativada  por  Voz  (VOX),  Inibição  Seletiva  do  Rádio,
Bloqueio de Canal Ocupado, Eliminação de Canal Ruidoso,
este Rádio acompanha: Antenas; Capa de couro ou Clip de
Cinto;  Baterias,   Carregadores com  Fontes  e  Baterias
Reservas.

15,00

     2.010,00

134

   X 10

   2.010,00

  20.100,00

TOTAL R$ 20.100,00

2. (LOCAÇÃO PERIODO CAMPANHA 2º T   26.09.22 À 06.10.22 )
Item Descrição Unit.(R$) Qtde. Total (R$)

02  Rádio  Transceptor  PORTÁTIL, em  UHF/FM,,  Ou
UHF/FM 16 canais, 5W de potência, com Peso de 397 g,
com  a  função  de  Varredura  de  Dupla  Prioridade,
Transmissão Interna Ativada por  Voz (VOX),  Inibição
Seletiva  do  Rádio,  Bloqueio  de  Canal  Ocupado,
Eliminação  de  Canal  Ruidoso,  este  Rádio  acompanha:
Antenas;  Capa  de  couro  ou  Clip  de  Cinto;  Baterias,
Carregadores com Fontes e Baterias Reservas.

15,00

     2.010,00

134

   X 10

   2.010,00

  20.100,00

TOTAL R$   20.100,00
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2. CONDIÇOES COMERCIAIS

VALIDADE DA PROPOSTA: A presente proposta é valida por 30 (trinta) dias.
PRAZO DE ENTREGA: 02 Dias uteis após confirmação da proposta
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: EMPENHO.
GARANTIA: Garantia integral durante o período de Locação, com substituição dos equipamentos 
em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ficando ao seu inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos que se façam necessário e no 
aguardo de suas consultas, firmamo-nos.

Atenciosamente,

Aline França
Comercial
9925-9698

                                         Av. Dr°. Julio Marques Luz, 1841 – Jatiúca - Maceió – AL - CEP 57035-700
Fone: 82 3337-4980 - CNPJ: 04.709.328/0001-32

Aline.frança@globalradio.com.br
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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 equipamento radiocomunicação

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 18,00R$ 18,00

Órgão:Órgão: PODER JUDICIÁRIO 

Tribunal Superior do Trabalho 

1ª Região/RJ

Data:Data: 26/04/2021 09:03

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:122021 / UASG:80009

Lote/Item:Lote/Item: 1/46

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

Relatório gerado no dia 13/12/2021 13:48:40  (IP: 2804:14d:1283:9674::d1bc)Relatório gerado no dia 13/12/2021 13:48:40  (IP: 2804:14d:1283:9674::d1bc)

Média dos Preços Obtidos: R$ 18,00Mediana dos Preços Obtidos: R$ 18,00

Relatório de Cotação: Radio Comunicador - Diária

Pesquisa realizada em 13/12/2021 13:44:29Pesquisa realizada em 13/12/2021 13:44:29

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 1: locação equipamento radiocomunicação

PREÇOS /PREÇOS /

PROPOSTASPROPOSTAS

QUANTIDADEQUANTIDADE

  

PREÇOPREÇO

ESTIMADOESTIMADO

PERCENTUALPERCENTUAL

  

PREÇOPREÇO

ESTIMADOESTIMADO

CALCULADOCALCULADO

TOTALTOTAL

  

1 / 22 1 R$ 18,00 (un) - R$ 18,00 R$ 18,00

Preço ComprasPreço Compras

GovernamentaisGovernamentais
Órgão PúblicoÓrgão Público IdentificaçãoIdentificação

DataData

LicitaçãoLicitação
PreçoPreço

1 PODER JUDICIÁRIO | Tribunal Superior do Trabalho | 1ª Região/RJ NºPregão:122021

UASG:80009

26/04/2021 R$ 18,00

Valor UnitárioValor Unitário R$ 18,00R$ 18,00

Valor Global:Valor Global:   R$ 18,00R$ 18,00

Detalhamento dos Itens

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 18,00 (un) Percentual:Percentual:  - Preço Estimado Calculado:Preço Estimado Calculado: R$ 18,00 Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 18,00

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

1 Unidade locação de rádio comunicador tipo walkietalkie de longa distância. unidade: diária.

Relatório gerado no dia 13/12/2021 13:48:40 (IP: 2804:14d:1283:9674::d1bc)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdM%2f14GtRHNw%2bN91peJs%2bB3%2f0gyLRvkctD3FpKVuXwfA%2b0 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDlOCgsdM%252f14GtRHNw%252bN91peJs%252bB3%252f0gyLRvkctD3FpKVuXwfA%252b0 1 / 2
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Objeto:Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E CORRELATOS A

SEREM REALIZADOS PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO,

SOB DEMANDA, EM TODO O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, ABRANGENDO

PLANEJAMENTO OPERACIONAL, ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO,

ACOMPANHAMENTO E FORNECIMENTO DE BENS, INFRAESTRUTURA E APOIO

LOGÍSTICO, INDEPENDENTEMENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONCOMITANTE, conforme descrito e detalhado no Anexo II e IV do Termo de

Referência..

Descrição:Descrição: Locação Equipamento RadiocomunicaçãoLocação Equipamento Radiocomunicação - Locação de Rádio comunicador

tipo walkietalkie de Longa Distância. Unidade: Diária.

CatSer:CatSer: 2175021750 - Locação equipamento radiocomunicação

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 25

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: RJ

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

10.402.702/0001-55

* VENCEDOR *

IVANNA TOLOTTI PRODUCOES ARTISTICAS LTDA R$ 18,00R$ 18,00

20.882.119/0001-42 ANDROMEDA EVENTOS E SERVICOS EIRELI R$ 20,00

27.349.476/0001-99 C2 - EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 22,00

11.654.689/0001-94 WELCOME EVENTOS EIRELI R$ 25,00

02.977.786/0001-27 EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA R$ 25,00

07.832.586/0001-08 DF TURISMO E EVENTOS LTDA R$ 25,00

75.431.734/0001-24 ALVO EVENTOS LTDA R$ 25,00

01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA R$ 28,00

19.086.382/0001-46 BARCELO EVENTOS EIRELI R$ 30,00

23.361.387/0001-07 BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA R$ 30,00

17.963.709/0001-95 AGENCIA DE COMUNICACAO INTEGRA EIRELI R$ 30,00

22.816.081/0001-35 KELLY SANTOS DA SILVA BARRETO R$ 30,00

18.072.869/0001-07 PLANO PRODUCOES, EVENTOS,TURISMO E EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 30,00

34.566.900/0001-12 VTR NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI R$ 30,00

12.342.574/0001-27 LISBOA CONSTRUCOES, ENTRETENIMENTOS E LOCACAO EIRELI R$ 30,00

04.274.005/0001-63 VIVER EVENTOS LTDA R$ 30,00

15.767.257/0001-40 PROMOVA CO PROMOCOES, EVENTOS E SERVICOS LTDA R$ 30,00

37.131.539/0001-90 STAR LOCACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA R$ 30,00

18.782.546/0001-07 PROFOXNETWORKS SOLUCOES LTDA R$ 30,00

14.053.221/0001-32 NUCLEO DA CRIACAO MARKETING E EVENTOS EIRELI R$ 30,00

08.712.419/0001-88 BOOM ENTRETENIMENTO E COMUNICACAO LTDA R$ 30,00

29.595.295/0001-78 META-MARKETING E EVENTOS LTDA. R$ 30,00

Relatório gerado no dia 13/12/2021 13:48:40 (IP: 2804:14d:1283:9674::d1bc)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdM%2f14GtRHNw%2bN91peJs%2bB3%2f0gyLRvkctD3FpKVuXwfA%2b0 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDlOCgsdM%252f14GtRHNw%252bN91peJs%252bB3%252f0gyLRvkctD3FpKVuXwfA%252b0 2 / 2
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DESPACHO

Maceió, 13 de dezembro de 2021.
 
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se de locação de aparelhos de rádio

comunicação, para serem utilizados nas Eleições 2022, nos
termos do Termo de Referência - 0978361.

Os autos foram enviados pelo Senhor Secretário de
Administração, Despacho GSAD - 0978641, para pesquisa
preliminar de mercado com base nos termos e condições
fixados no citado Termo de Referência, no intuito de aferir a
compatibilidade da despesa com a respectiva previsão
orçamentária.

Após consulta a potenciais fornecedores e ao site
banco de preços, buscando-se proposta vencedora de
licitações com objeto semelhante, chegamos ao valor médio
estimado da diária de R$ 14,00 (quatorze reais) e total R$
35.644,00 (trinta e cinco mil seiscentos e quarenta e quatro
reais).

Aparelho de rádio Comunicação – Diária
Telerádio 0979165 R$ 9,00

Global 0987463 R$ 15,00
Banco de Preços – TST 0987466 R$ 18,00

Valor médio R$ 14,00
Locação – Rádio comunicador – Eleições 2022

Turno Dias Qtde Valor
Diária Total

1º 10 134 R$ 14,00 R$ 18.760,00
2º 9 R$ 16.884,00
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Total R$ 35.644,00
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 13/12/2021, às 14:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0987468 e o código CRC 5F53E8F5.

0006497-91.2021.6.02.8000 0987468v1
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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 dezembro de 2021.
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 0987468, encaminho os

presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 13/12/2021, às 15:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0987680 e o código CRC 60A3DED9.

0006497-91.2021.6.02.8000 0987680v1
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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 dezembro de 2021.
À COFIN, para declarar, se for o caso, a

compatibilidade do valor estimado para a contratação
(doc. 0987468) com os valores programados na POA 2022 -
Pleitos Eleitorais, para a referida despesa.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 13/12/2021, às 22:17, 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
0988127 e o código CRC 19B27BBB.

0006497-91.2021.6.02.8000 0988127v1
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DESPACHO

Maceió, 14 de dezembro de 2021.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0988127).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 14/12/2021, às 08:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0988169 e o código CRC 97E015A3.

0006497-91.2021.6.02.8000 0988169v1
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DESPACHO

Maceió, 14 de dezembro de 2021.
À COFIN,
 
1. Foram programados na proposta orçamentária de

pleitos de 2022 (doc. 0940474), os seguintes valores:
1º turno: R$ 7.112,00
2° turno: R$ 3.840,00
Total: R$ 10.952,00
2. Assim, temos um deficit potencial de R$

24.692,00 em relação a estimativa de R$ 35.644,00 no doc.
0987468, de modo que sugerimos avaliação superior em
conjunto com a área/grupo gestor(a).

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 14/12/2021, às 13:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES,
Técnico Judiciário, em 15/12/2021, 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
0988390 e o código CRC 512304AB.

0006497-91.2021.6.02.8000 0988390v1
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DESPACHO

Maceió, 15 de dezembro de 2021.
À GSAD,
Em atendimento ao despacho GSAD (0988127),

encaminho manifestação da SGO (0988390) para ciência e
continuidade do feito.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 15/12/2021, às 14:06, 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
0989606 e o código CRC 53C89C5F.

0006497-91.2021.6.02.8000 0989606v1
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DESPACHO

Maceió, 20 de dezembro de 2021.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Em face do Despacho SGO 0988390, peço vênia

para sugerir que o feito seja remetido ao gestor designado,
para que reavalie a proposição, de modo a adequá-la aos
limites monetários previstos na POA 2022 - Pleitos Eleitorais,
para a referida despesa.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 20/12/2021, às 01:18, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0992522 e o código CRC 0009AAAB.

0006497-91.2021.6.02.8000 0992522v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 20 de dezembro de 2021.
Considerando o pronunciamento do Sr. Secretário

de Administração (0992522), oriento o retorno dos autos ao
gestor do contrato de rádios comunicadores, servidor Gustavo
Antônio Gois dos Santos,  para reavaliação e adequação da
proposição apresentada, de modo a adequá-la aos limites
monetários previstos na POA 2022 - Pleitos Eleitorais, nos
moldes sugeridos pela Seção de Gestão Orçamentária
(0988390).

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 20/12/2021, às 13:25, 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
0992674 e o código CRC 7D5E8D44.

0006497-91.2021.6.02.8000 0992674v1
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DESPACHO

Maceió, 21 de janeiro de 2022.
De ordem, registra-se que os membros da Comissão Permanente

de Planejamento de Eleições deliberaram no seguinte sentido (1002971):
Sobrestar a contratação até que se sejam
promovidas as reservas de créditos dos processos-
chave e se possa vislumbrar abertura orçamentária
para a continuidade do feito.

Em sendo assim, encaminho os presentes autos para os fins a
que se destina.

Documento assinado eletronicamente por RENATO FLOERING TAVARES, Membro da
Comissão, em 21/01/2022, às 11:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA,
Membro da Comissão, em 21/01/2022, às 11:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1003355 e o código CRC D8B5B416.

0006497-91.2021.6.02.8000 1003355v1

Despacho CPPE 1003355         SEI 0006497-91.2021.6.02.8000 / pg. 50



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 SAD,
 
Senhora Secretária em Subistituição,
 
Analisando os presentes autos, verificamos que a

cotação de preços efetuada pela SEIC, contemplou a mesma
quantidade de rádios comunicadores para o 2º turno que a
prevista para o 1º.

No entanto, caso venha a acontecer o 2º turno das
Eleições, apenas uma Zona Eleitoral seria beneficiada (2ª ZE)
com somente 04 (quatro) rádios.

Sendo assim, solicitamos que este processo
seja novamente encaminhado à SEIC, a fim de ajustar o
quantitavo e valores para o 2º turno, caso realmente
aconteça.

 
Respeitosamente,
 
Gustavo Antonio Góis dos Santos
           Gestor Contratual 

Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO ANTONIO GOIS DOS SANTOS,
Assistente III, em 03/02/2022, às 15:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1008471 e o código CRC E2389ADE.

0006497-91.2021.6.02.8000 1008471v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 04 de fevereiro de 2022.
 
 
À SEIC, para ajuste da pesquisa de preços contida

no evento 0987468, levando-se em consideração a informação
veiculada no Despacho EJE 1008471.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 04/02/2022, 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
1009154 e o código CRC B480EF71.

0006497-91.2021.6.02.8000 1009154v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 07 de fevereiro de 2022.
À EJE
 
Em atenção ao determinado pelo Senhor Secretário

de Administração, Despacho GSAD - 1009154, entendemos,
s.m.j, que a versão final do Termo de Referência (0978361)
não deixa claro a intenção de conttração de seu objeto para o
2º turno apenas na capital, o que resultou no equívoco
relatado por Vossa Senhoria, no Despacho EJE - 1008471.

Desta forma, com a devida vênia, sugerimos que o
Termo de Referência seja ajustado, notadamente no item 3 -
quantidade e especificações, bem como que seja incluída,
como anexo, tabela de proposta de preço, como forma de
facilitar o entendimento, pelos licitantes, da demanda deste
Regional.

Após, solicitamos que os autos retornem a esta
Seção, para revisão da pesquisa de preço já efetuada.             
                                                                                               
        

PROPOSTA DE PREÇO

Turno
Quantidade Valor da diária

Rádios Dias
Total

de
diárias

Unitário Total

1º 134     
2º (se

houver) 4     

TOTAL  

 
Atenciosamente,
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Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 07/02/2022, às 15:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1009407 e o código CRC D9E62067.

0006497-91.2021.6.02.8000 1009407v1
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DESPACHO

Maceió, 18 de fevereiro de 2022.
À SEIC,
 
Devolvo os autos, com as devidas alterações no

Termo de Referência (1016109).
 
Atenciosamente,
 
Gustavo Antonio Góis dos Santos
Gestor Contratual

Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO ANTONIO GOIS DOS SANTOS,
Assistente III, em 18/02/2022, às 11:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1016083 e o código CRC B0D033D3.

0006497-91.2021.6.02.8000 1016083v1
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                                                  Poder Judiciário
                                Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
                                  Escola Judiciária Eleitoral de Alagoas 

1. OBJETO Locação de aparelhos de rádio comunicação,
para serem utilizados nas Eleições 2022.

2. JUSTIFICATIVA Facilitar  a  comunicação  dos  servidores  que
trabalharão nos  locais  de votação,  durante  a
realização das Eleições 2022.

3. QUANTIDADES  E
ESPECIFICAÇÕES

134 (cento e trinta e quatro) unidades  para o
1º  turno e  APENAS  04  (quatro)  unidades
para o 2º turno, se houver.

� Modo de operação: UHF;
� Possuir indicador de carga de bateria e

transmissão;
� Acompanhar  01  (uma)  bateria

sobressalente para cada aparelho;
� Autonomia mínima da bateria: 8 horas; 
� Possuir  fonte  de  alimentação  para

carga da bateria;
� Acompanhar presilha para cinto; 
� Frequência de utilização em MHz;
� Canais: mínimo 01;

  Alcances mínimos: 
� Em campo aberto: 6 Km; 
� Em campo com obstáculos moderados:

2 Km;
� Em edifícios: 12 andares;
� Em galpões de concreto ou aço: 20.000

metros quadrados;
� O  conjunto  de  rádio  comunicadores

deve  acompanhar  01  carregador  de
mesa múltiplo, com capacidade para 3
rádios e/ou baterias simultâneos;

� A proposta deve ser acompanhada de
folders  ou  documentos  oficiais,
fornecidos  pelo  fabricante,  que
comprovem  os  requisitos  mínimos
exigidos; 

� Garantia mínima: 12 meses.
4 – PRAZO DE ENTREGA
E RECOLHIMENTO

Para o 1º Turno: a) 06 (seis) dias antes do dia
das eleições, pela manhã; b) recolhimento na
tarde do 3º dia após o dia da votação. Data da
Eleição: 02.10.2022
Para  o  2º  Turno  (se  houver):  a)  entrega  06
(seis)  dias  antes  do  dia  das  eleições,  pela
manhã;  b)  recolhimento:  na  tarde  do  2º  dia
após as eleições. Data da Eleição: 30.10.2022
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                                                  Poder Judiciário
                                Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
                                  Escola Judiciária Eleitoral de Alagoas 

5 - DA GARANTIA Não se  aplica.  Os rádios  defeituosos  devem
ser imediatamente devolvidos.

6 – LOCAL DA ENTREGA
E RETIRADA

Escola  Judiciária  Eleitoral,  localizada  no
edifício-sede do TRE/AL, com endereço à Rua
Aristeu de Andrade nº 377, CEP: 57020-720,
Farol, Maceió/AL

7 – VALOR ESTIMADO DA
CONTRATAÇÃO

A cargo da COMAP.

8 – DA 
SUSTENTABILIDADE

“Não  são  permitidas,  à  contratada,  formas

inadequadas de destinação final  das pilhas e

baterias usadas originárias da contratação, nos

termos do artigo 22 da Resolução CONAMA n°

401, de 04/11/2008, tais como: a) lançamento

a  céu  aberto,  tanto  em áreas  urbanas  como

rurais,  ou  em  aterro  não  licenciado;

CONSULTORIA  GERAL  DA  UNIÃO  Guia

Nacional de Contratações Sustentáveis 167 b)

queima  a  céu  aberto  ou  incineração  em

instalações e equipamentos não licenciados; c)

lançamento  em  corpos  d’água,  praias,

manguezais, pântanos, terrenos baldios, poços

ou  cacimbas,  cavidades  subterrâneas,  redes

de  drenagem de  águas  pluviais,  esgotos,  ou

redes de eletricidade ou telefone, mesmo que

abandonadas,  ou  em  áreas  sujeitas  à

inundação.” “A contratada deverá providenciar

o adequado recolhimento das pilhas e baterias

originárias  da  contratação,  para  fins  de

repasse  ao  respectivo  fabricante  ou

importador,  responsável  pela  destinação

ambientalmente  adequada,  nos  termos  da

Instrução  Normativa  IBAMA  n°  08,  de

03/09/2012,  conforme artigo  33,  inciso  II,  da

Anexo Termo de Referência (1016109)         SEI 0006497-91.2021.6.02.8000 / pg. 57



                                                     

                                                  Poder Judiciário
                                Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
                                  Escola Judiciária Eleitoral de Alagoas 

Lei n° 12.305, de 2010 – Política Nacional de

Resíduos Sólidos, artigos 4° e 6° da Resolução

CONAMA n° 401, de 04/11/2008, e legislação

correlata.”  Observação:  No  que  se  refere  às

baterias,  é  possível  à  Administração

estabelecer a obrigação contratual de que as

novas  contratadas/revendedoras  sejam

obrigadas  a  realizar  a  logística  reversa  das

baterias  decorrentes  de  contratos  anteriores,

desde  que  se  constate  que  essa  seja  uma

praxe do mercado e que não haverá restrição à

competitividade  no  certame.  Nesse  caso,

inserir  a  seguinte  disposição:  “A  contratada

deverá providenciar o adequado recolhimento

das baterias descartadas, para fins de repasse

ao  respectivo  fabricante  ou  importador,

responsável  pela  destinação  ambientalmente

adequada, nos termos da Instrução Normativa

IBAMA n° 08, de 03/09/2012, conforme artigo

33,  inciso  II,  da  Lei  n°  12.305,  de  2010  –

Política Nacional de Resíduos Sólidos, artigos

4°  e  6°  da  Resolução  CONAMA n°  401,  de

04/11/2008, e legislação correlata.

9 – UNIDADE 
FISCALIZADORA

EJE
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      ANEXO I

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

ZONA ELEITORAL QUANTIDADE TOTAL DE RÁDIOS

2ª 04 (quatro)

134 (cento e trinta e quatro) 

para o 1º Turno.

04 (quatro) para o 2º Turno, 
se houver.

10ª 07 (sete)

14ª 06 (seis)

18ª 08 (oito)

20ª 12 (doze)

21ª 20 (vinte)

28ª 06 (seis)

29ª 08 (oito)

45ª 16 (dezesseis)

46ª 08 (oito)

48ª 20 (vinte)

51ª 13 (treze)

53º 06 (seis)
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E-mail - 1016523

Data de Envio: 
  21/02/2022 10:03:10

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

Para:
    aline.franca@globalradio.com.br

Assunto: 
  Solicitação. Cotação. Rádios Comunicadores. TREAL

Mensagem: 
  Prezada senhora Aline,

Encaminhamos Termo de Referência com demanda atualizada, relativo à locação de rádio comunicadores,
para revisão da proposta de preço ofertada por essa empresa, anexa.

Favor enviar com cópia para o endereço lisianacintra@gmail.com.

Aguardamos,

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra - 82 99301 0575
Seção de Instrução de Contratações - SEIC / TRE-AL
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol.
CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

Anexos:
    Cotacao_0987463_Global.pdf
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E-mail - 1016531

Data de Envio: 
  21/02/2022 10:20:19

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

Para:
    vendas2@teleradio.com.br

Assunto: 
  Solicitação. Cotação. Rádios Comunicadores. TREAL

Mensagem: 
  Prezada senhora Janaina,

Encaminhamos Termo de Referência com demanda atualizada, relativo à locação de rádio comunicadores,
para revisão da proposta de preço ofertada por essa empresa, anexa.

Favor enviar com cópia para o endereço lisianacintra@gmail.com.

Aguardamos,

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra - 82 99301 0575
Seção de Instrução de Contratações - SEIC / TRE-AL
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol.
CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

Anexos:
    Anexo_0979165_Cotacao._Teleradio..pdf
    Anexo_1016109_TR_RADIO_FINAL_FEVEREIRO.pdf
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E-mail - 1016532

Data de Envio: 
  21/02/2022 10:21:19

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

Para:
    aline.franca@globalradio.com.br

Assunto: 
  Solicitação. Cotação. Rádios Comunicadores. TREAL

Mensagem: 
  Prezada senhora Aline,

Encaminhamos Termo de Referência com demanda atualizada, relativo à locação de rádio comunicadores,
para revisão da proposta de preço ofertada por essa empresa, anexa.

Favor enviar com cópia para o endereço lisianacintra@gmail.com.

Aguardamos,

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra - 82 99301 0575
Seção de Instrução de Contratações - SEIC / TRE-AL
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol.
CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

Anexos:
    Cotacao_0987463_Global.pdf
    Anexo_1016109_TR_RADIO_FINAL_FEVEREIRO.pdf
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MACEIÓ/AL, 22 DE FEVEREIRO DE 2022. 
 
TRE-AL – ELEIÇÃO 2022 
ATT: SRA. ANA PAULA GOMES SILVA  
 
REF.: TERMO DE REFERENCIA Nº. 0978361. 
 
Conforme Termo de Referência segue proposta comercial: 
 

Item Descrição do Produto Quant. Un.  V. Unit. 
(Diária) 

Valor Total 
(10 dias) 

PERIODO DO 1º TURNO (10 DIAS)  

01  RADIOCOMUNICAÇÃO:  
- Range de Frequência de operação: UHF / MHz; 
- Com canais programáveis; 
- Alcance entre 5 a 8KM 
- Possui indicador de carga de bateria e transmissão; 
- Bateria com autonomia de 8 horas; Este Radio acompanha: 01 
bateria recarregável Li-íon, 01 antena, 01 clipe para cinto, 01 
fone de ouvido, 01 carregador com fonte de alimentação. 
(01 bateria reserva). 

134 R$ 9,00 R$ 12.060,00 

PERIODO DO 2º TURNO (10 DIAS)  

02  RADIOCOMUNICAÇÃO:  
- Range de Frequência de operação: UHF / MHz; 
- Com canais programáveis; 
- Alcance entre 5 a 8KM 
- Possui indicador de carga de bateria e transmissão; 
- Bateria com autonomia de 8 horas; Este Radio acompanha: 01 
bateria recarregável Li-íon, 01 antena, 01 clipe para cinto, 01 
fone de ouvido, 01 carregador com fonte de alimentação. 
(01 bateria reserva). 

04 R$ 9,00 R$ 36,00 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ 12.096,00     

 
CONDIÇÃO COMERCIAL: 
 
- Proposta valida por 30 dias. 
- Entrega:   Conforme Termo de Referencia 
- Forma de Pagamento:  Empenho a vista  
- Garantia:   Conforme Clausulas de Contrato 
 
Fico ao seu dispor para qualquer esclarecimento e no aguardo de suas consultas, firmamo-nos. 
     
Atenciosamente, 
 
COMERCIAL: 
Janaína Cavalcante 
82- 3356-1001/98802-9954 
E-Mail: vendas2@teleradio.com.br 
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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.
 
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se de locação de aparelhos de rádio

comunicação, para serem utilizados nas Eleições 2022,
sendo 134 (cento e trinta e quatro) unidades para o 1º turno e
04 (quatro) unidades para o 2º turno, se houver, na forma do
Termo de Referência ajustado (1016109).

Os autos foram enviados pelo Senhor Secretário de
Administração para pesquisa preliminar de mercado, para fins
de compatibilidade da despesa com a respectiva previsão
orçamentária - Despacho GSAD (0978641).

Após apresentação da estimativa da contratação
(Despacho SEIC - 0987468), retornam os autos após
apresentação de novo Termo de Referência, que reduz o
quantitativo previsto para o 2º Turno.

Para tanto, solicitamos às empresas proposta de
preço atualizada, presentes nos eventos 1017745 e 1017784,
bem como utilizamos contratação de semelhante objeto,
firmada pelo TST (0987486), resultando na estimativa da
contratação, no montante de R$ 17.880,00 (dezessete mil
oitocentos e oitenta reais), abaixo.

Aparelho de rádio comunicação – Diária
TST 0987466 R$ 18,00

Telerádio 1017784 R$ 9,00
Global 1017745 R$ 12,00

Valor médio R$ 13,00
Locação – Rádio comunicador – Eleições 2022

Turno Quantidade Valor
Diária Rádio Diária Total
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1º 10 134 R$ 13,00 R$ 17.420,00
2º 9 4 R$ 13,00 R$ 468,00

TOTAL R$ 17.880,00
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 24/02/2022, às 16:25, 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
1017789 e o código CRC DCBF8CB1.

0006497-91.2021.6.02.8000 1017789v1

Despacho SEIC 1017789         SEI 0006497-91.2021.6.02.8000 / pg. 67



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

DESPACHO

Maceió, 25 de fevereiro de 2022.
 
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
Encaminho os presentes autos para ciência da pesquisa

de preços, atualizada, realizada pela Seção de Instrução de
Contratações, Despacho SEIC 1017789, e demais providências que
Vossa Senhoria entender necessárias, diante da deliberação da
Comissão Permanente de Pleitos Eleitorais, do dia 20/01/2022:

 
"Sobrestar a contratação até que se sejam
promovidas as reservas de créditos dos
processos-chave e se possa vislumbrar
abertura orçamentária para a continuidade do
feito."
 

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 25/02/2022, às 07:32, 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
1019682 e o código CRC 60DAD678.

0006497-91.2021.6.02.8000 1019682v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 04 de março de 2022.
À COFIN.
 
Senhor Coordenador,
 
Remeto os presentes autos em atenção ao

Despacho CPPE (doc. 1003355), que deliberou da seguinte
forma:

"Sobrestar a contratação até que se sejam
promovidas as reservas de créditos dos
processos-chave e se possa vislumbrar
abertura orçamentária para a continuidade do
feito."

Neste sentido, solicito que diante do levantamento
que está sendo realizado por essa Coordenadoria
Orçamentária e Financeira, no Processo SEI: 0006622-
59.2021.6.02.8000, mediante o preenchimento da Planilha
Eleições 2022 (Valor Estimado x Valor Orçado),
evento 1020610, seja indicado, oportunamente, o valor total
necessário ao reforço orçamentário que será solicitado ao
TSE, para que se possa dar continuidade, se assim entender a
CPPE, à contratação objeto destes autos.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 04/03/2022, às 09:51, 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
1021221 e o código CRC 4F313C8B.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 07 de março de 2022.
À GSAD,
Sr. Secretário,
Diante do despacho GSAD (1021221) e em

similitude com os argumentos expostos no despacho COFIN
(1022234) indago se os remanejamentos serão advindos dos
mesmos indicados no despacho GSAD (1022324).

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 07/03/2022, às 15:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1022372 e o código CRC CCBCC59A.

0006497-91.2021.6.02.8000 1022372v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 07 de março de 2022.
À COFIN
 
Senhor Coordenador,
 
Em resposta ao Despacho COFIN 1022372,

esclareço que se trata da mesma fonte, devendo ser observada
o que sobejar da primeira operação e, em caso de
insuficiência, lançar mão dos créditos de diárias, para
complemento.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 07/03/2022, às 16:04, 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
1022379 e o código CRC 457F50E4.

0006497-91.2021.6.02.8000 1022379v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 07 de março de 2022.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (1022379).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 07/03/2022, às 16:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1022416 e o código CRC 44758CB3.

0006497-91.2021.6.02.8000 1022416v1
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SIAFI - PRÉ-EMPENHO
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Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 08/03/2022, às 17:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1023309 e o código CRC 7B10271E.

0006497-91.2021.6.02.8000 1023309v2
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 87/2022 - RO 309

Observação:

Reserva referente ao 1º turno.

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 10/03/2022, às 13:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1023311 e o código CRC A9B94D14.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 10 de março de 2022.
À EJE.
Ao servidor Gustavo Antonio Góis dos Santos

(autor do Termo de Referência constante destes autos).
Prezado Senhor,
Visando à conclusão da instrução processual (etapa

interna de eventual procedimento licitatório), solicito a Vossa
Senhoria confirmar a quantidade de rádio comunicadores
para o 2º Turno das Eleições Gerais de 2022, visto que, se
houver 2º turno, a quantidade de seções eleitorais (em tese)
será a mesma do 1º turno.

Consta do termo referência - última versão dos
autos  (1016109) - a previsão de 134 (cento e trinta e quatro)
unidades para o 1º turno de votação e 4 (quatro) unidades
para o 2º turno, se houver.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 10/03/2022, às 19:41, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1024933 e o código CRC 7DB581DA.

0006497-91.2021.6.02.8000 1024933v1
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1. OBJETO Locação de aparelhos de rádio comunicação,
para serem utilizados nas Eleições 2022.

2. JUSTIFICATIVA Facilitar  a  comunicação  dos  servidores  que
trabalharão nos locais  de votação,  durante  a
realização das Eleições 2022.

3. QUANTIDADES  E
ESPECIFICAÇÕES

134  (cento  e  trinta  e  quatro)  unidades.
Ressalvando  que  se  houver  2º  turno  a
quantidade será a mesma.  

� Modo de operação: UHF;
� Possuir indicador de carga de bateria e

transmissão;
� Acompanhar  01  (uma)  bateria

sobressalente para cada aparelho;
� Autonomias mínima da bateria: 8 horas;
� Possuir  fonte  de  alimentação  para

carga da bateria;
� Acompanhar presilha para cinto; 
� Frequência de utilização em MHz;
� Canais: mínimo 01;

  Alcances mínimos: 
� Em campo aberto: 6 Km; 
� Em campo com obstáculos moderados:

2 Km;
� Em edifícios: 12 andares;
� Em galpões de concreto ou aço: 20.000

metros quadrados;
� O  conjunto  de  rádio  comunicadores

deve  acompanhar  01  carregador  de
mesa múltiplo, com capacidade para 3
rádios e/ou baterias simultâneos;

� A proposta deve ser acompanhada de
folders  ou  documentos  oficiais,
fornecidos  pelo  fabricante,  que
comprovem  os  requisitos  mínimos
exigidos; 

� Garantia mínima: 12 meses.
4 – PRAZO DE ENTREGA
E RECOLHIMENTO

Para o 1º Turno: a) 06 (seis) dias antes do dia
das eleições, pela manhã; b) recolhimento na
tarde do 3º dia após o dia da votação. Data da
Eleição:  02.10.2022  Para  o  2º  Turno  (se
houver): a) entrega 06 (seis) dias antes do dia
das eleições, pela manhã; b) recolhimento: na
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tarde  do  2º  dia  após  as  eleições.  Data  da
Eleição: 30.10.2022 

5 - DA GARANTIA Não se  aplica.  Os rádios  defeituosos  devem
ser imediatamente devolvidos.

6 – LOCAL DA ENTREGA
E RETIRADA

Escola  Judiciária  Eleitoral,  localizada  no
edifício-sede do TRE/AL, com endereço à Rua
Aristeu de Andrade nº 377, CEP: 57020-720,
Farol, Maceió/AL

7 – VALOR ESTIMADO DA
CONTRATAÇÃO

A cargo da COMAP.

8 – DA 
SUSTENTABILIDADE

“Não  são  permitidas,  à  contratada,  formas

inadequadas de destinação final das pilhas e

baterias usadas originárias da contratação, nos

termos do artigo 22 da Resolução CONAMA n°

401, de 04/11/2008, tais como: a) lançamento

a  céu aberto,  tanto  em áreas  urbanas como

rurais,  ou  em  aterro  não  licenciado;

CONSULTORIA  GERAL  DA  UNIÃO  Guia

Nacional de Contratações Sustentáveis 167 b)

queima  a  céu  aberto  ou  incineração  em

instalações e equipamentos não licenciados; c)

lançamento  em  corpos  d’água,  praias,

manguezais, pântanos, terrenos baldios, poços

ou  cacimbas,  cavidades  subterrâneas,  redes

de drenagem de  águas  pluviais,  esgotos,  ou

redes de eletricidade ou telefone, mesmo que

abandonadas,  ou  em  áreas  sujeitas  à

inundação.” “A contratada deverá providenciar

o adequado recolhimento das pilhas e baterias

originárias  da  contratação,  para  fins  de

repasse  ao  respectivo  fabricante  ou

importador,  responsável  pela  destinação

ambientalmente  adequada,  nos  termos  da
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Instrução  Normativa  IBAMA  n°  08,  de

03/09/2012,  conforme  artigo  33,  inciso  II,  da

Lei n° 12.305, de 2010 – Política Nacional de

Resíduos Sólidos, artigos 4° e 6° da Resolução

CONAMA n° 401, de 04/11/2008, e legislação

correlata.”  Observação:  No  que  se  refere  às

baterias,  é  possível  à  Administração

estabelecer a obrigação contratual de que as

novas  contratadas/revendedoras  sejam

obrigadas  a  realizar  a  logística  reversa  das

baterias  decorrentes  de  contratos  anteriores,

desde  que  se  constate  que  essa  seja  uma

praxe do mercado e que não haverá restrição

à  competitividade  no  certame.  Nesse  caso,

inserir  a  seguinte  disposição:  “A  contratada

deverá providenciar o adequado recolhimento

das baterias descartadas, para fins de repasse

ao  respectivo  fabricante  ou  importador,

responsável  pela  destinação  ambientalmente

adequada, nos termos da Instrução Normativa

IBAMA n° 08, de 03/09/2012, conforme artigo

33,  inciso  II,  da  Lei  n°  12.305,  de  2010  –

Política Nacional de Resíduos Sólidos, artigos

4°  e  6°  da  Resolução  CONAMA n°  401,  de

04/11/2008, e legislação correlata.

9 – UNIDADE 
FISCALIZADORA

EJE
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      ANEXO I

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

ZONA ELEITORAL QUANTIDADE TOTAL DE RÁDIOS

2ª 04 (quatro)

134 (cento e trinta e quatro) 
para o 1º Turno e,

Se houver 2º Turno: 134 
(cento e trinta e quatro) 

10ª 07 (sete)

14ª 06 (seis)

18ª 08 (oito)

20ª 12 (doze)

21ª 20 (vinte)

28ª 06 (seis)

29ª 08 (oito)

45ª 16 (dezesseis)

46ª 08 (oito)

48ª 20 (vinte)

51ª 13 (treze)

53º 06 (seis)
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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 SAD,
 
Em atenção ao Despacho exarado por esse

Gabinete, retornamos os autos com as devidas alterações
(1026136) acerca do quantitativo de rádios a serem
utilizados se houver 2º Turno nas Eleições 2022.

Respeitosamente,
 
Gustavo A. Góis dos Santos
Gestor Contratual
 
 

Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO ANTONIO GOIS DOS SANTOS,
Assistente III, 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
1026140 e o código CRC 9473776B.

0006497-91.2021.6.02.8000 1026140v1
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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 SEIC, para ajustar a estimativa de preços aos

novos parâmetros assinalados no TR de evento 1026136 e à
COFIN, para cancelamento do Pré-empenho SGO 1023309,
posto que não será suficiente para a presente demanda.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 14/03/2022, às 15:24, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1026190 e o código CRC 0E21CEE3.

0006497-91.2021.6.02.8000 1026190v1
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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 SGO,
Para as providências do despacho GSAD (1026190).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 14/03/2022, às 15:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1026211 e o código CRC 366D63AC.

0006497-91.2021.6.02.8000 1026211v1
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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.
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se de locação de aparelhos de rádio

comunicação, para serem utilizados nas Eleições 2022.
Os autos foram enviados pelo Senhor Secretário de

Administração para pesquisa preliminar de mercado, para fins
de compatibilidade da despesa com a respectiva previsão
orçamentária - Despacho GSAD (0978641), tendo
retornardo para ajuste da estimativa de preços aos novos
parâmetros assinalados no novo Termo de Referência -
Despacho GSAD (1026190).

Após apresentação de novo quantitativo para o 2º
Turno, retificamos o valor estimado da contratação para R$
33.098,00 (trinta e três mil noventa e oito reais), abaixo.

Aparelho de rádio comunicação – Diária
TST 0987466 R$ 18,00

Telerádio 1017784 R$ 9,00
Global 1017745 R$ 12,00

Valor médio R$ 13,00
Locação – Rádio comunicador – Eleições 2022

Turno Quantidade Valor
Diária Rádio Diária Total

1º 10 134 R$ 13,00 R$ 17.420,00
2º 9 134 R$ 13,00 R$ 15.678,00

TOTAL R$ 33.098,00
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
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Seção, em 14/03/2022, às 16:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1026237 e o código CRC 1AF40C6F.

0006497-91.2021.6.02.8000 1026237v1
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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 SAD, após atendimento do Despacho

GSAD 1026190, por meio do Despacho SEIC 1026237.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 14/03/2022, às 16:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1026300 e o código CRC CE2EE506.

0006497-91.2021.6.02.8000 1026300v1
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SIAFI - PRÉ-EMPENHO

SIAFI - Pré-Empenho SGO 1026337         SEI 0006497-91.2021.6.02.8000 / pg. 89



SIAFI - Pré-Empenho SGO 1026337         SEI 0006497-91.2021.6.02.8000 / pg. 90



Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 23/06/2022, 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
1026337 e o código CRC C30AAA0E.

0006497-91.2021.6.02.8000 1026337v2
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 87/2022 - RO 327 (ANULAÇÃO CONFORME DESPACHO GSAD
1026190).

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 14/03/2022, às 17:05, 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
1026340 e o código CRC 4157944D.
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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 CPPE (por intermédio da AGE)
 
Reporto-me ao Despacho GSAD 1026190, proferido

nestes autos, e ao Despacho GSAD 1026206, proferido nos
autos do Processo SEI nº 0005505-33.2021.6.02.8000, que
trata da votação paralela, para submeter os presentes autos à
CPPE, com a proposta de que a tramitação do feito seja
suspensa até que sejam viabilizados os recursos
orçamentários pertinentes, tendo em conta o propósito de se
priorizar as contratações-chave, não se enquadrando a
locação de rádio comunicador, s.m.j., nessa categoria.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 14/03/2022, às 18:08, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1026467 e o código CRC 01B19453.

0006497-91.2021.6.02.8000 1026467v1
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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.
Aos membros da CPPE,
 
Endereço os autos para manifestação acerca do

despacho GSAD 1026467, abaixo transcrito:
Reporto-me ao Despacho GSAD 1026190, proferido
nestes autos, e ao Despacho GSAD 1026206,
proferido nos autos do Processo SEI nº 0005505-
33.2021.6.02.8000, que trata da votação paralela,
para submeter os presentes autos à CPPE, com a
proposta de que a tramitação do feito seja suspensa
até que sejam viabilizados os recursos orçamentários
pertinentes, tendo em conta o propósito de se
priorizar as contratações-chave, não se enquadrando
a locação de rádio comunicador, s.m.j., nessa
categoria.

Sugiro resposta no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas.

 
 

Documento assinado eletronicamente por NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA,
Assessor de Gestão Estratégica, em 15/03/2022, às 13:52, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RENATO FLOERING TAVARES, Assistente
de Gestão Estratégica, em 15/03/2022, às 15:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por HEBERTH HENRIQUE ARAÚJO PINHEIRO,
Assistente de Gestão Estratégica, em 15/03/2022, às 15:18, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1026589 e o código CRC 2D155796.

0006497-91.2021.6.02.8000 1026589v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 15 de março de 2022.
Em atenção ao Despacho AGE 1026589, manifesto-

me favoravelmente com a proposição apresentada.

Documento assinado eletronicamente por DENYLSON DE SOUZA BARROS, Assessor-
Chefe, em 15/03/2022, às 15:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1027174 e o código CRC 19ED3934.

0006497-91.2021.6.02.8000 1027174v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 15 de março de 2022.
 Concordamos com proposição apresentada.
  Dóris Maria de Luna Tenório, Representante da

Oouvidoria

Documento assinado eletronicamente por DÓRIS MARIA DE LUNA TENÓRIO,
Analista Judiciário, em 15/03/2022, às 16:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1027185 e o código CRC 1F5E8961.

0006497-91.2021.6.02.8000 1027185v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 15 de março de 2022.
De acordo com a proposta inserta no despacho

GSAD 1026467.

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 15/03/2022, às 16:50, 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
1027277 e o código CRC 12C56F23.

0006497-91.2021.6.02.8000 1027277v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 15 de março de 2022.
Concordo com a proposição apresentada pela SAD.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 15/03/2022, 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
1027394 e o código CRC 81F34608.

0006497-91.2021.6.02.8000 1027394v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Av. João Fernandes Vieira, 495 - Bairro Centro - CEP 57250-000 - Campo Alegre - AL

DESPACHO

Campo Alegre, 16 de março de 2022.
Em atenção ao Despacho AGE 1026589, concordamos com
proposição apresentada pela SAD.
José Sali Soares
Representante dos cartórios do interior

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ SALI SOARES, Chefe de Cartório, em
16/03/2022, às 07:45, 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
1027633 e o código CRC AB25BC58.

0006497-91.2021.6.02.8000 1027633v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 16 de março de 2022.
Acompanho a proposição contida no despacho

GSAD 1026467.
 

Alex Flávio Santos da Silva
Secretário Judiciário Substituto

Documento assinado eletronicamente por ALEX FLÁVIO SANTOS DA SILVA,
Secretário Substituto, em 16/03/2022, às 17:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1028339 e o código CRC 3C6185FB.

0006497-91.2021.6.02.8000 1028339v1

Despacho SJ 1028339         SEI 0006497-91.2021.6.02.8000 / pg. 101



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

DESPACHO

Maceió, 16 de março de 2022.
Senhor Diretor-Geral.
Tendo em vista a aprovação da proposta de deliberação

apresentada pelo Senhor Secretário de Administração, colacionada
no despacho GSAD de nº 1026467, submeto os presentes autos a
Vossa Senhoria para que seja determinada a suspensão da tramitação
do feito, até que sejam viabilizados os recursos orçamentários
pertinentes.

Ao tempo, a fim de que seja viabilizado um melhor
acompanhamento dos processos das Eleições, sugere-se que o
processo seja encaminhado à Unidade CPPE do sistema SEI. 

Documento assinado eletronicamente por NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA,
Assessor de Gestão Estratégica, em 16/03/2022, às 18:36, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RENATO FLOERING TAVARES, Assistente
de Gestão Estratégica, em 17/03/2022, às 13:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por HEBERTH HENRIQUE ARAÚJO PINHEIRO,
Assistente de Gestão Estratégica, em 17/03/2022, às 13:41, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1028498 e o código CRC ABF9C3C6.
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CONCLUSÃO

Maceió, 23 de março de 2022.
Considerando o Despacho 1026467, firmado pelo

Sr. Secretário da Administração, no sentido de suspensão da
tramitação do presente feito, até que sejam viabilizados os
recursos orçamentários pertinentes, tendo em conta o
propósito de se priorizar as contratações-chave, não se
enquadrando a locação de rádio comunicador, s.m.j., nessa
categoria, e tendo em vista a aprovação da proposta de
deliberação apresentada, conforme relatado no
Despacho 1028498, elevo a questão à apreciação da
Presidência, com a sugestão de que seja acolhida a sugestão
em tela. 

Em caso de acolhimento da proposição ora
delineada, recomendamos o subsequente encaminhamento
dos autos à Comissão Permanente de Planejamento de Pleitos
Eleitorais - CPPE.       

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 23/03/2022, às 18:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1033023 e o código CRC 6BBB821E.

0006497-91.2021.6.02.8000 1033023v1
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DESPACHO

Maceió, 24 de março de 2022.
Ciente. Determino o sobrestamento dos autos até que

sejam viabilizados os recursos orçamentários pertinentes.
À Comissão Permanente de Planejamento de Pleitos

Eleitorais - CPPE, a fim de que seja viabilizado um melhor
acompanhamento dos processos das Eleições. 

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
25/03/2022, às 08:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1033793 e o código CRC E9DA5575.
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TRIBUNAL	SUPERIOR	ELEITORAL

 

Ofıćio GAB-DG nº 2324/2022

 

Brasıĺia, 20 de maio de 2022.

A Sua Senhoria o Senhor
MAURI�CIO DE OMENA SOUZA 
Diretor-Geral do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 
Maceió – AL

 

Assunto: Descentralização	de	Créditos.	Pleitos	Eleitorais

 

Senhor Diretor-Geral,

 

Em atenção à solicitação constante do Ofıćio nº 1371/2022, de 18 de maio de 2022,  para
reforço de crédito na ação orçamentária “Pleitos Eleitorais” com o objetivo de custear despesas com a
realização das Eleições Gerais de 2022, informo a Vossa Senhoria a possibilidade de utilização do
montante já descentralizado, referente aos dois turnos de votação, e renovação do pedido após o 1°
turno, caso haja necessidade.

 

Atenciosamente,

 

RUI	MOREIRA	DE	OLIVEIRA
DIRETOR-GERAL

  Documento assinado eletronicamente em 20/05/2022,	às	22:52, horário o�icial de Brasıĺia, conforme art.
1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida em  
https://sei.tse.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=2042351&crc=D6A40CBD,
informando, caso não preenchido, o código veri�icador 2042351 e o código CRC D6A40CBD.
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DESPACHO

Maceió, 24 de maio de 2022.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Com a sinalização do TSE acerca da possibilidade

de utilização do montante de recursos já descentralizado,
referente aos dois turnos de votação, e renovação do pedido
após o 1° turno, caso haja necessidade, conforme assentado
no Ofício GAB-DG 2324/2022 (doc. 1072441), em resposta ao
Ofício nº 1371/2022. dessa Diretoria-Geral (doc. 1068140),
peço-lhe vênia para sugerir que a continuidade de tramitação
destes autos, nesse novo cenário, seja avaliada pela CPPE.

Nesse aspecto, observa-se que, embora a despesa
tratada nestes autos não tenha sido citada no mencionado
Ofício 1371/2022, a hipótese de uso dos recursos já
descentralizados com posterior levantamento de reforço pós
1º Turno estende-se, em nosso modo de entender, às demais
contratações planejadas por este Órgão para o próximo pleito.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 24/05/2022, às 12:43, 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
1072442 e o código CRC C4705ADE.

0006497-91.2021.6.02.8000 1072442v1
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DESPACHO

Maceió, 25 de maio de 2022.
Considerando a manifestação veiculada no

Despacho 1072442, firmado pelo Sr. Secretário da
Administração, faço encaminhar os autos à Assessoria de
Gestão Estratégica, para avaliar a continuidade de sua
tramitação, tendo em vista a sinalização do TSE acerca da
possibilidade de utilização do montante de recursos já
descentralizado, referente aos dois turnos de votação, e
renovação do pedido após o 1° turno, caso haja necessidade,
conforme assentado no Ofício GAB-DG 2324/2022
(doc. 1072441), em resposta ao Ofício nº 1371/2022, desta
Diretoria-Geral (doc. 1068140).

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 25/05/2022, às 17:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1074063 e o código CRC 34868BBB.

0006497-91.2021.6.02.8000 1074063v1
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DESPACHO

Maceió, 25 de maio de 2022.
Aos membros da CPPE,
 
De ordem do Diretor-Geral, submete-se à

apreciação de Vossas Senhorias as ponderações do Secretário
de Administração constantes do presente processo, versadas
no seguinte sentido:

Com a sinalização do TSE acerca da possibilidade de
utilização do montante de recursos já
descentralizado, referente aos dois turnos de
votação, e renovação do pedido após o 1° turno, caso
haja necessidade, conforme assentado no Ofício GAB-
DG 2324/2022 (doc. 1072441), em resposta ao Ofício
nº 1371/2022. dessa Diretoria-Geral (doc. 1068140),
peço-lhe vênia para sugerir que a continuidade de
tramitação destes autos, nesse novo cenário, seja
avaliada pela CPPE.
Nesse aspecto, observa-se que, embora a despesa
tratada nestes autos não tenha sido citada no
mencionado Ofício 1371/2022, a hipótese de uso dos
recursos já descentralizados com posterior
levantamento de reforço pós 1º Turno estende-se,
em nosso modo de entender, às demais contratações
planejadas por este Órgão para o próximo pleito.

 

 

Documento assinado eletronicamente por NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA,
Assessor de Gestão Estratégica, em 25/05/2022, às 18:00, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RENATO FLOERING TAVARES, Assistente
de Gestão Estratégica, em 25/05/2022, às 18:03, 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
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1074251 e o código CRC DE14767B.
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DESPACHO

Maceió, 17 de junho de 2022.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Reporto-me ao Despacho GSAD 1072442, para

sugerir a Vossa Senhoria, com a devida vênia, a remessa dos
presentes autos à SEIC, para atualizar a estimativa da despesa
e posterior encaminhamento à SGO, para reserva de crédito.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 17/06/2022, às 23:36, 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
1091229 e o código CRC A860C673.

0006497-91.2021.6.02.8000 1091229v1
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DESPACHO

Maceió, 20 de junho de 2022.
Acatando o solicitado no Despacho GSAD

(1091229), remeto os presentes autos à SEIC, para atualizar a
estimativa da despesa.

Após, remetam-se os autos diretamente à SGO, para
reserva de crédito.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 20/06/2022, 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
1091474 e o código CRC F05802AF.

0006497-91.2021.6.02.8000 1091474v1
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E-mail - 1093705

Data de Envio: 
  23/06/2022 09:08:38

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

Para (com cópia oculta):
    iranda@teleradio.com.br
    danielle@teleradio.com.br
    comercial@teleradio.com.br
    thiago@teleradio.com.br
    vendas2@teleradio.com.br

Assunto: 
  Solicitação. Cotação (ATUALIZAÇÃO). Rádios Comunicadores. TREAL

Mensagem: 
  SEI 0006497-91.2021.6.02.8000 

Prezado Senhor(a),

Tendo em vista o decurso do tempo transcorrido, questiono sobre a manutenção dos valores
apresentados na proposta apresentada anexa. Caso os valores tenham sofrido variação, solicito os
préstimos em apresentar nova proposta.

Atenciosamente.

ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

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:
    Termo_de_Referencia_0978361_TR_RADIO_MEMORIA_DE_CALCULO.pdf
    E_mail_0979026.html
    E_mail_0979162_Email._Cotacao._Teleradio..pdf
    Anexo_0979165_Cotacao._Teleradio..pdf
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E-mail - 1093713

Data de Envio: 
  23/06/2022 09:16:07

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

Para (com cópia oculta):
    iranda@teleradio.com.br
    danielle@teleradio.com.br
    comercial@teleradio.com.br
    thiago@teleradio.com.br
    vendas2@teleradio.com.br

Assunto: 
  Solicitação. Cotação (ATUALIZAÇÃO). Rádios Comunicadores. TREAL

Mensagem: 
  SEI 0006497-91.2021.6.02.8000 

Prezado Senhor(a),

Em substituição ao e-mail anterior, encaminho solicitação de nova proposta,tendo em vista o decurso do
tempo transcorrido, segue anexo propostas apresentadas anteriormente e última versão do Termo de
Referência com especificações do bem. 

Caso os valores tenham sofrido variação, solicito os préstimos em apresentar nova proposta.

Atenciosamente.

ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

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:
    Termo_de_Referencia_0978361_TR_RADIO_MEMORIA_DE_CALCULO.pdf
    E_mail_0979026.html
    E_mail_0979162_Email._Cotacao._Teleradio..pdf
    Anexo_0979165_Cotacao._Teleradio..pdf
    E_mail_1093705.html
    Anexo_1016109_TR_RADIO_FINAL_FEVEREIRO.pdf
    Cotacao_1017784_Orc._Locacao_Ana_Gomes_251122.pdf
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E-mail - 1093718

Data de Envio: 
  23/06/2022 09:20:19

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

Para (com cópia oculta):
    janainna.saraiva@globalradio.com.br
    michelle.santos@globalradio.com.br

Assunto: 
  Solicitação. Cotação (ATUALIZAÇÃO). Rádios Comunicadores. TREAL

Mensagem: 
  SEI 0006497-91.2021.6.02.8000 

Prezado Senhor(a),

Encaminho solicitação de nova proposta,tendo em vista o decurso do tempo transcorrido, segue anexo
proposta apresentada anteriormente e última versão do Termo de Referência com especificações do bem.

Caso os valores tenham sofrido variação, solicito os préstimos em apresentar nova proposta.

Atenciosamente.

ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

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:
    Anexo_1026136_TR_RADIOS_2022_FINALISSIMO_marco.pdf
    Cotacao_1017745_Proposta_TRE.pdf
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DESPACHO

Maceió, 23 de junho de 2022.
 
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se de locação de aparelhos de rádio

comunicação, para serem utilizados nas Eleições 2022, nos
termos do Termo de Referência - 1026136.

 
Os autos foram enviados pela Direção-Geral, para

atualizar a estimativa de preços, conforme 1091474.
 
Após consulta a potenciais fornecedores e ao site

banco de preços, buscando-se proposta vencedora de
licitações com objeto semelhante, chegamos ao valor médio
estimado da diária de R$ 14,07 (quatorze reais e sete
centavos)  e total R$ 35.825,57 (trinta e cinco mil oitocentos e
vinte e cinco reais e cinquenta e sete centavos).

 
Aparelho de rádio Comunicação – Diária

Telerádio 1094013 R$ 9,00
Banco de
Preço A

 
1094013

 

R$ 15,73

Banco de
Preço B R$ 15,76

Banco de
Preço C R$ 15,80

Valor médio da diária R$ 14,07
Locação – Rádio comunicador – Eleições 2022

Turno Dias Qtde Valor
Diária Total
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1º 10 134 R$ 14,07 R$ 18.857,15
2º 9 R$ 16.968,42

Total R$ 35.825,57
 
Por fim, 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,
destinada exclusivamente à participação de microempresas e
empresas de pequeno porte.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES, Chefe
de Seção Substituto, em 23/06/2022, às 12:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 23/06/2022, às 12:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1093823 e o código CRC CCE2341D.

0006497-91.2021.6.02.8000 1093823v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORA DE ALAGOASTRIBUNAL REGIONAL ELEITORA DE ALAGOAS
Responsável: Responsável: ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMESANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES
Matrícula: Matrícula: 3092031130920311
Departamento: Departamento: SEICSEIC

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

Item 1: locação equipamento radiocomunicação

Relatório gerado no dia 23/06/2022 11:36:10  (IP: 190.15.118.218)Relatório gerado no dia 23/06/2022 11:36:10  (IP: 190.15.118.218)

Média dos Preços Obtidos: R$ 15,76Mediana dos Preços Obtidos: R$ 15,76

Relatório de Cotação: 0006497-91.2021.6.02.8000 - Locação de aparelhos de rádio
comunicação, para serem utilizados nas Eleições 2022

Pesquisa realizada em 23/06/2022 10:11:59Pesquisa realizada em 23/06/2022 10:11:59

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 1: locação equipamento radiocomunicação
Descrição: Descrição: mensalidade de headset

PREÇOS /PREÇOS /

PROPOSTASPROPOSTAS

QUANTIDADEQUANTIDADE

  

PREÇOPREÇO

ESTIMADOESTIMADO

PERCENTUALPERCENTUAL

  

PREÇOPREÇO

ESTIMADOESTIMADO

CALCULADOCALCULADO

TOTALTOTAL

  

3 / 3 1 R$ 15,76 (un) - R$ 15,76 R$ 15,76

Preço ComprasPreço Compras

GovernamentaisGovernamentais
Órgão PúblicoÓrgão Público IdentificaçãoIdentificação

DataData

LicitaçãoLicitação
PreçoPreço

1 Defensoria Pública/PA NºPregão:62022

UASG:925989

25/05/2022 R$ 15,73

2 Defensoria Pública/PA NºPregão:62022

UASG:925989

25/05/2022 R$ 15,76

3 PREFEITURA MUNICIPAL E ITABIRITO NºPregão:1792021

UASG:984637

13/01/2022 R$ 15,80

Valor UnitárioValor Unitário R$ 15,76R$ 15,76

Valor Global:Valor Global:   R$ 15,76R$ 15,76

Detalhamento dos Itens

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 15,76 (un) Percentual:Percentual:  - Preço Estimado Calculado:Preço Estimado Calculado: R$ 15,76 Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 15,76

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

1 Unidade mensalidade de headset
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Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 15,73R$ 15,73

Órgão:Órgão: Defensoria Pública/PA

Objeto:Objeto: Registro de Preços para futura Contratação de empresa para a prestação de

serviços de Locação de Solução Integrada de Telefonia Virtual IP em Nuvem,

com aparelhos, ramais IP (incluindo configuração, treinamento e suporte

técnico), softphone e o Plano de Telefonia Voip, para atender as demandas da

Defensoria Pública do Estado do Pará, conforme condições e exigências

constantes no Edital e seus anexos.

Descrição:Descrição: Locação equipamento radiocomunicaçãoLocação equipamento radiocomunicação - Mensalidade de Aparelho IP Tipo 1

CatSer:CatSer: 2175021750 - LOCACAO EQUIPAMENTO RADIOCOMUNICACAO

Data:Data: 25/05/2022 10:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:62022 / UASG:925989

Lote/Item:Lote/Item: 1/6

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 07/06/2022 15:30

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 520

Unidade:Unidade: UNIDADE

UF:UF: PA

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

Filtros Utilizados: Filtros Utilizados: Periodo: 25/12/2021 à 23/06/2022; CatSer: 21750; Operador: QtdFornecedor:

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

76.535.764/0001-43
* VENCEDOR *

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL R$ 15,73

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: Mensalidade de Aparelho IP Tipo 1                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

RJ Rio de Janeiro R DO LAVRADIO, 71 (21) 3131-3589 ouvidoria@oi.net.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 15,76R$ 15,76

Órgão:Órgão: Defensoria Pública/PA

Objeto:Objeto: Registro de Preços para futura Contratação de empresa para a prestação de

serviços de Locação de Solução Integrada de Telefonia Virtual IP em Nuvem,

com aparelhos, ramais IP (incluindo configuração, treinamento e suporte

técnico), softphone e o Plano de Telefonia Voip, para atender as demandas da

Defensoria Pública do Estado do Pará, conforme condições e exigências

constantes no Edital e seus anexos.

Descrição:Descrição: Locação equipamento radiocomunicaçãoLocação equipamento radiocomunicação - Mensalidade de Aparelho IP Tipo 2

CatSer:CatSer: 2175021750 - LOCACAO EQUIPAMENTO RADIOCOMUNICACAO

Data:Data: 25/05/2022 10:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:62022 / UASG:925989

Lote/Item:Lote/Item: 1/7

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 07/06/2022 15:30

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 265

Unidade:Unidade: UNIDADE

UF:UF: PA

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

Filtros Utilizados: Filtros Utilizados: Periodo: 25/12/2021 à 23/06/2022; CatSer: 21750; Operador: QtdFornecedor:

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

76.535.764/0001-43
* VENCEDOR *

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL R$ 15,76

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: Mensalidade de Aparelho IP Tipo 2                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

RJ Rio de Janeiro R DO LAVRADIO, 71 (21) 3131-3589 ouvidoria@oi.net.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 15,80R$ 15,80

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL E ITABIRITO Data:Data: 13/01/2022 12:30

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

Filtros Utilizados: Filtros Utilizados: Periodo: 25/12/2021 à 23/06/2022; CatSer: 21750; Operador: QtdFornecedor:
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Objeto:Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para

prestação de serviços de locação de rádios de comunicação para atender a

demanda de eventos artísticos, culturais e outros. no município e distritos,

promovidos ou apoiados pela Prefeitura Municipal de Itabirito através da

Secretaria Municipal de Patrimônio Cultural e Turismo e Secretaria Municipal de

Esportes e Lazer..

Descrição:Descrição: Locação equipamento radiocomunicaçãoLocação equipamento radiocomunicação - "PRESTACAO DE LOCACAO DE

RADIOS DE COMUNICACAO"RÁDIO TRANSCEPTOR PORTÁTIL “SÉRIE

PROFISSIONAL PARA VHF-FM, COM ESPAÇAMENTO DE CANAL SELECIONÁVEL

ENTRE 12.5/20/25 KHZ, COM ATÉ 16/ 40 CANAIS PROGRAMÁVEIS EM

MEMÓRIA EEPROM, GABINETE EM POLICARBONATO DE ALTO IMPACTO.

RECURSOS AVANÇADOS DE SINALIZAÇÃO. ACOMPANHA O RÁDIO: 01 CLIP

PARA CINTURA COM MOLA, 01 BATERIA RECARREGÁVEL DE ALTA CAPACIDADE

ORIGINAL DO RÁDIO, 01 CARREGADOR DE BATERIA, 01 ANTENA FLEXÍVEL,

PARA CADA UNIDADE – 110V. CADA RÁDIO DEVERÁ VIR COM FONE DE OUVIDO

COM PTT E COM KIT 24 HORAS COMPOSTO DE: 01 BATERIA RESERVA PARA

CADA RÁDIO."

CatSer:CatSer: 2175021750 - LOCACAO EQUIPAMENTO RADIOCOMUNICACAO

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:1792021 /

UASG:984637

Lote/Item:Lote/Item: /1

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 13/01/2022 17:30

Homologação:Homologação: 14/01/2022 14:39

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 1.650

Unidade:Unidade: UNIDADE

UF:UF: MG

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

03.735.304/0001-95
* VENCEDOR *

GAP SERVICE LTDA R$ 15,80

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: Rádios Portáteis Motorola, modelo DEP450, conforme edital.                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

MG Belo Horizonte R VEREADOR GERALDO PEREIRA, 696 (31) 3582-7661/ (31) 2515-8265 legalizacao@executivacontabil.cnt.br
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LAUDO DA COTAÇÃOLAUDO DA COTAÇÃO

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas,
Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o
sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Preço estimado do item calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

Item 1 - locação equipamento radiocomunicaçãoItem 1 - locação equipamento radiocomunicação

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias
13/01/2022 e 25/05/2022, calculados pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADASDESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Preço do Fornecedor VencedorPreço do Fornecedor Vencedor

- Capta os preços homologados para o item ou lote.
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TELERADIO - COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA  CNPJ. 46.072.924/0001-02 

 AVENIDA GOVERNADOR LAMENHA FILHO, N° 128A,  FEITOSA -    MACEIO-AL  

                                               www.teleradio.com.br       E-Mail: comercial@teleradio.com.br 

 

  

  
 
MACEIÓ/AL, 23 DE JUNHO DE 2022. 
 
TRE-AL – ELEIÇÃO 2022 
ATT: SRA. ANA PAULA GOMES SILVA  
 
REF.: TERMO DE REFERENCIA Nº. 0978361. 
 
Conforme Termo de Referência segue proposta comercial: 
 

Item Descrição do Produto Quant. Un.  V. Unit. 
(Diária) 

Valor Total 
(10 dias) 

PERIODO DO 1º TURNO (10 DIAS)  

01  RADIOCOMUNICAÇÃO:  
- Range de Frequência de operação: UHF / MHz; 
- Com canais programáveis; 
- Alcance entre 5 a 8KM 
- Possui indicador de carga de bateria e transmissão; 
- Bateria com autonomia de 8 horas; Este Radio acompanha: 01 
bateria recarregável Li-íon, 01 antena, 01 clipe para cinto, 01 
fone de ouvido, 01 carregador com fonte de alimentação. 
(01 bateria reserva). 

134 R$ 9,00 R$ 12.060,00 

PERIODO DO 2º TURNO (10 DIAS)  

02  RADIOCOMUNICAÇÃO:  
- Range de Frequência de operação: UHF / MHz; 
- Com canais programáveis; 
- Alcance entre 5 a 8KM 
- Possui indicador de carga de bateria e transmissão; 
- Bateria com autonomia de 8 horas; Este Radio acompanha: 01 
bateria recarregável Li-íon, 01 antena, 01 clipe para cinto, 01 
fone de ouvido, 01 carregador com fonte de alimentação. 
(01 bateria reserva). 

04 R$ 9,00 R$ 36,00 

VALOR TOTAL  R$ 12.096,00     

DESCONTO          R$ 96,00 

VALOR TOTAL COM DESCONTO  R$ 12.000,00 

 
CONDIÇÃO COMERCIAL: 
 
- Validade da Proposta       60 dias. 
- Entrega:   Conforme Termo de Referencia 
- Forma de Pagamento:  Empenho a vista  
- Garantia:   Conforme Clausulas de Contrato 
 
Fico ao seu dispor para qualquer esclarecimento e no aguardo de suas consultas, firmamo-nos. 
     
Atenciosamente, 
COMERCIAL: 
 
 
 
Danielle Rodrigues  
82- 3356-1001/98802-9954 
E-Mail: danielle@teleradio.com.br 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 23 de junho de 2022.

 

À SLC
 
Senhora Chefe,
 
Tratam os presentes autos de  locação de aparelhos de

rádio comunicação para as Eleições, de acordo com o Termo de
Referência 1026136.

 
Nesse sentido, dando continuidade ao trâmite,

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

 
Concomitantemente, à COFIN para realização da reserva

de crédito.
 
Atenciosamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador, em 23/06/2022, às 12:52, 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
1094080 e o código CRC 99ADE3CA.

0006497-91.2021.6.02.8000 1094080v1

Despacho COMAP 1094080         SEI 0006497-91.2021.6.02.8000 / pg. 122



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

DESPACHO

Maceió, 23 de junho de 2022.
À SGO,
Para as providências do despacho COMAP

(1094080).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 23/06/2022, às 13:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1094111 e o código CRC 70811B6B.

0006497-91.2021.6.02.8000 1094111v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

SIAFI - PRÉ-EMPENHO
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Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
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Chefe de Seção, em 27/06/2022, às 16:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1094723 e o código CRC 3A795BBE.

0006497-91.2021.6.02.8000 1094723v2
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 177 - RO 789 (1º turno)

Observação:

Remanejado valor do PI FUN LOCVEI2 (R$ 6.981,15).
- Vide despacho SEIC doc 1093823.

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES,
Técnico Judiciário, em 27/06/2022, às 15:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1094724 e o código CRC 5ECBF7CE.
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

1 

 

PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22002222  

 
MINUTA 

 
PROCESSO Nº 0006497-91.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO  
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, objetivando a 
contratação de empresa especializada para locação de aparelhos de rádio comunicação, 
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 de aparelhos de rádio comunicação, para serem utilizados nas Eleições 2022, tudo 
de acordo com as especificações e condições assentadas neste edital e seus anexos. 

 
2 – DOS PRAZOS DE ENTREGA E RECOLHIMENTO 

 
2.1.  Os prazos para a empresa entregar e recolher os equipamentos no TRE/AL, são 
os seguintes:  
 

a)   Para o 1º Turno: a entrega será feita 06 (seis) dias antes do dia das eleições, 
pela manhã e o recolhimento se dará na tarde do 3º dia após o dia da votação. Data da 
Eleição: 02.10.2022;  

 
b)        Para o 2º Turno (se houver): a entrega será feita 06 (seis) dias antes do dia das 
eleições, pela manhã e o recolhimento se dará na tarde do 2º dia após as eleições. Data 
da Eleição: 30.10.2022. 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

2 

 

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

empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o 

prosseguimento no certame; 

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

anexos; 

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

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

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

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

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

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

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

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

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

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

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

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem 

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

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

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

8.213, de 24 de julho de 1991. 

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

licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

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

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

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

sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela 

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

4.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do 

licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para 

realização das transações inerentes a este Pregão. 

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

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

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

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

Minuta de edital (1095853)         SEI 0006497-91.2021.6.02.8000 / pg. 130

https://imsva91-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=http%3A%2F%2Fwww.comprasgovernamentais.gov.br&umid=430E31AC-70A7-6B05-9AA8-F59BA4DC8B50&auth=14cd2a61769b426d6a6f0362faa35895243d54fa-6e2197056396482feb6896ce169217ee94d7ae2f


 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

4 

 

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

terceiros. 

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

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

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

logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

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

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

 

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

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

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

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

documentação. 

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

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

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

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

constantes dos sistemas. 

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

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

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

5.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante 

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

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

sua desconexão. 

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

proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

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

propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de 

negociação e julgamento da proposta. 

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

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso 

público após o encerramento do envio de lances. 

6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
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6.1.  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. 

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

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

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

ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

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

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

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

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

da data de sua apresentação. 

6.6. 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. 

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

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

6.7.1. 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. 

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

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

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

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

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

contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no 

Termo de Referência. 

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

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

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

Minuta de edital (1095853)         SEI 0006497-91.2021.6.02.8000 / pg. 132



 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

6 

 

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

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

7.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 

somente estas participarão da fase de lances. 

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

Pregoeiro e os licitantes. 

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

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

recebimento e do valor consignado no registro. 

7.5.1. Os lances deverão ser ofertados pelo valor global dos serviços e materiais, 
considerando os dois turnos de eleição, se houver. 

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

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

ofertado e registrado pelo sistema. 

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

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

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

lances. 

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

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

lance final e fechado. 

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

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

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

findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

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

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

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

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

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

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

até o encerramento deste prazo. 

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

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

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

itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, 
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até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e 

fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

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

atender às exigências de habilitação. 

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

subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser 

comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia. 

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

próprio do sistema. 

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

que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

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

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

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

Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção 

dos lances. 

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

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

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

no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

7.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço global, conforme definido 

neste Edital e seus anexos. 

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

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

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

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

fechado. 

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

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

preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

7.22.1. no país; 

7.22.2. por empresas brasileiras; 

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

tecnologia no País; 
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7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 

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

Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 

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

eletrônico dentre as propostas empatadas. 

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

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

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

diferentes das previstas neste Edital. 

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

acompanhada pelos demais licitantes. 

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

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

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

documentos complementares, quando necessários à confirmação 

daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

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

julgamento da proposta. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

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

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

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

10.024/2019.  

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

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

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

desclassificação. 

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

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

apresentar preço manifestamente inexequível. 

8.3.1. O preço máximo 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. 

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

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

acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não 
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tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e 

instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou 

à totalidade da remuneração. 

8.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

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

que fundamentam a suspeita. 

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

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

ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de 

antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

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

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

horas, sob pena de não aceitação da proposta. 

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

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

aceita pelo Pregoeiro. 

8.6.2. 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. 

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

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

ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

8.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 

data e horário para a sua continuidade. 

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

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

conforme disposto no item 7.24. 

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

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

9 – DA HABILITAÇÃO. 
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9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor 

da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual 

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 

sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a 

consulta aos seguintes cadastros: 

9.1.1. SICAF; 

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

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

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

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

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

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

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

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

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

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

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

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

por falta de condição de participação. 

9.4.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 

ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 

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

subsequente. 

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

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

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

habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

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

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

condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à 

data prevista para recebimento das propostas; 

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes 

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

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

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

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

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

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

9.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante 

será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) 

horas, sob pena de inabilitação. 

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

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

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

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

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

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

emitidos somente em nome da matriz. 

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

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

a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

9.10.  Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, nos 

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

habilitação: 

9.10.1. Habilitação jurídica: 

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

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

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

de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à 

verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

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

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

registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 

comprobatório de seus administradores; 

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

no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou 

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

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

dos seus administradores; 

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

decreto de autorização; 

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

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

Pessoas Físicas, conforme o caso; 

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

de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 

(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os 

créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, 

inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 

1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-

Geral da Fazenda Nacional. 

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

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

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

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

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

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes 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; 

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

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

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

inabilitação. 

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

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de 

pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato, 
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ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto 

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

9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

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

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

balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

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

todas as demais exigências do edital. 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 

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

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

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

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

pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

9.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem 

anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas 

neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na 

ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra licitante 

com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o 

mesmo prazo para regularização. 

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 

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

horário para a continuidade da mesma. 

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

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

desacordo com o estabelecido neste Edital. 

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

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

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

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

pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, 

a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) 

seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes. 
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9.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 
licitante será declarado vencedor. 

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

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

deverá: 

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

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

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

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 turnos) 

do serviço ofertado. 

10.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

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

Contratada, se for o caso. 

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

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

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

em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

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

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

valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

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

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

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

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

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

vínculo à proposta de outro licitante. 

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

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

11 - DOS RECURSOS. 
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11.1.  Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da 

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será 

concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a 

intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) 

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

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

existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 

fundamentadamente. 

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

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

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

recorrer importará a decadência desse direito. 

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

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

demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 

contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 

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

vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

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

aproveitamento. 

11.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço constante neste Edital. 

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

12.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

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

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

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

que dele dependam; 

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

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

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

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

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

12.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a 

sessão reaberta. 

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

ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 
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12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados 

contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais 

atualizados. 

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 

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

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

a regular decisão dos recursos apresentados. 

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

autoridade competente homologará o procedimento licitatório. 

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

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

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

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

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

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

data de recebimento da impugnação. 

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

do certame. 

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

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

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

al.jus.br. 

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

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

aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

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

previstos no certame. 

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

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

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

vincularão os participantes e a administração.. 

15 – DA CONTRATAÇÃO 
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15.1. 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. 

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

 
15.3. 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. 

 
15.4. 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. 
 
16 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
16.1. 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. 

 
16.2.  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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16.2.1.  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. 

 
16.3.  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. 
 
16.4.  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 da  contratação, 
em razão de inexecução total ou sobre o valor remanescente em razão de 
inexecução parcial das obrigações assumidas. 

 
16.4.1. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente 
com as demais. 
 
16.4.2. 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. 
 
16.4.3. 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. 

 
16.6.4.  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; 

 
16.5.  O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
 
16.6.  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. 
 
16.7.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a 
prestação dos serviços, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
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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. 

 
16.8.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
16.9.  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. 
 
16.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 

 
16.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
16.12. 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. 

 
16.12.1.  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. 

 
16.13. 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. 
 
16.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da 
União. 
 
17 - DO PAGAMENTO 

 
17.1. 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. 
 
17.2.  Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a penalidades 
eventualmente aplicadas. 
 
17.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
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17.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada pagamento, fará 
as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação tributária vigente. 
 
17.5. 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. 
 
17.6. 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% 
 

18 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

18.1.  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). 
 
19 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

a) Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir suas 
obrigações dentro das normas e condições estabelecidas; 

b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as 
obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos bens; 

c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

 

20 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
20.1. São obrigações da Contratada: 

 

a)   Prestar os serviços  de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e 
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seus anexos; 

b)  Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na prestação dos 
serviços; 

c) Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de 
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL; 

d)     Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho; 

e)      Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal; 

f)      Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram 
em sua habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, 
condições de idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação 
vigente e na aplicável à natureza do objeto da contratação; 

g)    Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da 
União, INSS, FGTS e Fazenda Municipal ou estar registrada junto ao SICAF em 
condição regular; 
 
h)      Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do 
objeto deste contrato; 
 
i)      Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de 
Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o 
regime de Direito Público. 

 
23 – DA SUSTENTABILIDADE 
 
23.1  Não são permitidas, à contratada, formas inadequadas de destinação final das 
pilhas e baterias usadas originárias da contratação, nos termos do artigo 22 da Resolução 
CONAMA n° 401, de 04/11/2008, tais como:  
 

a) lançamento a céu aberto, tanto em áreas urbanas como rurais, ou em aterro não 
licenciado; CONSULTORIA GERAL DA UNIÃO Guia Nacional de Contratações 
Sustentáveis 167;  
b) queima a céu aberto ou incineração em instalações e equipamentos não 
licenciados;  
c) lançamento em corpos d’água, praias, manguezais, pântanos, terrenos baldios, 
poços ou cacimbas, cavidades subterrâneas, redes de drenagem de águas pluviais, 
esgotos, ou redes de eletricidade ou telefone, mesmo que abandonadas, ou em 
áreas sujeitas à inundação.”  
 

23.2.        A contratada deverá providenciar o adequado recolhimento das pilhas e 
baterias originárias da contratação, para fins de repasse ao respectivo fabricante ou 
importador, responsável pela destinação ambientalmente adequada, nos termos da 
Instrução Normativa IBAMA n° 08, de 03/09/2012, conforme artigo 33, inciso II, da Lei n° 
12.305, de 2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, artigos 4° e 6° da Resolução 
CONAMA n° 401, de 04/11/2008, e legislação correlata.  
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23.2.1.    No que se refere às baterias, é possível à Administração estabelecer a 
obrigação contratual de que as novas contratadas/revendedoras sejam obrigadas a 
realizar a logística reversa das baterias decorrentes de contratos anteriores, desde 
que se constate que essa seja uma praxe do mercado e que não haverá restrição à 
competitividade no certame. Nesse caso, inserir a seguinte disposição: “A contratada 
deverá providenciar o adequado recolhimento das baterias descartadas, para fins de 
repasse ao respectivo fabricante ou importador, responsável pela destinação 
ambientalmente adequada, nos termos da Instrução Normativa IBAMA n° 08, de 
03/09/2012, conforme artigo 33, inciso II, da Lei n° 12.305, de 2010 – Política 
Nacional de Resíduos Sólidos, artigos 4° e 6° da Resolução CONAMA n° 401, de 
04/11/2008, e legislação correlata 

 
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. 
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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 – Distribuição dos equipamentos por zona eleitoral; 
       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 Locação de aparelhos de rádio comunicação, para 

serem utilizados nas Eleições 2022. 

2. JUSTIFICATIVA Facilitar a comunicação dos servidores que trabalharão 
nos locais de votação, durante a 
realização das Eleições 2022. 

3.  QUANTIDADES E 
ESPECIFICAÇÕES 

134 (cento e trinta e quatro) unidades. Ressalvando 
que se houver 2º turno a quantidade será a mesma. 

 
• Modo de operação: UHF; 

• Possuir indicador de carga de bateria e 
transmissão; 

• Acompanhar 01 (uma) bateria 
sobressalente para cada aparelho; 

• Autonomias mínima da bateria: 8 horas; 

• Possuir fonte de alimentação para 
carga da bateria; 

• Acompanhar presilha para cinto; 

• Frequência de utilização em MHz; 

• Canais: mínimo 01; 
Alcances mínimos: 

• Em campo aberto: 6 Km; 

• Em campo com obstáculos moderados: 2 Km; 

• Em edifícios: 12 andares; 

• Em galpões de concreto ou aço: 20.000 
metros quadrados; 

• O conjunto de rádio comunicadores deve 
acompanhar 01 carregador de mesa múltiplo, 
com capacidade para 3 rádios e/ou baterias 
simultâneos; 

• A proposta deve ser acompanhada de folders 
ou documentos oficiais, fornecidos pelo 
fabricante, que comprovem os requisitos 
mínimos exigidos; 

• Garantia mínima: 12 meses. 
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4 – PRAZO DE ENTREGA E 
RECOLHIMENTO 

Para o 1º Turno: a) 06 (seis) dias antes do dia das 

eleições, pela manhã; b) recolhimento na tarde do 3º 

dia após o dia da votação. Data da Eleição: 

02.10.2022 Para o 2º Turno (se houver): a) entrega 06 

(seis) dias antes do dia das eleições, pela manhã; b) 

recolhimento: na tarde do 2º dia após as eleições. 

Data da Eleição: 30.10.2022 

5 - DA GARANTIA Não se aplica. Os rádios defeituosos devem ser 

imediatamente devolvidos. 

6 – LOCAL DA ENTREGA E 
RETIRADA 

Escola Judiciária Eleitoral, localizada no edifício-sede 

do TRE/AL, com endereço na Rua Aristeu de Andrade 

nº 377, CEP: 57020-720, Farol, Maceió/AL 

7 – VALOR ESTIMADO DA 

CONTRATAÇÃO 

A cargo da COMAP. 

8 – DA 
SUSTENTABILIDADE 

Instrução Normativa IBAMA n° 08, de 03/09/2012, 

conforme artigo 33, inciso II, da Lei n° 12.305, de 

2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, artigos 

4° e 6° da Resolução CONAMA n° 401, de 04/11/2008, 

e legislação correlata.” Observação: No que se refere 

às baterias, é possível à Administração estabelecer a 

obrigação contratual de que as novas 

contratadas/revendedoras sejam obrigadas a realizar 

a logística reversa das baterias decorrentes de 

contratos anteriores, desde que se constate que essa 

seja uma praxe do mercado e que não haverá 

restrição  à competitividade no certame. Nesse caso, 

inserir a seguinte disposição: “A contratada deverá 

providenciar o adequado recolhimento das baterias 

descartadas, para fins de repasse ao respectivo 

fabricante ou importador, responsável pela destinação 

ambientalmente adequada, nos termos da Instrução 

Normativa IBAMA n° 08, de 03/09/2012, conforme 

artigo 33, inciso II, da Lei n° 12.305, de 2010 – Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, artigos 4° e 6° da 

Resolução CONAMA n° 401, de 04/11/2008, e 

legislação correlata. 

9 – UNIDADE FISCALIZADORA EJE 
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ANEXO I-A 

 
DISTRIBUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS POR ZONA ELEITORAL 

 

ZONA ELEITORAL QUANTIDADE TOTAL DE RÁDIOS 

2ª 04 (quatro)  
 
 
 
 
 
 
 

134 (cento e trinta e quatro) 
para o 1º Turno e, se houver 

2º Turno: 134 (cento e trinta e 
quatro) 

10ª 07 (sete) 

14ª 06 (seis) 

18ª 08 (oito) 

20ª 12 (doze) 

21ª 20 (vinte) 

28ª 06 (seis) 

29ª 08 (oito) 

45ª 16 (dezesseis) 

46ª 08 (oito) 

48ª 20 (vinte) 

51ª 13 (treze) 

53º 06 (seis) 
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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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INFORMAÇÃO Nº 4025 - 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 para locação de rádio comunicadores.
 
Saliento que a minuta foi elaborada para conferir às Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte, exclusividade na participação do certame, em
virtude do valor estimado para contratação.
 
Na minuta não constam exigências de qualificação técnica e financeira, em
conformidade com o Termo de Referência. Caso seja julgada pertinente sua
inclusão, solicito a indicação dos termos em que tais exigências deverão ser
incluídas.
 
Solicito que sejam ratificados ou definidos novos prazos, se for o caso para os
seguintes itens:
 
1) Prazo de validade da proposta de 60 dias (item 6.5 do edital);
2) Prazo para envio de proposta ajustada de 2h (item 7.24.2 e 10.1);
3) Prazo para envio de documentação complementar de 2h (item 8.6, 8.7 e 9.6).
 
Em virtude da instrução levada a feito no presente procedimento, não inclui
intervalo mínimo para os lances, mesmo sendo facultativo para o modo aberto
e fechado, entretanto, caso se entenda de forma contrária, solicito a indicação
do intervalo.
 
Ressaltamos, ainda, que foram divulgados no edital os preços orçados
pela administração, como já foi devidamente fundamentado em outros
procedimentos que seguiram a mesma sorte que este, ancorado no
entendimento do TCU, exarado Acórdão 2.166/2014 – Plenário:
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“(...) Na modalidade pregão, o orçamento estimado não constitui elemento
obrigatório do edital, devendo, contudo, estar inserido no processo relativo ao
certame. Todavia, sempre que o preço de referência for utilizado como critério
de aceitabilidade da proposta, a sua divulgação no edital é obrigatória, nos
termos do art. 40, inciso X da Lei 8666/93.”
 
Diante do exposto, encaminho os autos para que, havendo concordância com
os termos da minuta apresentada, seja dado encaminhamento dos autos em
seus ulteriores termos.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 28/06/2022, às 16:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador, em 28/06/2022, 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
1095873 e o código CRC 7655FC72.

0006497-91.2021.6.02.8000 1095873v4
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DESPACHO

Maceió, 28 de junho de 2022.
Reporto-me à Informação 4025, da SLC

(doc. 1095873), acerca da qual nada temos a opor, para
remeter os presentes autos à Assessoria Jurídica, com vista à
análise da minuta de edital (doc. 1095853).

Por oportuno, aprovo o Termo de Referência, na
versão ajustada (doc. 1026136), que orientou a presente
instrução (vide Despacho GSAD 1026190).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 28/06/2022, 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
1095904 e o código CRC 70370E6C.

0006497-91.2021.6.02.8000 1095904v1
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PROCESSO : 0006497-91.2021.6.02.8000
INTERESSADO : EJE
ASSUNTO : ANÁLISE MINUTA PREGÃO ELETRÔNICO. RÁDIOS DE COMUNICAÇÃO. ELEIÇÕES 2022.

 

Parecer nº 871 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

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

licitação (1095853) na modalidade pregão, na
forma eletrônica, do tipo MENOR PREÇO, visando a
contratação de empresa especializada para a locação de
aparelhos de rádios de comunicação para a utilização nas
Eleições 2022, tudo de acordo com a justificativa constante
no termo de referência (1026136), aprovado pelo Senhor
Secretário de Administração, nos termos do Despacho
GSAD 1095904.

 
2. DO PROCEDIMENTO
 
O Termo de Referência (1026136) foi elaborado

pelo servidor Gustavo Antonio Gois dos Santos, designado
como gestor da contratação pela Portaria Presidência de nº
260/2021 (0924807).

 
Após, foi ajustado para atender aos questionamento

da Secretaria de Administração em relação ao quantitativo do
objeto contratual e ao crédito destinado à despesa, tendo a
sua versão final (1026136) devidamente aprovada pelo Sr.
Secretário de Administração por meio do Despacho GSAD
(1095904).

 
A Seção de Instrução de Contratações (1093823)

estimou o valor total em R$ 35.825,57 (trinta e cinco mil
oitocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e sete centavos),
para o valor médio da diária em R$ 14,07 (quatorze reais e
sete centavos), com lastro na consulta a potenciais
fornecedores e ao site banco de preços, buscando-se proposta
vencedora de licitações com objeto semelhante, conforme
relatórios e orçamento insertos nos eventos SEI nº 1094012
e 1094013, respectivamente.

 

Por fim, aquela unidade sugere que a licitação seja
realizada na modalidade pregão, na forma  eletrônica, com
fundamento na Lei nº 10.520/2002, destinada exclusivamente
à participação de microempresas e empresas de pequeno
porte (Despacho SEIC 1093823).

 

Apesar de a aquisição pretendida constar do
planejamento de contratações deste Tribunal, a dotação
orçamentária inicialmente se monstrou insuficiente para
suprir a contratação. No entanto, em resposta ao Ofício nº
1371/2022/DG/TRE-AL (1068140), que solicitou reforço das
dotações orçamentárias para as Eleições 2022, o Tribunal
Superior Eleitoral se manifestou acerca da possibilidade de
utilização do montante já descentralizado, referente aos dois
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turnos de votação, e renovação do pedido após o 1º turno,
caso haja necessidade, conforme consta no Ofício GAB-DG
2324/2022 (1072441),

 
Sobre o reforço da dotação orçamentária, o Sr.

Secretário de Administração (1072442) esclarece que:
 
"Nesse aspecto, observa-se que, embora a
despesa tratada nestes autos não tenha
sido citada no mencionado Ofício
1371/2022, a hipótese de uso dos
recursos já descentralizados com
posterior levantamento de reforço pós 1º
Tu rn o estende-se, em nosso modo de
entender, às demais contratações
planejadas por este Órgão para o próximo
pleito."
 

A reserva de crédito foi, portanto, anexada pela
COFIN (1094723).

 
Ato contínuo, foi juntada aos autos minuta de edital

de licitação (1095853) elaborada pela SLC, na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO,
objetivando a contratação de empresa especializada para
locação de aparelhos de rádio comunicação, conferindo às
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte exclusividade
na participação do certame, em razão do valor estimado para
o lote, conforme consta da Informação 4025 (1095873).

 
Aquiescendo com a informação encaminhada pela

SLC, o Senhor Secretário de Administração submeteu os
presentes autos a esta Unidade Administrativa para análise da
minuta do edital.

 
Esse é 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
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oficial desta Lei."
 
Não obstante, o artigo 191 da nova Lei de

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

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

Sendo o que ora ocorre nestes autos, à vista de
toda instrução precedente, há que se registrar tal opção na
minuta do edital, como já consta em seu preâmbulo
(1095853).

 
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
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predominantemente fático e de natureza
técnica."

 
Dessa forma, sendo os serviços em foco

catalogados como serviços comuns, tem-se que os objetos da
presente licitação podem ser adquiridos via
pregão, registrando-se, ainda, que todos os atos da fase
interna ou preparatória, previstos no art. 3º da Lei nº
10.520/02 c/c o art. 14 do Decreto nº 10.024/2019 foram
devidamente observados.

 
Frise-se, ainda, que o presente procedimento

contém todos os elementos necessários, segundo as
prescrições do art. 8º do Decreto nº 10.024/2019, quais
sejam, a justificativa da contratação, o termo de referência, a
planilha de custo, previsão orçamentária e a minuta do edital,
sendo que esta não traz cláusula restritiva ou impertinente
para a execução do objeto contratual, obedecendo, destarte,
ao art. 37, inc. XXI, da Constituição Federal e ao art. 14, do
antedito Decreto, pendente, ainda, a autorização de abertura
da licitação.

 
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,
da 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, quanto aos
critérios de desempate.

 
5. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO
 
Segue lista de verificação exigida no Anexo I

da PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 226/2018, que
regulamentou a obrigatoriedade do uso de listas de
verificação dos procedimentos de contratações de bens e
serviços no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

 
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.
 

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 0943237

TERMO DE REFERÊNCIA

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

SIM 1026136

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

SIM 1026136

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

SIM 1026136

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

N/A  

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

N/A  

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

N/A  

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

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

N/A  

11

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

N/A  

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

N/A  

13

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

N/A  

14

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

N/A  

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

N/A  

16
O Termo de Referência contém
justificativa para as limitações de tempo,
época e/ou de locais específicos para
atestados de capacidade técnica?

N/A  

17
O Termo de Referência contém
justificativa para a cotação de quantidade
inferior à 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  
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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 1026136

22 O Termo de Referência contempla
requisitos de sustentabilidade? SIM 1026136

23 Existe aprovação do Termo de Referência
pela autoridade competente? SIM 1095904

PESQUISA DE PREÇOS

24 Foi realizada ampla pesquisa de preços? SIM 1093823

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
1093823
 

26 Foi produzida planilha comparativa com
os preços encontrados? SIM

1093823
1094012
1094013

27
A Seção de Compras analisou os preços
encontrados na pesquisa ou submeteu ao
exame da unidade demandante, conforme
o caso?

SIM 1093823

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 1095853

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?

N/A  

31

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

N/A  

32

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

N/A  

Competitividade

33

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

SIM  

A minuta do edital contempla anexos com
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34
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 1095853

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

SIM 1095853

38
As exigências relativas à regularidade
fiscal e trabalhista contidas na minuta do
edital estão de acordo com a legislação?

SIM 1095853

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

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

SIM 1095853

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

SIM 1095853

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

SIM 1095853

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 1095853

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 1095853

45
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento
equivalente contém descrição das
obrigações atribuídas ao contratante e à
fornecedora?

SIM 1095853

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 1095853

47
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento
equivalente contém descrição das sanções
administrativas aplicáveis às fornecedoras
que incorrerem em inadimplemento?

SIM 1095853

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)

N/A  

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

NÃO  

52
A minuta do contrato/ata contém norma
estabelecendo, para a fornecedora, a
obrigação de devolver valores
eventualmente recebidos em excesso?

NÃO 1095853

OUTROS ATOS INSTRUTÓRIOS

53

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

SIM  

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  

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

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?

SIM 1094723

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
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Sem embargo, convém providenciar a juntada do
Anexo III (Minuta de Contrato), ao qual faz referência o item
24.14. da minuta de edital (1095853).

 
À Seção de Licitações e Contratos para

aperfeiçoamento da instrução.
 

Documento assinado eletronicamente por MANUELA ROCHA LIMA, Estagiário(a), em
01/07/2022, às 11:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Assessora
Jurídica Substituta, em 01/07/2022, às 11:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1096773 e o código CRC 48C69027.
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

1 

 

PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22002222  

 
MINUTA 

 
PROCESSO Nº 0006497-91.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO  
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, objetivando a 
contratação de empresa especializada para locação de aparelhos de rádio comunicação, 
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 de aparelhos de rádio comunicação, para serem utilizados nas Eleições 2022, tudo 
de acordo com as especificações e condições assentadas neste edital e seus anexos. 

 
2 – DOS PRAZOS DE ENTREGA E RECOLHIMENTO 

 
2.1.  Os prazos para a empresa entregar e recolher os equipamentos no TRE/AL, são 
os seguintes:  
 

a)   Para o 1º Turno: a entrega será feita 06 (seis) dias antes do dia das eleições, 
pela manhã e o recolhimento se dará na tarde do 3º dia após o dia da votação. Data da 
Eleição: 02.10.2022;  

 
b)        Para o 2º Turno (se houver): a entrega será feita 06 (seis) dias antes do dia das 
eleições, pela manhã e o recolhimento se dará na tarde do 2º dia após as eleições. Data 
da Eleição: 30.10.2022. 
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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; 
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a.1) Como esta licitação prevê a participação exclusiva de microempresas e 

empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o 

prosseguimento no certame; 

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

anexos; 

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

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

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

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

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

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

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

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

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

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

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

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem 

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

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

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

8.213, de 24 de julho de 1991. 

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

licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

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

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

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

sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela 

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

4.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do 

licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para 

realização das transações inerentes a este Pregão. 

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

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

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

responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação 
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por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por 

terceiros. 

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

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

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

logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

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

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

 

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

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

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

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

documentação. 

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

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

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

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

constantes dos sistemas. 

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

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

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

5.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante 

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

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

sua desconexão. 

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

proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

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

propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de 

negociação e julgamento da proposta. 

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

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso 

público após o encerramento do envio de lances. 

6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
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6.1.  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. 

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

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

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

ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

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

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

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

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

da data de sua apresentação. 

6.6. 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. 

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

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

6.7.1. 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. 

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

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

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

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

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

contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no 

Termo de Referência. 

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

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

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
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7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento 

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

7.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 

somente estas participarão da fase de lances. 

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

Pregoeiro e os licitantes. 

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

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

recebimento e do valor consignado no registro. 

7.5.1. Os lances deverão ser ofertados pelo valor global dos serviços e materiais, 
considerando os dois turnos de eleição, se houver. 

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

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

ofertado e registrado pelo sistema. 

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

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

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

lances. 

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

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

lance final e fechado. 

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

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

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

findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

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

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

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

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

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

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

até o encerramento deste prazo. 

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

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

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

itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, 
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até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e 

fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

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

atender às exigências de habilitação. 

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

subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser 

comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia. 

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

próprio do sistema. 

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

que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

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

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

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

Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção 

dos lances. 

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

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

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

no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

7.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço global, conforme definido 

neste Edital e seus anexos. 

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

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

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

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

fechado. 

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

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

preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

7.22.1. no país; 

7.22.2. por empresas brasileiras; 

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

tecnologia no País; 
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7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 

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

Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 

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

eletrônico dentre as propostas empatadas. 

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

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

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

diferentes das previstas neste Edital. 

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

acompanhada pelos demais licitantes. 

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

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

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

documentos complementares, quando necessários à confirmação 

daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

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

julgamento da proposta. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

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

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

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

10.024/2019.  

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

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

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

desclassificação. 

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

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

apresentar preço manifestamente inexequível. 

8.3.1. O preço máximo 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. 

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

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

acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não 
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tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e 

instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou 

à totalidade da remuneração. 

8.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

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

que fundamentam a suspeita. 

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

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

ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de 

antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

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

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

horas, sob pena de não aceitação da proposta. 

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

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

aceita pelo Pregoeiro. 

8.6.2. 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. 

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

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

ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

8.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 

data e horário para a sua continuidade. 

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

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

conforme disposto no item 7.24. 

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

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

9 – DA HABILITAÇÃO. 
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9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor 

da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual 

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 

sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a 

consulta aos seguintes cadastros: 

9.1.1. SICAF; 

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

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

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

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

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

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

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

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

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

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

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

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

por falta de condição de participação. 

9.4.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 

ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 

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

subsequente. 

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

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

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

habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

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

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

condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à 

data prevista para recebimento das propostas; 

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes 

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

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

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

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

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

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

9.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante 

será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) 

horas, sob pena de inabilitação. 

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

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

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

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

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

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

emitidos somente em nome da matriz. 

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

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

a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

9.10.  Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, nos 

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

habilitação: 

9.10.1. Habilitação jurídica: 

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

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

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

de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à 

verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

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

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

registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 

comprobatório de seus administradores; 

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

no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou 

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

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

dos seus administradores; 

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

decreto de autorização; 

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

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

Pessoas Físicas, conforme o caso; 

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

de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 

(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os 

créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, 

inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 

1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-

Geral da Fazenda Nacional. 

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

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

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

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

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

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes 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; 

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

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

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

inabilitação. 

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

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de 

pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato, 
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ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto 

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

9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

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

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

balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

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

todas as demais exigências do edital. 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 

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

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

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

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

pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

9.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem 

anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas 

neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na 

ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra licitante 

com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o 

mesmo prazo para regularização. 

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 

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

horário para a continuidade da mesma. 

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

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

desacordo com o estabelecido neste Edital. 

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

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

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

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

pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, 

a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) 

seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes. 
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9.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 
licitante será declarado vencedor. 

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

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

deverá: 

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

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

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

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 turnos) 

do serviço ofertado. 

10.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

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

Contratada, se for o caso. 

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

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

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

em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

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

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

valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

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

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

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

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

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

vínculo à proposta de outro licitante. 

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

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

11 - DOS RECURSOS. 
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11.1.  Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da 

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será 

concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a 

intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) 

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

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

existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 

fundamentadamente. 

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

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

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

recorrer importará a decadência desse direito. 

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

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

demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 

contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 

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

vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

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

aproveitamento. 

11.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço constante neste Edital. 

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

12.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

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

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

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

que dele dependam; 

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

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

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

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

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

12.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a 

sessão reaberta. 

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

ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 
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12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados 

contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais 

atualizados. 

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 

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

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

a regular decisão dos recursos apresentados. 

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

autoridade competente homologará o procedimento licitatório. 

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

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

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

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

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

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

data de recebimento da impugnação. 

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

do certame. 

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

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

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

al.jus.br. 

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

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

aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

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

previstos no certame. 

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

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

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

vincularão os participantes e a administração.. 

15 – DA CONTRATAÇÃO 
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15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante 
Nota de Empenho na qual constarão todas as especificações dos objetos, inclusive, valor, 
prazo de pagamento, prazo de execução em conformidade com este edital e seus anexos. 

 
15.2. A licitante vencedora receberá a Nota de Empenho, devendo comunicar o 
recebimento da mesma. 

 
15.3. Antes da contratação será exigida a comprovação das condições de habilitação 
consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência 
da contratação. 

 
15.4. Se o licitante vencedor não fizer a comprovação referida no item anterior ou se 
recusar a receber a nota de empenho, será convocado outro licitante para celebrar a 
contratação, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo 
da aplicação das sanções cabíveis. 
 
16 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
16.1. 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. 

 
16.2.  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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16.2.1.  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. 

 
16.3.  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. 
 
16.4.  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 da  contratação, 
em razão de inexecução total ou sobre o valor remanescente em razão de 
inexecução parcial das obrigações assumidas. 

 
16.4.1. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente 
com as demais. 
 
16.4.2. 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. 
 
16.4.3. 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. 

 
16.6.4.  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; 

 
16.5.  O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
 
16.6.  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. 
 
16.7.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a 
prestação dos serviços, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
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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. 

 
16.8.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
16.9.  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. 
 
16.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 

 
16.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
16.12. 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. 

 
16.12.1.  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. 

 
16.13. 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. 
 
16.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da 
União. 
 
17 - DO PAGAMENTO 

 
17.1. 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. 
 
17.2.  Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a penalidades 
eventualmente aplicadas. 
 
17.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
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17.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada pagamento, fará 
as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação tributária vigente. 
 
17.5. 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. 
 
17.6. 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% 
 

18 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

18.1.  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). 
 
19 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

a) Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir suas 
obrigações dentro das normas e condições estabelecidas; 

b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as 
obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos bens; 

c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

 

20 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
20.1. São obrigações da Contratada: 

 

a)   Prestar os serviços  de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e 
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seus anexos; 

b)  Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na prestação dos 
serviços; 

c) Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de 
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL; 

d)     Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho; 

e)      Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal; 

f)      Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram 
em sua habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, 
condições de idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação 
vigente e na aplicável à natureza do objeto da contratação; 

g)    Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da 
União, INSS, FGTS e Fazenda Municipal ou estar registrada junto ao SICAF em 
condição regular; 
 
h)      Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do 
objeto da contratação; 
 
i)      Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de 
Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o 
regime de Direito Público. 

 
23 – DA SUSTENTABILIDADE 
 
23.1  Não são permitidas, à contratada, formas inadequadas de destinação final das 
pilhas e baterias usadas originárias da contratação, nos termos do artigo 22 da Resolução 
CONAMA n° 401, de 04/11/2008, tais como:  
 

a) lançamento a céu aberto, tanto em áreas urbanas como rurais, ou em aterro não 
licenciado; CONSULTORIA GERAL DA UNIÃO Guia Nacional de Contratações 
Sustentáveis 167;  
b) queima a céu aberto ou incineração em instalações e equipamentos não 
licenciados;  
c) lançamento em corpos d’água, praias, manguezais, pântanos, terrenos baldios, 
poços ou cacimbas, cavidades subterrâneas, redes de drenagem de águas pluviais, 
esgotos, ou redes de eletricidade ou telefone, mesmo que abandonadas, ou em 
áreas sujeitas à inundação.”  
 

23.2.        A contratada deverá providenciar o adequado recolhimento das pilhas e 
baterias originárias da contratação, para fins de repasse ao respectivo fabricante ou 
importador, responsável pela destinação ambientalmente adequada, nos termos da 
Instrução Normativa IBAMA n° 08, de 03/09/2012, conforme artigo 33, inciso II, da Lei n° 
12.305, de 2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, artigos 4° e 6° da Resolução 
CONAMA n° 401, de 04/11/2008, e legislação correlata.  
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23.2.1.    No que se refere às baterias, é possível à Administração estabelecer a 
obrigação contratual de que as novas contratadas/revendedoras sejam obrigadas a 
realizar a logística reversa das baterias decorrentes de contratos anteriores, desde 
que se constate que essa seja uma praxe do mercado e que não haverá restrição à 
competitividade no certame. Nesse caso, inserir a seguinte disposição: “A contratada 
deverá providenciar o adequado recolhimento das baterias descartadas, para fins de 
repasse ao respectivo fabricante ou importador, responsável pela destinação 
ambientalmente adequada, nos termos da Instrução Normativa IBAMA n° 08, de 
03/09/2012, conforme artigo 33, inciso II, da Lei n° 12.305, de 2010 – Política 
Nacional de Resíduos Sólidos, artigos 4° e 6° da Resolução CONAMA n° 401, de 
04/11/2008, e legislação correlata 

 
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. 
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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 – Distribuição dos equipamentos por zona eleitoral; 
       ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato. 

        
 

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

Maceió/AL, XX de XXXX de 2022. 
 
 

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

 
                           TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO Locação de aparelhos de rádio comunicação, para 

serem utilizados nas Eleições 2022. 

2. JUSTIFICATIVA Facilitar a comunicação dos servidores que trabalharão 
nos locais de votação, durante a 
realização das Eleições 2022. 

3.  QUANTIDADES E 
ESPECIFICAÇÕES 

134 (cento e trinta e quatro) unidades. Ressalvando 
que se houver 2º turno a quantidade será a mesma. 

 
• Modo de operação: UHF; 

• Possuir indicador de carga de bateria e 
transmissão; 

• Acompanhar 01 (uma) bateria 
sobressalente para cada aparelho; 

• Autonomias mínima da bateria: 8 horas; 

• Possuir fonte de alimentação para 
carga da bateria; 

• Acompanhar presilha para cinto; 

• Frequência de utilização em MHz; 

• Canais: mínimo 01; 
Alcances mínimos: 

• Em campo aberto: 6 Km; 

• Em campo com obstáculos moderados: 2 Km; 

• Em edifícios: 12 andares; 

• Em galpões de concreto ou aço: 20.000 
metros quadrados; 

• O conjunto de rádio comunicadores deve 
acompanhar 01 carregador de mesa múltiplo, 
com capacidade para 3 rádios e/ou baterias 
simultâneos; 

• A proposta deve ser acompanhada de folders 
ou documentos oficiais, fornecidos pelo 
fabricante, que comprovem os requisitos 
mínimos exigidos; 

• Garantia mínima: 12 meses. 
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4 – PRAZO DE ENTREGA E 
RECOLHIMENTO 

Para o 1º Turno: a) 06 (seis) dias antes do dia das 

eleições, pela manhã; b) recolhimento na tarde do 3º 

dia após o dia da votação. Data da Eleição: 

02.10.2022 Para o 2º Turno (se houver): a) entrega 06 

(seis) dias antes do dia das eleições, pela manhã; b) 

recolhimento: na tarde do 2º dia após as eleições. 

Data da Eleição: 30.10.2022 

5 - DA GARANTIA Não se aplica. Os rádios defeituosos devem ser 

imediatamente devolvidos. 

6 – LOCAL DA ENTREGA E 
RETIRADA 

Escola Judiciária Eleitoral, localizada no edifício-sede 

do TRE/AL, com endereço na Rua Aristeu de Andrade 

nº 377, CEP: 57020-720, Farol, Maceió/AL 

7 – VALOR ESTIMADO DA 

CONTRATAÇÃO 

A cargo da COMAP. 

8 – DA 
SUSTENTABILIDADE 

Instrução Normativa IBAMA n° 08, de 03/09/2012, 

conforme artigo 33, inciso II, da Lei n° 12.305, de 

2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, artigos 

4° e 6° da Resolução CONAMA n° 401, de 04/11/2008, 

e legislação correlata.” Observação: No que se refere 

às baterias, é possível à Administração estabelecer a 

obrigação contratual de que as novas 

contratadas/revendedoras sejam obrigadas a realizar 

a logística reversa das baterias decorrentes de 

contratos anteriores, desde que se constate que essa 

seja uma praxe do mercado e que não haverá 

restrição  à competitividade no certame. Nesse caso, 

inserir a seguinte disposição: “A contratada deverá 

providenciar o adequado recolhimento das baterias 

descartadas, para fins de repasse ao respectivo 

fabricante ou importador, responsável pela destinação 

ambientalmente adequada, nos termos da Instrução 

Normativa IBAMA n° 08, de 03/09/2012, conforme 

artigo 33, inciso II, da Lei n° 12.305, de 2010 – Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, artigos 4° e 6° da 

Resolução CONAMA n° 401, de 04/11/2008, e 

legislação correlata. 

9 – UNIDADE FISCALIZADORA EJE 
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ANEXO I-A 

 
DISTRIBUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS POR ZONA ELEITORAL 

 

ZONA ELEITORAL QUANTIDADE TOTAL DE RÁDIOS 

2ª 04 (quatro)  
 
 
 
 
 
 
 

134 (cento e trinta e quatro) 
para o 1º Turno e, se houver 

2º Turno: 134 (cento e trinta e 
quatro) 

10ª 07 (sete) 

14ª 06 (seis) 

18ª 08 (oito) 

20ª 12 (doze) 

21ª 20 (vinte) 

28ª 06 (seis) 

29ª 08 (oito) 

45ª 16 (dezesseis) 

46ª 08 (oito) 

48ª 20 (vinte) 

51ª 13 (treze) 

53º 06 (seis) 
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ANEXO II 

                PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 

Dados da Empresa: 
Razão Social  

CNPJ  
Endereço  

CEP  
Fones:  

Fax  
E-mail  

Site internet  
 

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  

Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  

CEP  
Fone  
Fax  

E-mail  
Cart. de Identidade  

Orgão Expedidor  
CPF  

 
Dados Bancários da Empresa 

Banco  
Agência  
Conta  

 
Dados do Contato com a Empresa: 

Nome  
Cargo  

Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  

E-mail  
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não 
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DESPACHO

Maceió, 06 de julho de 2022.
À AJ-DG,
Com minuta ajustada de edital, retirando as 

menções à minuta de contrato que constavam por equívoco.
Salineto que em exercícios anteriores a contratação  também
se deu através de nota de empenho, conforme Pregão
Eletrônico nº 99/2014.

Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 06/07/2022, 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
1100374 e o código CRC DF9AAE25.
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PROCESSO : 0006497-91.2021.6.02.8000
INTERESSADO : TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
ASSUNTO : COMPLEMENTO. ANÁLISE. MINUTA. EDITAL. PREGÃO ELETRÔNICO.

 

Parecer nº 930 / 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 no Parecer nº 871/2022 - TRE-
AL/PRE/DG/AJ-DG (1096773).

 
A Seção de Licitações e Contratos providenciou a

juntada de nova minuta de edital (1100347), excluindo as 
menções à minuta de contrato que constavam por equívoco,
esclarecendo que em exercícios anteriores a contratação 
também se deu através de nota de empenho, conforme Pregão
Eletrônico nº 99/2014 (Despacho SLC 1100374).

 
Pelo exposto, considerando sanada

a pendência apontada, em complemento ao
supracitado Parecer, esta Assessoria Jurídica aprova, em face
de sua regularidade jurídica, a minuta 1100347 de edital de
PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, visando a
contratação de empresa especializada para a locação de
aparelhos de rádios de comunicação para a utilização nas
Eleições 2022, tudo de acordo com requisição promovida pela
Secretaria de Administração deste Tribunal.

 
À superior consideração do Senhor Diretor-Geral.
 

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Assessora
Jurídica Substituta, em 06/07/2022, às 14:40, 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
1100411 e o código CRC D8122650.
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CONCLUSÃO

Maceió, 07 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 871/2022 (1096773), complementado pelo
parecer nº 930/2022 (1100411), cuja ilação é pela aprovação da
minuta editalícia (1100347), submeto o feito à superior consideração
de Vossa Excelência, com vistas a sugerir a abertura da fase
externa do PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR
PREÇO, objetivando a contratação de empresa especializada para a
locação de aparelhos de rádios de comunicação para a utilização nas
Eleições 2022, tudo de acordo com a justificativa constante no termo
de referência (1026136), aprovado pelo Senhor Secretário de
Administração, nos termos do despacho GSAD 1095904.

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 07/07/2022, às 16:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1101284 e o código CRC 5654303C.
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PROCESSO : 0006497-91.2021.6.02.8000
INTERESSADO : GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ASSUNTO : Autorização. Abertura. Fase Externa Eletrônico. Contratação de empresa especializada para a locação de aparelhos de rádios de
comunicação para a utilização nas Eleições 2022

 

Decisão nº 3060 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor Diretor-
Geral, inserta no evento SEI nº (1100411).

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, objetivando a contratação de empresa especializada para a
locação de aparelhos de rádios de comunicação para a utilização nas
Eleições 2022, tudo de acordo com a justificativa constante no termo
de referência (1026136) e do despacho GSAD (1095904).

À SAD para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no evento SEI
(1100347), aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria Geral por
meio dos Pareceres de nºs 871 (1096773) e 930/2022 (1100411), e
demais medidas cabíveis.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
08/07/2022, às 12:48, 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
1101588 e o código CRC A8008F94.
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DESPACHO

Maceió, 08 de julho de 2022.
À SLC, para publicar o aviso do certame, na forma

autorizada pela Presidência, na Decisão nº 3060
(doc. 1101588).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 08/07/2022, às 13:28, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1102380 e o código CRC CDC50344.
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  6600//22002222  

 
PROCESSO Nº 0006497-91.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO  
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data:  26 de julho 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, objetivando a 
contratação de empresa especializada para locação de aparelhos de rádio comunicação, 
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 de aparelhos de rádio comunicação, para serem utilizados nas Eleições 2022, tudo 
de acordo com as especificações e condições assentadas neste edital e seus anexos. 

 
2 – DOS PRAZOS DE ENTREGA E RECOLHIMENTO 

 
2.1.  Os prazos para a empresa entregar e recolher os equipamentos no TRE/AL, são 
os seguintes:  
 

a)   Para o 1º Turno: a entrega será feita 06 (seis) dias antes do dia das eleições, 
pela manhã e o recolhimento se dará na tarde do 3º dia após o dia da votação. Data da 
Eleição: 02.10.2022;  

 
b)        Para o 2º Turno (se houver): a entrega será feita 06 (seis) dias antes do dia das 
eleições, pela manhã e o recolhimento se dará na tarde do 2º dia após as eleições. Data 
da Eleição: 30.10.2022. 

 
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 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 REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

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

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

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

sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela 

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

4.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do 

licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para 

realização das transações inerentes a este Pregão. 

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

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

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

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

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

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

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

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

logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

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

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

 

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

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

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

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

documentação. 

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

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

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

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

constantes dos sistemas. 

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

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

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

5.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante 

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

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

sua desconexão. 

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

proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

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

propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de 

negociação e julgamento da proposta. 

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

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso 

público após o encerramento do envio de lances. 

6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
 

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

eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor global do item ofertado; 

Edital do Pregão Eletrônico  com valor alterado (1102988)         SEI 0006497-91.2021.6.02.8000 / pg. 202



 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

5 

 

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

especificações constantes no Anexo I-A. 

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

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

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

ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

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

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

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

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

da data de sua apresentação. 

6.6. 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. 

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

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

6.7.1. 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. 

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

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

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

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

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

contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no 

Termo de Referência. 

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

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

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

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

definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 
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7.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 

somente estas participarão da fase de lances. 

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

Pregoeiro e os licitantes. 

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

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

recebimento e do valor consignado no registro. 

7.5.1. Os lances deverão ser ofertados pelo valor global dos serviços e materiais, 
considerando os dois turnos de eleição, se houver. 

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

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

ofertado e registrado pelo sistema. 

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

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

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

lances. 

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

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

lance final e fechado. 

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

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

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

findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

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

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

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

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

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

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

até o encerramento deste prazo. 

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

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

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

itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, 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. 
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7.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o 

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

atender às exigências de habilitação. 

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

subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser 

comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia. 

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

próprio do sistema. 

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

que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

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

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

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

Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção 

dos lances. 

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

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

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

no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

7.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço global, conforme definido 

neste Edital e seus anexos. 

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

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

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

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

fechado. 

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

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

preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

7.22.1. no país; 

7.22.2. por empresas brasileiras; 

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

tecnologia no País; 

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 

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

Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 
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7.23. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 

eletrônico dentre as propostas empatadas. 

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

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

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

diferentes das previstas neste Edital. 

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

acompanhada pelos demais licitantes. 

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

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

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

documentos complementares, quando necessários à confirmação 

daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

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

julgamento da proposta. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

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

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

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

10.024/2019.  

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

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

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

desclassificação. 

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

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

apresentar preço manifestamente inexequível. 

8.3.1. O preço máximo global fixado para os serviços é de R$ 35.825,57 (trinta e cinco 
mil, oitocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e sete centavos), que de modo algum, 
vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços 
inferiores. 

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

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

acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não 

tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e 

instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou 

à totalidade da remuneração. 
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8.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

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

que fundamentam a suspeita. 

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

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

ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de 

antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

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

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

horas, sob pena de não aceitação da proposta. 

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

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

aceita pelo Pregoeiro. 

8.6.2. 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. 

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

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

ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

8.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 

data e horário para a sua continuidade. 

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

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

conforme disposto no item 7.24. 

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

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

9 – DA HABILITAÇÃO. 
 

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

da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual 

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 

sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a 

consulta aos seguintes cadastros: 
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9.1.1. SICAF; 

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

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

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

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

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

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

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

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

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

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

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

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

por falta de condição de participação. 

9.4.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 

ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 

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

subsequente. 

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

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

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

habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

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

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

condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à 

data prevista para recebimento das propostas; 

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes 

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

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

documentação atualizada. 

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

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

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

art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 
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9.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante 

será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) 

horas, sob pena de inabilitação. 

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

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

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

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

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

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

emitidos somente em nome da matriz. 

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

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

a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

9.10.  Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, nos 

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

habilitação: 

9.10.1. Habilitação jurídica: 

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

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

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

de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à 

verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

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

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

registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 

comprobatório de seus administradores; 

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

no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou 

agência; 

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

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

dos seus administradores; 

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

decreto de autorização; 
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9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

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

Pessoas Físicas, conforme o caso; 

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

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; 

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

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

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

inabilitação. 

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

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de 

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

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

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

9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

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

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

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

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

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

todas as demais exigências do edital. 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 

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

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

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

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

pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

9.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem 

anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas 

neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na 

ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra licitante 

com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o 

mesmo prazo para regularização. 

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 

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

horário para a continuidade da mesma. 

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

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

desacordo com o estabelecido neste Edital. 

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

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

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

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

pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, 

a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) 

seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes. 

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

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

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 turnos) 

do serviço ofertado. 

10.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

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

Contratada, se for o caso. 

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

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

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

em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

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

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

valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

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

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

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

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

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

vínculo à proposta de outro licitante. 

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

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

11 - DOS RECURSOS. 
 

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

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será 

concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a 

intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) 

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

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

existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 

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

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

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

recorrer importará a decadência desse direito. 

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

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

demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 

contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 

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

vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

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

aproveitamento. 

11.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço constante neste Edital. 

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

12.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

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

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

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

que dele dependam; 

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

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

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

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

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

12.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a 

sessão reaberta. 

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

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

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

contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais 

atualizados. 

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
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13.1.  O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato 

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

a regular decisão dos recursos apresentados. 

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

autoridade competente homologará o procedimento licitatório. 

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

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

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

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

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

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

data de recebimento da impugnação. 

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

do certame. 

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

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

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

al.jus.br. 

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

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

aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

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

previstos no certame. 

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

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

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

vincularão os participantes e a administração.. 

15 – DA CONTRATAÇÃO 
 
15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante 
Nota de Empenho na qual constarão todas as especificações dos objetos, inclusive, valor, 
prazo de pagamento, prazo de execução em conformidade com este edital e seus anexos. 

 
15.2. A licitante vencedora receberá a Nota de Empenho, devendo comunicar o 
recebimento da mesma. 
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15.3. Antes da contratação será exigida a comprovação das condições de habilitação 
consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência 
da contratação. 

 
15.4. Se o licitante vencedor não fizer a comprovação referida no item anterior ou se 
recusar a receber a nota de empenho, será convocado outro licitante para celebrar a 
contratação, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo 
da aplicação das sanções cabíveis. 
 
16 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
16.1. 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. 

 
16.2.  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. 

 
16.2.1.  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. 

 
16.3.  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. 
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16.4.  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 da  contratação, 
em razão de inexecução total ou sobre o valor remanescente em razão de 
inexecução parcial das obrigações assumidas. 

 
16.4.1. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente 
com as demais. 
 
16.4.2. 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. 
 
16.4.3. 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. 

 
16.6.4.  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; 

 
16.5.  O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
 
16.6.  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. 
 
16.7.  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. 

 
16.8.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
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16.9.  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. 
 
16.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 

 
16.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
16.12. 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. 

 
16.12.1.  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. 

 
16.13. 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. 
 
16.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da 
União. 
 
17 - DO PAGAMENTO 

 
17.1. 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. 
 
17.2.  Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a penalidades 
eventualmente aplicadas. 
 
17.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
17.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada pagamento, fará 
as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação tributária vigente. 
 
17.5. 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. 
 
17.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
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pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação 
da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, 
 

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

18 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

18.1.  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). 
 
19 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

a) Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir suas 
obrigações dentro das normas e condições estabelecidas; 

b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as 
obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos bens; 

c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

 

20 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
20.1. São obrigações da Contratada: 

 

a)   Prestar os serviços  de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e 
seus anexos; 

b)  Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na prestação dos 
serviços; 

c) Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de 
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL; 

d)     Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço 
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eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho; 

e)      Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal; 

f)      Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram 
em sua habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, 
condições de idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação 
vigente e na aplicável à natureza do objeto da contratação; 

g)    Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da 
União, INSS, FGTS e Fazenda Municipal ou estar registrada junto ao SICAF em 
condição regular; 
 
h)      Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do 
objeto da contratação; 
 
i)      Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de 
Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o 
regime de Direito Público. 

 
23 – DA SUSTENTABILIDADE 
 
23.1  Não são permitidas, à contratada, formas inadequadas de destinação final das 
pilhas e baterias usadas originárias da contratação, nos termos do artigo 22 da Resolução 
CONAMA n° 401, de 04/11/2008, tais como:  
 

a) lançamento a céu aberto, tanto em áreas urbanas como rurais, ou em aterro não 
licenciado; CONSULTORIA GERAL DA UNIÃO Guia Nacional de Contratações 
Sustentáveis 167;  
b) queima a céu aberto ou incineração em instalações e equipamentos não 
licenciados;  
c) lançamento em corpos d’água, praias, manguezais, pântanos, terrenos baldios, 
poços ou cacimbas, cavidades subterrâneas, redes de drenagem de águas pluviais, 
esgotos, ou redes de eletricidade ou telefone, mesmo que abandonadas, ou em 
áreas sujeitas à inundação.”  
 

23.2.        A contratada deverá providenciar o adequado recolhimento das pilhas e 
baterias originárias da contratação, para fins de repasse ao respectivo fabricante ou 
importador, responsável pela destinação ambientalmente adequada, nos termos da 
Instrução Normativa IBAMA n° 08, de 03/09/2012, conforme artigo 33, inciso II, da Lei n° 
12.305, de 2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, artigos 4° e 6° da Resolução 
CONAMA n° 401, de 04/11/2008, e legislação correlata.  

 
23.2.1.    No que se refere às baterias, é possível à Administração estabelecer a 
obrigação contratual de que as novas contratadas/revendedoras sejam obrigadas a 
realizar a logística reversa das baterias decorrentes de contratos anteriores, desde 
que se constate que essa seja uma praxe do mercado e que não haverá restrição à 
competitividade no certame. Nesse caso, inserir a seguinte disposição: “A contratada 
deverá providenciar o adequado recolhimento das baterias descartadas, para fins de 
repasse ao respectivo fabricante ou importador, responsável pela destinação 
ambientalmente adequada, nos termos da Instrução Normativa IBAMA n° 08, de 
03/09/2012, conforme artigo 33, inciso II, da Lei n° 12.305, de 2010 – Política 
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Nacional de Resíduos Sólidos, artigos 4° e 6° da Resolução CONAMA n° 401, de 
04/11/2008, e legislação correlata 

 
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 – Distribuição dos equipamentos por zona eleitoral; 
       ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato. 

        
 

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

Maceió/AL, 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 

 

1. OBJETO Locação de aparelhos de rádio comunicação, para 

serem utilizados nas Eleições 2022. 

2. JUSTIFICATIVA Facilitar a comunicação dos servidores que trabalharão 
nos locais de votação, durante a 

realização das Eleições 2022. 

3.  QUANTIDADES E 
ESPECIFICAÇÕES 

134 (cento e trinta e quatro) unidades. Ressalvando 
que se houver 2º turno a quantidade será a mesma. 

 
• Modo de operação: UHF; 

• Possuir indicador de carga de bateria e 
transmissão; 

• Acompanhar 01 (uma) bateria 
sobressalente para cada aparelho; 

• Autonomias mínima da bateria: 8 horas; 

• Possuir fonte de alimentação para 
carga da bateria; 

• Acompanhar presilha para cinto; 

• Frequência de utilização em MHz; 

• Canais: mínimo 01; 
Alcances mínimos: 

• Em campo aberto: 6 Km; 

• Em campo com obstáculos moderados: 2 Km; 

• Em edifícios: 12 andares; 

• Em galpões de concreto ou aço: 20.000 
metros quadrados; 

• O conjunto de rádio comunicadores deve 
acompanhar 01 carregador de mesa múltiplo, 
com capacidade para 3 rádios e/ou baterias 
simultâneos; 

• A proposta deve ser acompanhada de folders 
ou documentos oficiais, fornecidos pelo 
fabricante, que comprovem os requisitos 
mínimos exigidos; 

• Garantia mínima: 12 meses. 
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4 – PRAZO DE ENTREGA E 
RECOLHIMENTO 

Para o 1º Turno: a) 06 (seis) dias antes do dia das 

eleições, pela manhã; b) recolhimento na tarde do 3º 

dia após o dia da votação. Data da Eleição: 

02.10.2022 Para o 2º Turno (se houver): a) entrega 06 

(seis) dias antes do dia das eleições, pela manhã; b) 

recolhimento: na tarde do 2º dia após as eleições. 

Data da Eleição: 30.10.2022 

5 - DA GARANTIA Não se aplica. Os rádios defeituosos devem ser 

imediatamente devolvidos. 

6 – LOCAL DA ENTREGA E 
RETIRADA 

Escola Judiciária Eleitoral, localizada no edifício-sede 

do TRE/AL, com endereço na Rua Aristeu de Andrade 

nº 377, CEP: 57020-720, Farol, Maceió/AL 

7 – VALOR ESTIMADO DA 

CONTRATAÇÃO 

A cargo da COMAP. 

8 – DA 
SUSTENTABILIDADE 

Instrução Normativa IBAMA n° 08, de 03/09/2012, 

conforme artigo 33, inciso II, da Lei n° 12.305, de 

2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, artigos 

4° e 6° da Resolução CONAMA n° 401, de 04/11/2008, 

e legislação correlata.” Observação: No que se refere 

às baterias, é possível à Administração estabelecer a 

obrigação contratual de que as novas 

contratadas/revendedoras sejam obrigadas a realizar 

a logística reversa das baterias decorrentes de 

contratos anteriores, desde que se constate que essa 

seja uma praxe do mercado e que não haverá 

restrição  à competitividade no certame. Nesse caso, 

inserir a seguinte disposição: “A contratada deverá 

providenciar o adequado recolhimento das baterias 

descartadas, para fins de repasse ao respectivo 

fabricante ou importador, responsável pela destinação 

ambientalmente adequada, nos termos da Instrução 

Normativa IBAMA n° 08, de 03/09/2012, conforme 

artigo 33, inciso II, da Lei n° 12.305, de 2010 – Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, artigos 4° e 6° da 

Resolução CONAMA n° 401, de 04/11/2008, e 

legislação correlata. 

9 – UNIDADE FISCALIZADORA EJE 
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ANEXO I-A 

 
DISTRIBUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS POR ZONA ELEITORAL 

 

ZONA ELEITORAL QUANTIDADE TOTAL DE RÁDIOS 

2ª 04 (quatro)  
 
 
 
 
 
 
 

134 (cento e trinta e quatro) 
para o 1º Turno e, se houver 

2º Turno: 134 (cento e trinta e 
quatro) 

10ª 07 (sete) 

14ª 06 (seis) 

18ª 08 (oito) 

20ª 12 (doze) 

21ª 20 (vinte) 

28ª 06 (seis) 

29ª 08 (oito) 

45ª 16 (dezesseis) 

46ª 08 (oito) 

48ª 20 (vinte) 

51ª 13 (treze) 

53º 06 (seis) 
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ANEXO II 

                PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 

Dados da Empresa: 
Razão Social  

CNPJ  
Endereço  

CEP  
Fones:  

Fax  
E-mail  

Site internet  
 

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  

Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  

CEP  
Fone  
Fax  

E-mail  
Cart. de Identidade  

Orgão Expedidor  
CPF  

 
Dados Bancários da Empresa 

Banco  
Agência  
Conta  

 
Dados do Contato com a Empresa: 

Nome  
Cargo  

Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  

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

DESPACHO

Maceió, 11 de julho de 2022.
À AJ-DG,
Para ratificar o valor estimado constante no edital,

item 8.3.1, em conformidade com DEspacho SEIC 1093823.
Ressalto que a reserva de crédito foi feita no valor

correto, para o Primeiro Turno.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 11/07/2022, às 17:48, 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
1103016 e o código CRC AA4E4BB4.

0006497-91.2021.6.02.8000 1103016v1
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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 julho de 2022.

 

Esta Asssessoria Jurídica não apresenta óbices ao
aperfeiçoamento da minuta de edital, na forma apresentada
pela Seção de Licitações e Contratos (Despacho
SLC 1103016), em razão, inclusive de corresponder
à instrução contida nos autos.

 
Assim, ratificamos a aprovação da minuta 1102988,

em complemento ao Parecer 930/2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-
DG (1100411).

 
À Secretaria de Administração para ciência e

providências decorrentes.
 

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 11/07/2022, às 18:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1103036 e o código CRC 805968EF.

0006497-91.2021.6.02.8000 1103036v1
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  6600//22002222  

 
PROCESSO Nº 0006497-91.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO  
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data:  26 de julho 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, objetivando a 
contratação de empresa especializada para locação de aparelhos de rádio comunicação, 
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 de aparelhos de rádio comunicação, para serem utilizados nas Eleições 2022, tudo 
de acordo com as especificações e condições assentadas neste edital e seus anexos. 

 
2 – DOS PRAZOS DE ENTREGA E RECOLHIMENTO 

 
2.1.  Os prazos para a empresa entregar e recolher os equipamentos no TRE/AL, são 
os seguintes:  
 

a)   Para o 1º Turno: a entrega será feita 06 (seis) dias antes do dia das eleições, 
pela manhã e o recolhimento se dará na tarde do 3º dia após o dia da votação. Data da 
Eleição: 02.10.2022;  

 
b)        Para o 2º Turno (se houver): a entrega será feita 06 (seis) dias antes do dia das 
eleições, pela manhã e o recolhimento se dará na tarde do 2º dia após as eleições. Data 
da Eleição: 30.10.2022. 

 
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 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 REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

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

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

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

sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela 

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

4.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do 

licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para 

realização das transações inerentes a este Pregão. 

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

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

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

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

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

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

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

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

logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

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

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

 

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

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

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

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

documentação. 

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

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

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

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

constantes dos sistemas. 

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

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

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

5.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante 

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

negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de 

sua desconexão. 

5.6.  Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a 

proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

5.7.  Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as 

propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de 

negociação e julgamento da proposta. 

5.8.  Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso 

público após o encerramento do envio de lances. 

6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
 

6.1.  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 

eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor global do item ofertado; 
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b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares às 

especificações constantes no Anexo I-A. 

6.2.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta 

ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 

exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 

alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

6.5.  O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar 

da data de sua apresentação. 

6.6. 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. 

6.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de 

regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas. 

6.7.1. 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. 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES. 
 

7.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

7.2.  O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo 

aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, 

contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no 

Termo de Referência. 

7.2.1.  Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, 

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento 

definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 
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7.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 

somente estas participarão da fase de lances. 

7.4.  O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 

Pregoeiro e os licitantes. 

7.5.  Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu 

recebimento e do valor consignado no registro. 

7.5.1. Os lances deverão ser ofertados pelo valor global dos serviços e materiais, 
considerando os dois turnos de eleição, se houver. 

 
7.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado 
para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

7.7.  O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele 

ofertado e registrado pelo sistema. 

7.8.  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser 

inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) 

segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos 

lances. 

7.9.  Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa 

“aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com 

lance final e fechado. 

7.10.  A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. 

Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o 

que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, 

findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

7.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para 

que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento 

superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual 

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

7.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, 

poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo 

de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso 

até o encerramento deste prazo. 

7.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema 

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

7.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos 

itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, 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. 
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7.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o 

reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado 

atender às exigências de habilitação. 

7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os 

subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser 

comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia. 

7.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo 

próprio do sistema. 

7.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele 

que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

7.16.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

7.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 

Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção 

dos lances. 

7.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por 

tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 

decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, 

no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

7.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço global, conforme definido 

neste Edital e seus anexos. 

7.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

7.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de 

classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não 

seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e 

fechado. 

7.22.  Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate 

será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a 

preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

7.22.1. no país; 

7.22.2. por empresas brasileiras; 

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País; 

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência 

Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 
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7.23. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 

eletrônico dentre as propostas empatadas. 

7.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 

melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 

diferentes das previstas neste Edital. 

7.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

7.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo 

de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado 

após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos 

documentos complementares, quando necessários à confirmação 

daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

7.25.  Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

8.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta 

classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço 

em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, 

observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 

10.024/2019.  

8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua 

proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa 

RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de 

desclassificação. 

8.3.  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final 

superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que 

apresentar preço manifestamente inexequível. 

8.3.1. O preço máximo global fixado para os serviços é de R$ 35.825,57 (trinta e cinco 
mil, oitocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e sete centavos), que de modo algum, 
vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços 
inferiores. 

8.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios 

ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 

acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não 

tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e 

instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou 

à totalidade da remuneração. 
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8.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios 

que fundamentam a suspeita. 

8.5.  Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização 

de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá 

ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de 

antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

8.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 

complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) 

horas, sob pena de não aceitação da proposta. 

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação 

escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente 

aceita pelo Pregoeiro. 

8.6.2. 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. 

8.7.  Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo 
pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante 
vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, 
número da conta corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o 
modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II. 

8.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta 

ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

8.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 

data e horário para a sua continuidade. 

8.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, 

conforme disposto no item 7.24. 

8.11.  Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a 

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

9 – DA HABILITAÇÃO. 
 

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor 

da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual 

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 

sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a 

consulta aos seguintes cadastros: 
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9.1.1. SICAF; 

9.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

9.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 

também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que 

prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 

administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de 

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

9.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

9.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, 

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

9.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, 

por falta de condição de participação. 

9.4.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 

ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 

2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 

subsequente. 

9.5.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será 

verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação 

jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e 

habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

9.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa 

SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às 

condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à 

data prevista para recebimento das propostas; 

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes 

do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou 

encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva 

documentação atualizada. 

9.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, 

exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita 

pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme 

art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 
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9.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante 

será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) 

horas, sob pena de inabilitação. 

9.7.  Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de 
requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver 
dúvida em relação à integridade do documento digital. 

9.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

9.9.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 

matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 

exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem 

emitidos somente em nome da matriz. 

9.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de 

números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada 

a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

9.10.  Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, nos 

termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de 

habilitação: 

9.10.1. Habilitação jurídica: 

a)  No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição 

de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à 

verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 

comprobatório de seus administradores; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação 

no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou 

agência; 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação 

dos seus administradores; 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: 

decreto de autorização; 
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9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 

Pessoas Físicas, conforme o caso; 

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 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; 

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; 

9.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de 

inabilitação. 

9.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a 

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de 

pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato, 

ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto 

no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 

9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos 

cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do 

balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 
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9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a 

todas as demais exigências do edital. 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 

9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 

regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 

(cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O 

prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração 

pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

9.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem 

anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas 

neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na 

ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra licitante 

com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o 

mesmo prazo para regularização. 

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 

exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 

horário para a continuidade da mesma. 

9.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por 

não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 

desacordo com o estabelecido neste Edital. 

9.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver 

concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de 

habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que 

venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob 

pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, 

a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) 

seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes. 

 
9.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 
licitante será declarado vencedor. 

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

10.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada 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. 

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 turnos) 

do serviço ofertado. 

10.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à 

Contratada, se for o caso. 

10.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

10.4.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário 

em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, 

prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os 

valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

10.5.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste 

Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o 

julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

10.6.  A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 

considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça 

vínculo à proposta de outro licitante. 

10.7.  As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

11 - DOS RECURSOS. 
 

11.1.  Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da 

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será 

concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a 

intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) 

pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 

existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 

fundamentadamente. 
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11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer importará a decadência desse direito. 

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo 

de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os 

demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 

contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 

começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 

vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

11.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

11.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço constante neste Edital. 

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

12.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 

anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a 

própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os 

que dele dependam; 

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 

licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento 

equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos 

do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

12.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a 

sessão reaberta. 

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, 

ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados 

contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais 

atualizados. 

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
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13.1.  O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato 

do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após 

a regular decisão dos recursos apresentados. 

13.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento licitatório. 

14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO. 
 

14.1.  Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail slc@tre-
al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço discriminado no item 24.11 
deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

14.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital 

e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da 

data de recebimento da impugnação. 

14.4.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização 

do certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão 

ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para 

abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-

al.jus.br. 

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias 

úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais 

aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

14.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional 

e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 

vincularão os participantes e a administração.. 

15 – DA CONTRATAÇÃO 
 
15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante 
Nota de Empenho na qual constarão todas as especificações dos objetos, inclusive, valor, 
prazo de pagamento, prazo de execução em conformidade com este edital e seus anexos. 

 
15.2. A licitante vencedora receberá a Nota de Empenho, devendo comunicar o 
recebimento da mesma. 
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15.3. Antes da contratação será exigida a comprovação das condições de habilitação 
consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência 
da contratação. 

 
15.4. Se o licitante vencedor não fizer a comprovação referida no item anterior ou se 
recusar a receber a nota de empenho, será convocado outro licitante para celebrar a 
contratação, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo 
da aplicação das sanções cabíveis. 
 
16 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
16.1. 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. 

 
16.2.  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. 

 
16.2.1.  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. 

 
16.3.  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. 
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16.4.  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 da  contratação, 
em razão de inexecução total ou sobre o valor remanescente em razão de 
inexecução parcial das obrigações assumidas. 

 
16.4.1. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente 
com as demais. 
 
16.4.2. 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. 
 
16.4.3. 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. 

 
16.6.4.  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; 

 
16.5.  O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
 
16.6.  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. 
 
16.7.  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. 

 
16.8.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
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16.9.  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. 
 
16.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 

 
16.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
16.12. 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. 

 
16.12.1.  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. 

 
16.13. 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. 
 
16.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da 
União. 
 
17 - DO PAGAMENTO 

 
17.1. 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. 
 
17.2.  Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a penalidades 
eventualmente aplicadas. 
 
17.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
17.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada pagamento, fará 
as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação tributária vigente. 
 
17.5. 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. 
 
17.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
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pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação 
da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, 
 

Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
 365   365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 

18 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

18.1.  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). 
 
19 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

a) Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir suas 
obrigações dentro das normas e condições estabelecidas; 

b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as 
obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos bens; 

c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

 

20 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
20.1. São obrigações da Contratada: 

 

a)   Prestar os serviços  de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e 
seus anexos; 

b)  Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na prestação dos 
serviços; 

c) Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de 
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL; 

d)     Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço 

Edital do Pregão Eletrônico nº 60/2022 - assinado (1103067)         SEI 0006497-91.2021.6.02.8000 / pg. 247



 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

21 

 

eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho; 

e)      Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal; 

f)      Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram 
em sua habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, 
condições de idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação 
vigente e na aplicável à natureza do objeto da contratação; 

g)    Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da 
União, INSS, FGTS e Fazenda Municipal ou estar registrada junto ao SICAF em 
condição regular; 
 
h)      Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do 
objeto da contratação; 
 
i)      Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de 
Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o 
regime de Direito Público. 

 
23 – DA SUSTENTABILIDADE 
 
23.1  Não são permitidas, à contratada, formas inadequadas de destinação final das 
pilhas e baterias usadas originárias da contratação, nos termos do artigo 22 da Resolução 
CONAMA n° 401, de 04/11/2008, tais como:  
 

a) lançamento a céu aberto, tanto em áreas urbanas como rurais, ou em aterro não 
licenciado; CONSULTORIA GERAL DA UNIÃO Guia Nacional de Contratações 
Sustentáveis 167;  
b) queima a céu aberto ou incineração em instalações e equipamentos não 
licenciados;  
c) lançamento em corpos d’água, praias, manguezais, pântanos, terrenos baldios, 
poços ou cacimbas, cavidades subterrâneas, redes de drenagem de águas pluviais, 
esgotos, ou redes de eletricidade ou telefone, mesmo que abandonadas, ou em 
áreas sujeitas à inundação.”  
 

23.2.        A contratada deverá providenciar o adequado recolhimento das pilhas e 
baterias originárias da contratação, para fins de repasse ao respectivo fabricante ou 
importador, responsável pela destinação ambientalmente adequada, nos termos da 
Instrução Normativa IBAMA n° 08, de 03/09/2012, conforme artigo 33, inciso II, da Lei n° 
12.305, de 2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, artigos 4° e 6° da Resolução 
CONAMA n° 401, de 04/11/2008, e legislação correlata.  

 
23.2.1.    No que se refere às baterias, é possível à Administração estabelecer a 
obrigação contratual de que as novas contratadas/revendedoras sejam obrigadas a 
realizar a logística reversa das baterias decorrentes de contratos anteriores, desde 
que se constate que essa seja uma praxe do mercado e que não haverá restrição à 
competitividade no certame. Nesse caso, inserir a seguinte disposição: “A contratada 
deverá providenciar o adequado recolhimento das baterias descartadas, para fins de 
repasse ao respectivo fabricante ou importador, responsável pela destinação 
ambientalmente adequada, nos termos da Instrução Normativa IBAMA n° 08, de 
03/09/2012, conforme artigo 33, inciso II, da Lei n° 12.305, de 2010 – Política 
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Nacional de Resíduos Sólidos, artigos 4° e 6° da Resolução CONAMA n° 401, de 
04/11/2008, e legislação correlata 

 
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 – Distribuição dos equipamentos por zona eleitoral; 
       ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato. 

        
 

24.15.       Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do Estado de 
Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não 
puderem ser solucionadas administrativamente. 
 

Maceió/AL, 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 

 

1. OBJETO Locação de aparelhos de rádio comunicação, para 

serem utilizados nas Eleições 2022. 

2. JUSTIFICATIVA Facilitar a comunicação dos servidores que trabalharão 
nos locais de votação, durante a 

realização das Eleições 2022. 

3.  QUANTIDADES E 
ESPECIFICAÇÕES 

134 (cento e trinta e quatro) unidades. Ressalvando 
que se houver 2º turno a quantidade será a mesma. 

 
• Modo de operação: UHF; 

• Possuir indicador de carga de bateria e 
transmissão; 

• Acompanhar 01 (uma) bateria 
sobressalente para cada aparelho; 

• Autonomias mínima da bateria: 8 horas; 

• Possuir fonte de alimentação para 
carga da bateria; 

• Acompanhar presilha para cinto; 

• Frequência de utilização em MHz; 

• Canais: mínimo 01; 
Alcances mínimos: 

• Em campo aberto: 6 Km; 

• Em campo com obstáculos moderados: 2 Km; 

• Em edifícios: 12 andares; 

• Em galpões de concreto ou aço: 20.000 
metros quadrados; 

• O conjunto de rádio comunicadores deve 
acompanhar 01 carregador de mesa múltiplo, 
com capacidade para 3 rádios e/ou baterias 
simultâneos; 

• A proposta deve ser acompanhada de folders 
ou documentos oficiais, fornecidos pelo 
fabricante, que comprovem os requisitos 
mínimos exigidos; 

• Garantia mínima: 12 meses. 
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4 – PRAZO DE ENTREGA E 
RECOLHIMENTO 

Para o 1º Turno: a) 06 (seis) dias antes do dia das 

eleições, pela manhã; b) recolhimento na tarde do 3º 

dia após o dia da votação. Data da Eleição: 

02.10.2022 Para o 2º Turno (se houver): a) entrega 06 

(seis) dias antes do dia das eleições, pela manhã; b) 

recolhimento: na tarde do 2º dia após as eleições. 

Data da Eleição: 30.10.2022 

5 - DA GARANTIA Não se aplica. Os rádios defeituosos devem ser 

imediatamente devolvidos. 

6 – LOCAL DA ENTREGA E 
RETIRADA 

Escola Judiciária Eleitoral, localizada no edifício-sede 

do TRE/AL, com endereço na Rua Aristeu de Andrade 

nº 377, CEP: 57020-720, Farol, Maceió/AL 

7 – VALOR ESTIMADO DA 

CONTRATAÇÃO 

A cargo da COMAP. 

8 – DA 
SUSTENTABILIDADE 

Instrução Normativa IBAMA n° 08, de 03/09/2012, 

conforme artigo 33, inciso II, da Lei n° 12.305, de 

2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, artigos 

4° e 6° da Resolução CONAMA n° 401, de 04/11/2008, 

e legislação correlata.” Observação: No que se refere 

às baterias, é possível à Administração estabelecer a 

obrigação contratual de que as novas 

contratadas/revendedoras sejam obrigadas a realizar 

a logística reversa das baterias decorrentes de 

contratos anteriores, desde que se constate que essa 

seja uma praxe do mercado e que não haverá 

restrição  à competitividade no certame. Nesse caso, 

inserir a seguinte disposição: “A contratada deverá 

providenciar o adequado recolhimento das baterias 

descartadas, para fins de repasse ao respectivo 

fabricante ou importador, responsável pela destinação 

ambientalmente adequada, nos termos da Instrução 

Normativa IBAMA n° 08, de 03/09/2012, conforme 

artigo 33, inciso II, da Lei n° 12.305, de 2010 – Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, artigos 4° e 6° da 

Resolução CONAMA n° 401, de 04/11/2008, e 

legislação correlata. 

9 – UNIDADE FISCALIZADORA EJE 
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ANEXO I-A 

 
DISTRIBUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS POR ZONA ELEITORAL 

 

ZONA ELEITORAL QUANTIDADE TOTAL DE RÁDIOS 

2ª 04 (quatro)  
 
 
 
 
 
 
 

134 (cento e trinta e quatro) 
para o 1º Turno e, se houver 

2º Turno: 134 (cento e trinta e 
quatro) 

10ª 07 (sete) 

14ª 06 (seis) 

18ª 08 (oito) 

20ª 12 (doze) 

21ª 20 (vinte) 

28ª 06 (seis) 

29ª 08 (oito) 

45ª 16 (dezesseis) 

46ª 08 (oito) 

48ª 20 (vinte) 

51ª 13 (treze) 

53º 06 (seis) 
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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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11/07/22, 18:26 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 11/07/2022 18:26:15 

Licitação

Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação Eletrônica
Eventos
Sub-
rogaçãoApoio


Nº do Processo Tipo de Licitação
0006497-91.2021 Menor Preço   

  

Equalização de ICMS Internacional
 
Valor Total da Compra (R$) Quant. Informada de Itens Itens Incluídos Itens Cancelados

35.825,57 1 1 0

 Obras ou Serviços de Engenharia
 
Objeto

Contratação de empresa especializada para locação de aparelhos de rádio comunicação, para serem utilizados nas Eleições 
2022, tudo de acordo com as especificações e condições assentadas no edital e seus anexos.

Informações Gerais

Recurso
Tipo de Recurso Origem do Recurso Outras Origens
Nacional
Valor da Contrapartida (R$) Nº do Contrato

Responsável pela Autorização da Compra

CPF do Responsável Nome Função
087.912.284-68 OTAVIO LEAO PRAXEDES 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
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11/07/22, 18:27 SIASGnet-DC - Item da Licitação

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/visualizarItemLicitacao.do?method=iniciar&itemLicitacao.codigoItemCompra=34651866&ver… 1/1

 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 11/07/2022 18:27:13 

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 00060/2022 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
1 Serviço 21750 - Locação Equipamento Radiocomunicação
Unidade de Fornecimento
UNIDADE
Descrição Detalhada

Locação de aparelhos de rádio comunicação, para serem utilizados nas Eleições 2022. Valor ofertado compreenderá  134 
unidades, por 10 diárias no primeiro turno e por 9 diárias no segundo turno.

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Tipo de Objeto do Item Critério de Julgamento Critério de Valor Valor Total (R$)
2546 Serviços Comuns Menor Preço Valor Máximo Aceitá 35.825,57

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 2546

Pesquisas de Preço de Mercado
Data da

Pesquisa
Valor Total Pesquisado

(R$) Marca Fabricante CPF/CNPJ Nome/Razão Social

23/06/2022 22.914,00 46.072.924/0001-
02

TELERADIO COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS
LTDA

Item Anterior Ir para o Item: 1  Ir Próximo Item

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 11 de julho de 2022.
Acuso ciência do Despacho AJ-DG 1103036 e

devolvo os autos à SLC.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 11/07/2022, às 19:05, 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
1103098 e o código CRC 4953FDB9.

0006497-91.2021.6.02.8000 1103098v1
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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 05302022071300143
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Nº 131, quarta-feira, 13 de julho de 2022ISSN 1677-7069Seção 3

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2022 - UASG 70004

Nº Processo: 0011000-25.2021.6. Objeto: CONTRATAÇÃO DE DE EMPRESA(S)
QUE PRESTE(M) SERVIÇOS DE LOGÍSTICA ENVOLVENDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCU LO S
E EMBARCAÇÕES COM SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES, PARA O TRANSPORTE, NOS
TRAJETOS DE DISTRIBUIÇÃO E RECOLHIMENTO, DE URNAS ELETRÔNICAS E SEUS MATERIAIS
AGREGADOS, DESDE AS SEDES DAS ZONAS ELEITORAIS DO ESTADO ATÉ SEUS LOCAIS DE
VOTAÇÃO, visando à realização das Eleições Gerais 2022- 1º e 2º turnos (este último, se
houver).. Total de Itens Licitados: 24. Edital: 13/07/2022 das 08h00 às 15h00 e das 15h01
às 17h59. Endereço: Rua Joao Diogo, 288, Campina - Belém/PA ou
https://www.gov.br/compras/edital/70004-5-00048-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 13/07/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 27/07/2022
às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

DILSON ATHIAS MESQUITA
Pregoeiro

(SIASGnet - 11/07/2022) 70004-05606-2022NE999999

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
EXTRATO DE CONTRATO Nº 41/2022 - UASG 070019 - TRE/PR

Nº Processo: PAD 001704/2021. Pregão Nº 26/2022. Contratante: TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO PARANÁ. Contratado: 05.427.994/0001-40 - LG. ADMINISTRADORA DE
SERVICOS EIRELI. Objeto: Contratação de empresa especializada para realizar serviços de
engenharia para adequação da edificação do Fórum Eleitoral de Ponta Grossa /PR.
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - PE nº 26/2022. Vigência: 11/07/2022 a 10/01/2023.
Valor Total: R$ 189.799,94. Data de Assinatura: 11/07/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 12/07/2022).

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 27/2022 - UASG 070006 - TRE/PI

Nº Processo: 0007590-11.2022.6.18.8000.
Pregão Nº 24/2022. Contratante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI.
Contratado: 11.399.787/0001-22 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA. Objeto:
Prestação dos serviços de secretariado..
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 12 meses a contar da Ordem de
Serviço . Valor Total: R$ 578.999,76. Data de Assinatura: 12/07/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 12/07/2022).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 27/2022 - UASG 070006 - TRE/PI

Nº Processo: 0007590-11.2022.6.18.8000.
Pregão Nº 24/2022. Contratante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI.
Contratado: 11.399.787/0001-22 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA. Objeto:
Prestação dos serviços de secretariado..
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 12 meses a contar da Ordem de
Serviço . Valor Total: R$ 578.999,76. Data de Assinatura: 12/07/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 12/07/2022).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 27/2022 - UASG 070006 - TRE/PI

Nº Processo: 0007590-11.2022.6.18.8000.
Pregão Nº 24/2022. Contratante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI.
Contratado: 11.399.787/0001-22 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA. Objeto:
Prestação dos serviços de secretariado..
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 12 meses a contar da Ordem de
Serviço . Valor Total: R$ 578.999,76. Data de Assinatura: 12/07/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 12/07/2022).

DESPACHO DE 12 DE JULHO DE 2022

SEI 0010462-96.2022.6.18.8000.
O Presidente do TRE-PI RATIFICA, para os fins do artigo 26, da Lei n.º

8.666/1993, e suas posteriores alterações, a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, com arrimo no
art. 25, II c/c art. 13, VI, do referido diploma legal. A contratação importará no pagamento
da quantia de R$2.560,00 (dois mil quinhentos e sessenta reais) à empresa Escola Superior
de Redes - RNP, CNPJ 03.508.097/0001-36, referente a duas inscrições de servidores do
Núcleo de Segurança da Informação no Curso "Gestão da Segurança da Informação e
Privacidade", na modalidade Ensino a Distância, com carga horária de 40 (quarenta)
horas/aula.

DESEMBARGADOR JOSÉ JAMES GOMES PEREIRA
Presidente do TRE-PI

em exercício

DESPACHO DE 12 DE JULHO DE 2022

SEI 0010108-71.2022.6.18.8000.
O Presidente do TRE-PI RATIFICA, para os fins do artigo 26, da Lei n.º

8.666/1993, e suas posteriores alterações, a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, com arrimo no
art. 25, II c/c art. 13, VI, do referido diploma legal. A contratação importará no pagamento
da quantia de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais) à empresa ONE CURSOS -
Treinamento, Desenvolvimento e Capacitação LTDA, para ministrar, na modalidade EaD, o
"Curso Online: Gestão e Fiscalização de Contratos de Terceirização na Forma IN
05/MP/2017, incluindo as inovações da Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos
nº 14.133/2021", com carga horária de 20 (vinte) horas/aula, a onze servidores do
TRE/PI.

DESEMBARGADOR JOSÉ JAMES GOMES PEREIRA
Presidente do TRE-PI

em exercício

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO

Procedimento Licitatório n° 23/2022. Pregão Eletrônico. Processo SEI 0008949-93.2022.6.18.8000.
Objeto: Formação de registro de preços visando a aquisição de material de

consumo, classificado como material de copa e cozinha (garrafão para água mineral) e
gêneros alimentícios (café e chá). Resultado da Licitação: Sagrou-se vencedora a empresa
Celso Luiz Moreira da Costa (itens 1,2,3,4,5,6 e 7), restando fracassados os itens 8 e 9, que
serão objeto de novo processo de aquisição. Valor da Contratação: R$ 12.377,50 (Doze Mil
Trezentos e Setenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos). Data da Homologação:
11/07/2022.

DES. JOSÉ JAMES GOMES PEREIRA
Presidente do TRE-PI

em exercício

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2022 - UASG 070008 - TRE/RN

Número do Contrato: 21/2019.
Nº Processo: 00000/0043.
Pregão. Nº 36/2019. Contratante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO G.DO NORTE.
Contratado: 09.108.248/0001-45 - TECTRONIX SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI. Objeto:
Prorrogar o prazo de vigência do contrato 21/2019 - tre/rn por mais 12 (doze) meses, a
partir de 14/10/2022, com fundamento no art. 57, ii, da lei 8.666/1993 e cláusula sexta do
contrato; garantir à contratada o reajuste de preços por meio de apostilamento; ratificar
demais cláusulas contratuais não alteradas pelo aditivo. Vigência: 14/10/2022 a
14/10/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 34.220,71. Data de Assinatura:
07/06/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 07/06/2022).

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATOS DE CONVENIO

Processo SEI n. 0010921-44.2021.6.21.8067 - ESPECIE: Convenio celebrado entre o Tribunal
Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul e a Prefeitura Municipal de Doutor Ricardo-RS.
OBJETO: Auxilio as Zonas Eleitorais do interior do Estado, visando possibilitar o
funcionamento do Cartorio Eleitoral e a realizacao de eleicoes. VIGENCIA: 10.11.2021 a
10.11.2023.

Processo SEI n. 0007673-12.2022.6.21.8075 - ESPECIE: Convenio celebrado entre o Tribunal
Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul e a Prefeitura Municipal de Guabiju-RS. OBJETO:
Auxilio as Zonas Eleitorais do interior do Estado, visando possibilitar o funcionamento do
Cartorio Eleitoral e a realizacao de eleicoes. VIGENCIA: 05.07.2022 a 31.12.2024.

Processo SEI n. 0007688-78.2022.6.21.8075 - ESPECIE: Convenio celebrado entre o Tribunal
Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul e a Prefeitura Municipal de Nova Bassano-RS.
OBJETO: Auxilio as Zonas Eleitorais do interior do Estado, visando possibilitar o
funcionamento do Cartorio Eleitoral e a realizacao de eleicoes. VIGENCIA: 30.06.2022 a
31.12.2024.

Processo SEI n. 0007838-59.2022.6.21.8075 - ESPECIE: Convenio celebrado entre o Tribunal
Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul e a Prefeitura Municipal de Nova Prata-RS. OBJETO:
Auxilio as Zonas Eleitorais do interior do Estado, visando possibilitar o funcionamento do
Cartorio Eleitoral e a realizacao de eleicoes. VIGENCIA: 29.06.2022 a 31.12.2024.

Processo SEI n. 0007841-14.2022.6.21.8075 - ESPECIE: Convenio celebrado entre o Tribunal
Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul e a Prefeitura Municipal de Protasio Alves-RS.
OBJETO: Auxilio as Zonas Eleitorais do interior do Estado, visando possibilitar o
funcionamento do Cartorio Eleitoral e a realizacao de eleicoes. VIGENCIA: 05.07.2022 a
31.12.2024.

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 35/2022

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul comunica o resultado da
licitação homologada. Vencedores e preços totais: DAITEC Comércio e Serviços Ltda., item
1, R$ 10.995,00; Luxsell Comércio e Serviço de Equipamentos Ltda., item 2, R$ 8.975,00.

ANA GABRIELA DE ALMEIDA VEIGA
Diretora-Geral

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Extrato do Primeiro Termo Aditivo Ao Convênio nº 04/2020. Processo Sei nº
2020.0.000022032-7 - Objeto: Prorrogar o Convênio nº 04/2020 por 2 (dois) anos,
mantidas as demais cláusulas. Partes: Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro - TRE/RJ
e Sabemi Seguradora S/A. Vigência: 2 (Dois) Anos, A Contar de 09/07/2022. Data da
Assinatura: 08/07/2022. Assinam: Desembargador Elton Martinez Carvalho Leme -
Presidente do TRE/RJ e Alexandre Girardi e Eliana Schwingel Diederichsen - Diretores da
Sabemi Seguradora S.A.

DIRETORIA-GERAL
ASSESSORIA JURÍDICA

EXTRATOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo nº 2022.0.000005657-0. Objeto: Locação de imóvel para abrigar o Pólo Eleitoral
do Município de Nova Iguaçu para as Eleições 2022. Locador: Jaqueline Pires Flor. FUND.
LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei 8.666/93. Valor Global: R$94.500,00. Valor Mensal:
R$18.900,00. Declaração de Dispensa de Licitação: Eline Iris Rabello Garcia da Silva,
Diretora-Geral. Ratificação: Desembargador Elton Martinez Carvalho Leme, Presidente.

Processo nº 2021.0.000048216-6. Objeto: Locação de imóvel para abrigar o Pólo Eleitoral
de Madureira para as Eleições 2022. Locador: Pedro Paulo Marcolla Teixeira. Fund. Legal:
Art. 24, inciso X, da Lei 8.666/93. Valor Global: R$76.387,10. Valor Mensal: R$16.000,00.
Declaração de Dispensa de Licitação: Eline Iris Rabello Garcia da Silva, Diretora-Geral.
Ratificação: Desembargador Elton Martinez Carvalho Leme, Presidente.

EXTRATOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo nº 2022.0.000026712-1. Objeto: Contratação do serviço de capacitação in
company Workshop Sobre Adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, Na modalidade à
distância síncrona, com carga total de 15 horas e participação de até 30 servidores.
Contratada: Ruy Andrade Advocacia Empresarial. CNPJ: 20.191.560/0001-88. FUND. LEGAL:
Art. 25, inciso II, combinado com o art. 13, inciso VI, da Lei 8.666/93. VALOR: R$14.000,00.
Declaração de Inexigibilidade de Licitação: Eline Iris Rabello Garcia da Silva, Diretora-Geral.
Ratificação: Elton Martinez Carvalho Leme, Presidente.

Processo nº 2022.0.000026203-0. Objeto: Emissão de empenho para cobrir despesas com
fornecimento de água e tratamento de esgoto na área de concessão da empresa, no
período de 01/08/2022 a 31/12/2022. Favorecida: Rio + Saneamento BL3 S.A., CNPJ
42.292.007/0001-74. Fund. Legal: Art. 25, caput, da Lei 8.666/93. Valor: R$2.500,00.
Declaração de Inexigibilidade de Licitação: Eline Iris Rabello Garcia da Silva, Diretora-Geral.
Ratificação: Desembargador Elton Martinez Carvalho Leme, Presidente.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2022

Processo nº 2021.0.000048371-5.
A Sra. Diretora-Geral torna pública a homologação da licitação mediante Pregão

Eletrônico nº 36/2022, destinado à aquisição de material de marcenaria, tendo como
vencedoras as empresas Marcenaria Mundo do Pica Pau Comercio e Industria Eireli Para o
item 1, com o valor de R$1.530,00; Eldorado 2022 Comercio e Servicos Ltda Para os itens
2, 3, 4, 6, 9 e 16, com os valores de R$2.640,00, R$1.739,88, R$3.340,00, R$2.240,00,
R$2.640,00 e R$1.300,00, respectivamente; Luciane Correa Mendes 02889247708 Para o
item 5, com o valor de R$2.899,98; Eletrobarra Material de Construcao Eireli Para os itens
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Pregões 2022
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segundos

Licitação Em Andamento

i

i

Número 32/2022
SEI  0002467-76.2022.6.02.8000

Data: 30/05/2022 às 14:00:00 

Objeto: Aquisição imediata de equipamentos material permanente – condicionadores de ar, para atender a demanda
ordinária de 2022, referente a todos os prédios que integram a Justiça Eleitoral em Alagoas, conforme especificações e
condições assentadas nos ANEXOS I e I-A do edital.

Critérios de Sustentabilidade: ( x ) SIM   (   ) NÂO

Valor total: R$ 137.965,02.
Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_322022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=16/05/2022&jornal=530&pagina=195&totalArquivos=365)
(https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=16/05/2022&jornal=530&pagina=195&totalArquivos=365)Pedido de Esclarecimento (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_322022_esclarecimento1.pdf) I
Resposta ao Pedido de Esclarecimento (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_322022_resposta1.pdf) I 
(https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=11/05/2022&jornal=530&pagina=212&totalArquivos=383)

Número 37/2022
SEI  0003287-95.2022.6.02.8000

Data: 08/06/2022 às 14:00:00 

Objeto: Prestação continuada de serviço especializado de suporte técnico de Tecnologia da Informação - TI, por meio de
Unidades de Serviço Técnico – USTs, em primeiro e segundo níveis, aos usuários do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas -
TRE/ AL, conforme especificações descritas no Anexo I do edital.

Critérios de Sustentabilidade: (  ) SIM   ( x ) NÂO

Valor total: R$ 914.821,72
Documentos:
Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=26/05/2022&jornal=530&pagina=163)
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(https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=26/05/2022&jornal=530&pagina=163)Pedido de
Esclarecimento I (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_esclarecimento.pdf)
Resposta ao Pedido de Esclarecimento I (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_resposta.pdf) 
(https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=11/05/2022&jornal=530&pagina=212&totalArquivos=383)
(https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=11/05/2022&jornal=530&pagina=212&totalArquivos=383)Pedido de Esclarecimento II (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_esclarecimento2.pdf)
Resposta ao Pedido de Esclarecimento II (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_resposta2.pdf)
Pedido de Esclarecimento III (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_esclarecimento3.pdf)
Resposta ao Pedido de Esclarecimento III  (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_resposta3.pdf) 
(https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=11/05/2022&jornal=530&pagina=212&totalArquivos=383)
Pedido de Esclarecimento IV (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_esclarecimento4.pdf)
Resposta ao Pedido de Esclarecimento IV (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_resposta4.pdf)
(https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_resposta4.pdf)Pedido de
Esclarecimento V (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_esclarecimento4.pdf)
(https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_esclarecimento4.pdf)Resposta ao
Pedido de Esclarecimento V (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_resposta4.pdf)
(https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_resposta4.pdf)Pedido de
Esclarecimento VI (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_esclarecimento4.pdf)
Resposta ao Pedido de Esclarecimento VI (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_resposta4.pdf)
(https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_resposta4.pdf)Pedido de
Esclarecimento VII (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_esclarecimento4.pdf)
(https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_esclarecimento4.pdf)Resposta ao
Pedido de Esclarecimento VII (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_resposta4.pdf)
Decisão Des. Presidente TRE-AL (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_decisaopresidentetre.pdf)
Aviso de Reabertura (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_reabertura.pdf)
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Número 43/2022
SEI  0002877-37.2022.6.02.8000

Data: 23/06/2022 às 14:00:00 

Objeto: Contratação de pessoa jurídica ou profissional para realização de serviço de manutenção corretiva, em 3 (três)
condicionadores de ar, tipo split cassete, localizados no edifício sede deste Tribunal, sem inclusão de peças, de acordo com
as especificações e condições assentadas no edital e seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: (   ) SIM   ( X ) NÂO

Valor total: R$ 7.600,00
Documentos:
Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_432022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=07/06/2022&jornal=530&pagina=164&totalArquivos=328)

Número 45/2022
SEI  0004573-45.2021.6.02.8000

Data: 28/06/2022 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$ 270.574,07
Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_452022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=08/06/2022&jornal=530&pagina=186)
Pedido de Esclarecimento I (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_452022_esclarecimento1.pdf)
Resposta ao Pedido de Esclarecimento I  (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_452022_resposta1.pdf)

 

Número 48/2022 

SEI  0004955-38.2021.6.02.8000

Data: 07/07/2022 às 14:00:00 

Objeto: Registro de Preço para aquisição de computadores para substituir equipamentos fora de garantia e/ou obsoletos,
conforme especificações descritas no Anexo I do edital.

Critérios de Sustentabilidade: (   ) SIM   ( X ) NÂO

Valor unitário: Item 1: R$ 10.351,57; Item 2: R$ 849,68; Item 3: R$ 16.810,03; Item 4: R$ 5.078,60; Item 5: R$
5.778,01.
Documentos:
Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_482022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=22/06/2022&jornal=530&pagina=174)
Impugnação ao Edital (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_482022_impugnacao.pdf)
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Resposta à Impugnação (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_482022_respostaimpugnacao.pdf)
Pedido de Esclarecimento I (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_482022_esclarecimento1.pdf)
Resposta ao Pedido de Esclarecimento I  (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_482022_resposta1.pdf)
(https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=11/05/2022&jornal=530&pagina=212&totalArquivos=383)Pedido de Esclarecimento II (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_482022_esclarecimento2.pdf)
Resposta ao Pedido de Esclarecimento II (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_482022_resposta2.pdf)
Pedido de Esclarecimento III (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_482022_esclarecimento3.pdf)
Resposta ao Pedido de Esclarecimento III (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_482022_resposta3.pdf)

Número 49/2022
SEI  0006479-70.2021.6.02.8000

Data: 07/07/2022 às 15:00:00 

Objeto: Contratação de empresa do  ramo de transporte em veículo automotor com condutores munidos de regular
carteira  de motorista e telefone celular, com a finalidade de atender às necessidades de  transporte de agentes e
materiais da Justiça Eleitoral de Alagoas, decorrentes das atividades preparatórias e de execução das Eleições Gerais 2022
(etapas de vistoria dos locais de votação, preparação das urnas eletrônicas, seções eleitorais, coleta de mídias e apuração,
reparação e substituição de urnas), conforme  especificações e condições assentadas nos ANEXOS I e I-A do edital. .

Critérios de Sustentabilidade: (   ) SIM   ( X ) NÂO

Valor total: R$ 709.588,51.
Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_492022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=22/06/2022&jornal=530&pagina=174)
Pedido de Esclarecimento I (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_492022_esclarecimento.pdf)
Resposta ao Pedido de Esclarecimento I  (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_492022_resposta.pdf)
Pedido de Esclarecimento II (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_492022_esclarecimento2.pdf)
Resposta ao Pedido de Esclarecimento II  (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_492022_resposta2.pdf)
Pedido de Esclarecimento III (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_492022_esclarecimento3.pdf)
Resposta ao Pedido de Esclarecimento III (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_492022_resposta3.pdf)

Número 50/2022
SEI  0007418-50.2021.6.02.8000

Data: 07/07/2022 às 16:00:00 

Objeto: Contratação de  serviços de  impressão e confecção de material gráfico para as eleições de 2022,
conforme especificações e condições assentadas no edital e seus anexos. 
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Critérios de Sustentabilidade: (  X ) SIM   (   ) NÂO

Valor total: R$ 212.299,61.
Documentos:
Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_502022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=22/06/2022&jornal=530&pagina=174)
Pedido de Esclarecimento I (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_502022_esclarecimento1.pdf)
Resposta ao Pedido de Esclarecimento I  (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_502022_resposta1.pdf)
Pedido de Esclarecimento II (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_502022_esclarecimento2.pdf)
Resposta ao Pedido de Esclarecimento II  (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_502022_resposta2.pdf)

Número 51/2022
SEI  0002031-54.2021.6.02.8000

Data: 08/07/2022 às 09:00:00 

Objeto: Contratação de serviços de prestação de serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva,
sem fornecimento de peças, em  empilhadeiras e transpaletes hidráulicos, de acordo com as especificações e
condições assentadas neste edital e seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: (  X ) SIM   (   ) NÂO

Valor total: R$ 38.880,00.
Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_512022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=22/06/2022&jornal=530&pagina=174&totalArquivos=349)

Número 52/2022
SEI  0001096-77.2022.6.02.8000

Data: 14/07/2022 às 14:00:00 

Objeto:  Registro de Preço para contratação de empresa especializada para confecção de paletes de madeira, para
manuseio através de paleteiras manuais (transpaletes) ou empilhadeiras, conforme especificações descritas no edital e
seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: (  X ) SIM   (   ) NÂO

Valor total: R$ 42.490,00.
Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_522022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=01/07/2022&jornal=530&pagina=216&totalArquivos=412)

Número 53/2022
SEI  0004050-96.2022.6.02.8000

Data: 15/07/2022 às 09:00:00 
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Objeto: Registro de Preços de material de consumo – gêneros alimentícios, para atender às Unidades da Justiça Eleitoral
em Alagoas, na manutenção de suas atividades no exercício de 2022/2023, conforme especificações descritas no edital e
seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: (  X ) SIM   (   ) NÂO

Valor unitário estimado: Item 01 - R$ 13,04, Item 2 - R$ 65,61, Item 03 - R$ 11,62, Item 04 - R$ 9,70, Item 05
- R$ 28,21, Item 06 - R$ 7,24, Item 07 - R$ 5,36.
Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_532022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=01/07/2022&jornal=530&pagina=216&totalArquivos=412)

Número 54/2022
SEI  0004510-83.2022.6.02.8000

Data: 18/07/2022 às 14:00:00 

Objeto: Aquisição de material de consumo - material elétrico, conforme o edital e  seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: (  X ) SIM   (   ) NÂO

Valor Total estimado: R$ 87.567,32
Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_542022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=04/07/2022&jornal=530&pagina=313)

Número 55/2022
SEI  0004366-12.2022.6.02.8000

Data: 14/07/2022 às 15:00:00 

Objeto: Aquisição de 02 (dois) veículos automotores de passeio, tipo sedan, conforme o edital e seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: (  X ) SIM   (   ) NÂO

Valor total estimado: R$ 296.820,00
Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_552022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=01/07/2022&jornal=530&pagina=216&totalArquivos=412)

Número 56/2022
SEI  0003554-67.2022.6.02.8000

Data: 15/07/2022 às 10:00:00 

Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de tradução/interpretação em Língua Brasileira de Sinais
(LIBRAS), conforme o edital e seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: (  X ) SIM   (   ) NÂO

Valor total estimado: R$ 142.161,20
Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_562022_edital.pdf)
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Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=04/07/2022&jornal=530&pagina=313)
Pedido de Esclarecimento I (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_562022_esclarecimento1.pdf)
Resposta ao Pedido de Esclarecimento I  (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_562022_resposta1.pdf)

Número 57/2022
SEI  0007606-43.2021.6.02.8000

Data: 22/07/2022 às 9:00:00 

Objeto:  contratação de empresa para  alocação de veículos, motoristas e carregadores nos cartórios eleitorais, e
monitoramento  das operações regionais de transporte, para atuação na logística de distribuição e  recolhimento de
materiais para as eleições, conforme o edital e seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: (  x ) SIM   (   ) NÂO

Valor total estimado: R$ 51.115,20
Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_572022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=08/07/2022&jornal=530&pagina=147&totalArquivos=304)

Número 58/2022
SEI  0006498-76.2022.6.02.8000

Data: 21/07/2022 às 14:00:00 

Objeto:  contratação de empresa para  alocação de veículos, motoristas e carregadores nos cartórios eleitorais, e
monitoramento  das operações regionais de transporte, para atuação na logística de distribuição e  recolhimento de
materiais para as eleições, conforme o edital e seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: (   ) SIM   ( x ) NÂO

Valor total estimado: R$ 1.717.661,47
Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_582022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=08/07/2022&jornal=530&pagina=147&totalArquivos=304)

Número 59/2022
SEI  0001978-39.2022.6.02.8000

Data: 22/07/2022 às 10:00:00 

Objeto: Aquisição de material de consumo – HDs internos e externos para reposição/atualização, conforme o edital e seus
anexos.

Critérios de Sustentabilidade: (   ) SIM   ( x ) NÂO

Valor total estimado: R$ 19.167,50
Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_592022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  
(https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
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Tags

#Pregão (https://adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/transparencia-e-prestacao-de-contas/contratacoes/licitacoes/pregoes/pregoes-2022/list-subjects?subjects=Preg%C3%A3o)

#Pregão eletrônico (https://adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/transparencia-e-prestacao-de-contas/contratacoes/licitacoes/pregoes/pregoes-2022/list-subjects?

subjects=Preg%C3%A3o%20eletr%C3%B4nico)

Gestor responsável

Coordenadoria de Material e Patrimônio +

data=08/07/2022&jornal=530&pagina=147&totalArquivos=304)

Número 60/2022
SEI  0006497-91.2021.6.02.8000

Data: 26/07/2022 às 14:00:00 

Objeto: Contratação de empresa especializada para locação de aparelhos de rádio comunicação, para serem utilizados nas
Eleições 2022, conforme o edital e seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: (  x  ) SIM   (    ) NÂO

Valor total estimado: R$ 35.825,57
Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_602022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=13/07/2022&jornal=530&pagina=143)

 Mapa do site
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DESPACHO

Maceió, 13 de julho de 2022.
À PREG,
Para realização do certame.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 13/07/2022, às 15:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1104375 e o código CRC 02656EB8.

0006497-91.2021.6.02.8000 1104375v1
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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 60/2022

 
Às 14:00 horas do dia 26 de julho 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 0006497-91.2021 , realizar os procedimentos relativos ao
Pregão nº 60/2022. Objeto: Contratação de empresa especializada para locação de aparelhos de rádio comunicação,
para serem utilizados nas Eleições 2022, tudo de acordo com as especificações e condições assentadas no 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 Equipamento Radiocomunicação
Descrição Complementar: Locação de aparelhos de rádio comunicação, para serem utilizados nas Eleições 2022.
Valor ofertado compreenderá 134 unidades, por 10 diárias no primeiro turno e por 9 diárias no segundo turno.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada 
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Quantidade: 2546 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 35.825,5700 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

SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA 
Equipe de Apoio

Voltar 
 

Ata PREGÃO 60 DESERTO (1112011)         SEI 0006497-91.2021.6.02.8000 / pg. 268

javascript:self.print()


TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 26 de julho de 2022.
 
 
 Sr. Secretário de Administração.
 
Em conformidade com às disposições contidas no

Edital, aberta  a Sessão Pública na presente data, a qual, pela
inexistência de propostas, foi encerrada, também, por
caracterizar-se “licitação deserta”, registro Ata evento sei
nº 1112011

Respeitosamente.
Pregoeiro Oficial TRE/AL
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 26/07/2022, às 14:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1112012 e o código CRC 85925AE0.

0006497-91.2021.6.02.8000 1112012v1
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DESPACHO

Maceió, 29 de julho de 2022.
 
À Diretoria-Geral.

 
Senhor Diretor-Geral,
 
Submeto os presentes autos à deliberação superior

de Vossa Senhoria, pedindo vênia para sugerir que o feito
evolua à Presidência para que sejam homologados os atos do
Pregoeiro, que declarou fracassado o Pregão Eletrônico nº
52/2022 (doc. 1105746), e autorizada a repetição do certame,
com a necessária revisão prévia da estimativa de preços,
tendo em conta as razões do fracasso, conforme registrado na
ata de evento nº. 1105743.

Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 29/07/2022, às 12:44, 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
1114970 e o código CRC CF35BAA0.

0006497-91.2021.6.02.8000 1114970v1
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CONCLUSÃO

Maceió, 29 de julho de 2022.
Senhor Presidente, 
 
 
Cumpre-me levar ao conhecimento de Vossa

Excelência, informação prestada pelo Sr. Secretário de
Administração, por conduto do Despacho GSAD 1114970,
dando conta do fracasso do Pregão Eletrônico nº 53/2022, que
tinha como objeto a contratação de empresa especializada
para locação de aparelhos de rádio comunicação.

 
Ressalto por oportuno, também, consoante

noticiado no aludido despacho, a necessidade de autorização
da repetição do certame, com a consequente revisão prévia da
estimativa de preços.

 
Posta assim a questão, concluo os autos eletrônicos

à superior consideração de Vossa Excelência para a
necessária e competente deliberação, com a sugestão de que
seja efetivada a homologação dos atos praticados pelo
Pregoeiro, que declarou fracassado o Pregão nº 53/2022,
consoante  Despacho PREG 1112012.

 
Outrossim, como também sugerido pelo Titular da

SAD, que seja autorizada a instrução com vistas à atualização
da pesquisa de preços, visando à repetição do certame.

 
Respeitosamente,
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Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 29/07/2022, às 13:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1114981 e o código CRC BABD760F.

0006497-91.2021.6.02.8000 1114981v1
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DESPACHO

Maceió, 29 de julho de 2022.
Ao GPRES.
 
Retificando o Despacho GSAD 1114970, esclareço

que se trata do Pregão nº 60/2022, que resultou deserto,
conforme Despacho PREG 1112012.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 29/07/2022, às 13:39, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1115041 e o código CRC 0CF51A22.

0006497-91.2021.6.02.8000 1115041v1
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PROCESSO : 0006497-91.2021.6.02.8000
INTERESSADO : Secretaria de Administração
ASSUNTO : Autorização.  Homologação atos pregoeiro. Repetição do certame. Revisão prévia de estimativa de preços.

 

Decisão nº 3308 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

Tendo em vista o pronunciamento do Senhor Diretor-
Geral no evento SEI (1114981) e com fulcro nas informações
do Secretário de Administração  (1115041) e Despacho PREG SEI
(1112012), noticiando que o Pregão Eletrônico n° 60/2022 restou
deserto, cujo objeto era a contratação de empresa especializada para
locação de aparelhos de rádio comunicação, HOMOLOGO os atos
praticados pelo Pregoeiro, nos termos do inciso IV, art. 7º, do
Decreto nº 3.555/2000, ao tempo em que AUTORIZO a repetição do
certame com a consequente revisão prévia da estimativa de preços.

Retornem os autos à Secretaria de Administração para
conhecimento, registros e adoção das providências
administrativas que se revelem necessárias ou recomendáveis à
consecução do feito.

 
DES. WASHINGTON LUIZ DAMASCENO FREITAS

Vice-Presidente no exercício da Presidência
Documento assinado eletronicamente por WASHINGTON LUIZ DAMASCENO
FREITAS, Vice-presidente, no exercício da Presidência, em 02/08/2022, às 22:08,
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
1115664 e o código CRC C4D8AE82.

0006497-91.2021.6.02.8000 1115664v4
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DESPACHO

Maceió, 03 de agosto de 2022.
 
 
Diante da Decisão 3308, 1115664, encaminho os

presentes autos à SEIC, para atualização da pesquisa de
preços.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 03/08/2022, às 19:36, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1118598 e o código CRC E9E304A2.

0006497-91.2021.6.02.8000 1118598v1
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E-mail - 1118634

Data de Envio: 
  04/08/2022 08:52:34

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    vendas2@teleradio.com.br

Assunto: 
   Solicitação. Cotação (ATUALIZAÇÃO). Rádios Comunicadores. TREAL

Mensagem: 
  Prezados(as),

Encaminho solicitação de nova proposta de preço,tendo em vista atualização nos quantitativos do objeto
demandando, encaminhando, em anexo, Termo de Referência atualziado.

Obs.: Favor encaminhar com cópia para lisianacintra@gmail.com.

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra
SEIC - TRE/AL
82 99301 0575

Anexos:
    Anexo_1026136_TR_RADIOS_2022_FINALISSIMO_marco.pdf
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DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA PRÁTICA DE NEPOTISMO, NOS 

TERMOS DO ARTIGO 2º, V DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 07/005, COM REDAÇÃO 

DADA PELA RESOLUÇÃO CNJ Nº 229/2016.  

 

 

TELERADIO COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 46.072.924/0001-02, situada na Avenida 

Governador Lamenha Filho, 128, Feitosa, Maceió, Alagoas, representada por seu sócio, 

DANIELLE RODRIGUES DA SILVA CPF nº 051.452.934-29, carteira de identidade nº 

99001195319 , expedida por SSP AL, brasileira, casada, com domicílio na Rua Tucuruvi 

nº 7, Feitosa, Maceió, Alagoas, que 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.  

                       

 

 

TELERADIO COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA 

DANIELLE RODRIGUES DA SILVA  

 

 

 

Maceió, 04 de Agosto de 2022. 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: TELERADIO COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA (MATRIZ E
FILIAIS)
CNPJ: 46.072.924/0001-02
Certidão nº: 24735682/2022
Expedição: 04/08/2022, às 09:29:00
Validade: 31/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que TELERADIO COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA (MATRIZ E
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 46.072.924/0001-02, NÃO CONSTA
como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: TELERADIO COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA
CNPJ: 46.072.924/0001-02 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

constam débitos  administrados  pela  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código  Tributário  Nacional  (CTN),  ou  objeto  de  decisão  judicial  que  determina  sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

1.

não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

2.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:53:27 do dia 04/08/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/01/2023.
Código de controle da certidão: 13C0.D744.CA9C.C7BA
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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DESPACHO

Maceió, 04 de agosto de 2022.
 
 
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se de locação de aparelhos de rádio

comunicação, para serem utilizados nas Eleições 2022,
conforme especificações constantes de Termo de Referência
atualizado - 1026136.

Os autos foram encaminhados pelo Senhor
Secretário de Administração, Despacho GSAD (1118598), para
atualização da pesquisa de preço, em razão do Pregão
Eletrônico nº 60/2022 ter restado deserto.

O valor daquela licitação foi estimado com base em
consulta a potenciais fornecedores, bem como a partir de
propostas vencedoras de licitações de objetos semelhantes,
Despacho SEIC - 1093823, repercutindo em um valor total
estimado em R$ 35.825,57 (trinta e cinco mil oitocentos e
vinte e cinco reais e cinquenta e sete centavos).

Para fins de atendimento ao determinado pela SAD,
entramos em contato com a Telerádio, participante da citada
pesquisa de preço. Em resposta, a empresa manteve o valor
para o 1º Turno, ofertando um desconto para o 2º Turno,
resultando em uma proposta de preço no valor de R$
17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais) - 1118705.

Com base no acima expoto e nas demais
documentações constantes dos autos, sugerimos, s.m.j, a
contratação direta por dispensa de licitação, nos termos do
Art. 24, II da Lei nº 8.666/93 com a empresa TELERADIO
COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA, inscrita no CNPJ
nº 46.072.924/0001-03, pelo valor total de R$ 17.600,00
(dezessete mil e seiscentos reais) juntando as seguintes
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documentações:
- Declaração Nepotismo (página 1 - 1118684);
- CADIN (página 2 - 1118684);
- Certidão TCU (páginas 3/4- 1118684);
- Regularidade Fisco Municipal (página 5 -

1118684):
- Regularidade FGTS (página 6 - 1118684);
- Trabalhista (página 7 - 1118684); e
- Certidão RFB (página 8 - 1118684).
 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 04/08/2022, às 10:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1118685 e o código CRC 2FDAEA65.

0006497-91.2021.6.02.8000 1118685v1
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TELERADIO - COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA  CNPJ. 46.072.924/0001-02 

 AVENIDA GOVERNADOR LAMENHA FILHO, N° 128A,  FEITOSA -    MACEIO-AL  

                                               www.teleradio.com.br       E-Mail: comercial@teleradio.com.br 

 

  

  
 
MACEIÓ/AL, 04 DE AGOSTO DE 2022. 
 
TRE-AL – ELEIÇÃO 2022 
ATT: SRA. LIZIANA  
 
REF.: TERMO DE REFERENCIA Nº. 0978361. 
 
Conforme Termo de Referência segue proposta comercial: 
 

Item Descrição do Produto Quant. Un.  V. Unit. 
(Diária) 

Valor Total 
(10 dias) 

PERIODO DO 1º TURNO (10 DIAS)  

01  RADIOCOMUNICAÇÃO:  
- Range de Frequência de operação: UHF / MHz; 
- Com canais programáveis; 
- Alcance entre 5 a 8KM 
- Possui indicador de carga de bateria e transmissão; 
- Bateria com autonomia de 8 horas; Este Radio acompanha: 01 
bateria recarregável Li-íon, 01 antena, 01 clipe para cinto, 01 
fone de ouvido, 01 carregador com fonte de alimentação. 
(01 bateria reserva). 

134 R$ 9,00 R$ 12.060,00 

PERIODO DO 2º TURNO (09 DIAS)  

02  RADIOCOMUNICAÇÃO:  
- Range de Frequência de operação: UHF / MHz; 
- Com canais programáveis; 
- Alcance entre 5 a 8KM 
- Possui indicador de carga de bateria e transmissão; 
- Bateria com autonomia de 8 horas; Este Radio acompanha: 01 
bateria recarregável Li-íon, 01 antena, 01 clipe para cinto, 01 
fone de ouvido, 01 carregador com fonte de alimentação. 
(01 bateria reserva). 

134,00 R$ 4,60 R$ 5.540,00 

                                                                                                                                                                                 VALOR TOTAL    R$ 17.600,00     

 
CONDIÇÃO COMERCIAL: 
 
- Validade da Proposta       60 dias. 
- Entrega:   Conforme Termo de Referencia 
- Forma de Pagamento:  Empenho a vista  
- Garantia:   Conforme Clausulas de Contrato 
 
Fico ao seu dispor para qualquer esclarecimento e no aguardo de suas consultas, firmamo-nos. 
     
Atenciosamente, 
COMERCIAL: 
 
 
 
Janaína Cavalcante 
82- 3356-1001/98802-9954 
E-Mail: vendas2@teleradio.com.br 
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DESPACHO

Maceió, 04 de agosto de 2022.

 

À AJ-DG
 
Senhor Assessor,
 
De acordo com o Despacho SEIC 1118685, encaminho os

presentes autos para efeito de análise de conformidade legal da
proposição de contratação direta.

 
Atenciosamente.
 
Andrea Cristina de Lima Belchior
Secretária de Administração Substituta
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 05/08/2022, às 16:50, 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
1119064 e o código CRC 7594E513.

0006497-91.2021.6.02.8000 1119064v1
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PROCESSO : 0006497-91.2021.6.02.8000
INTERESSADO : COMAP
ASSUNTO : ANÁLISE CONTRATAÇÃO DIRETA. LICITAÇÃO DESERTA.

 

Parecer nº 1093 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 
Vieram os autos a esta Assessoria Jurídica, para

fins de pronunciamento, quanto à possibilidade de que seja
autorizada a instrução da contratação direta para a
contratação de empresa especializada para a locação de
aparelhos de rádio comunicação, tendo em vista o fracasso da
contratação por meio do Pregão Eletrônico n° 60/2022.

 
O Pregão Eletrônico n° 60/2022 (1103067) foi

declarado deserto pelo Sr. Pregoeiro, por meio do Despacho
1112012, conforme informações constante na Ata (1112011),
homologado pela Presidência no evento 1115664.

 
Acerca da temática assim dispõe a lei 8666/1993:
 

"Art. 24. É dispensável a licitação:
V - quando não acudirem interessados à
licitação anterior e esta, justificadamente,
não puder ser repetida sem prejuízo para
a Administração, mantidas, neste caso,
todas as condições preestabelecidas;"
 

Como visto, há respaldo legal para a contratação
direta em casos como o dos autos, desde que a licitação não
possa ser repetida sem prejuízo para a Administração e a
m e s m a justifique, formalmente no processo, essa
inviabilidade.

 
Em todo caso, deverão ser mantidas todas as

condições preestabelecidas nos certames anteriores.
 
Não é outra a orientação do Tribunal de Contas da

União sobre a temática:
 

"A licitação deserta deve ser repetida ou
justificada a inviabilidade de sua
repetição (TCU. Acórdão nº 6440/2011 -
Primeira Câmara)."
 
"O art. 24, inciso V, da Lei 8.666/1993
(licitação deserta) só pode ser utilizado
como fundamento para a contratação
direta caso o certame não possa,
justificadamente, ser repetido sem
prejuízo para a Administração (TCU.
Acórdão nº 342/2011 - Primeira Câmara)."
 
"A contratação direta por licitação deserta
deve demonstrar que a repetição do
certame poderá resultar em prejuízo à
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Administração, em exposição de motivos
constante no processo de contratação.
(Acórdão nº 7049/2010 - Segunda
Câmara)."
 
"Ausentes os requisitos que caracterizam
a licitação deserta e não demonstrado que
a repetição do certame traria prejuízos à
Administração, é considerada ilegal a
contratação direta (TCU. Acórdão nº
 2648/2007 - Plenário)."

 
Logo, tendo em vista a autorização da Presidência

no sentido de realizar a repetição do certame (Decisão 3308 -
1115664), é necessário que seja demonstrado nos presentes
autos que tal repetição poderá resultar em prejuízo para a
Administração, conforme determina legislação de contratação
por meio de dispensa e o entendimento do TCU acima citados.

 
À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por MANUELA ROCHA LIMA, Estagiário(a), em
08/08/2022, às 16:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 08/08/2022, às 16:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1121167 e o código CRC BB7BA3B2.

0006497-91.2021.6.02.8000 1121167v4
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Maceió, 08 de agosto de 2022.
À SAD, 
Senhor Secretário, 
 
Em atenção ao Despacho 1119064, a Assessoria

Jurídica desta Direotria-Geral manifestou-se por meio do
Parecer 1093/2022 (1121167), no sentido de que  há respaldo
legal para a contratação direta em casos como o dos autos,
desde que a licitação não possa ser repetida sem prejuízo para
a Administração e a mesma justifique, formalmente no
processo, essa inviabilidade.

Concluiu aduzindo que, tendo em vista a
autorização da Presidência no sentido de realizar a repetição
do certame (1115664), faz-se necessário demonstrar nos
presentes autos que tal repetição poderá resultar em prejuízo
para a Administração.

Assim, retorno o feito a essa Secretaria, para
ciência do mencionado parecer e aperfeiçoamento da
instrução, caso pretenda dar seguimento à contratação
direta. 

 
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 08/08/2022, às 19:34, 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
1121349 e o código CRC 23E46BC6.

0006497-91.2021.6.02.8000 1121349v1
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Maceió, 09 de agosto de 2022.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Peço-lhe vênia para devolver o feito à consideração

superior de Vossa Senhoria, para que a questão seja analisada
nos termos da instrução levada a efeito pela SEIC que, em
face do que dispõe o art. 8º da Resolução TRE-AL nº
15.787/2017, propôs que a contratação seja realizada de
forma direta, com base na figura do inciso II do art. 24,
da Lei nº 8.666/93, conforme destacado no Despacho
SEIC 1118685, ou seja, o fundamento fático é o valor (no
limite da contratação direta fixada em lei) e não a
inviabilidade de se repetir o certame anterior fracassado.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 09/08/2022, às 23:13, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1122360 e o código CRC 0AD58DAE.

0006497-91.2021.6.02.8000 1122360v1
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Maceió, 10 de agosto de 2022.
À AJ-DG, 
 
Para analisar a possibildiade de contratação direta,

nos termos propostos pelo Senhor Secretário, no Despacho
GSAD (1122360). 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 10/08/2022, às 19:35, 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
1122756 e o código CRC 4DB15EB9.

0006497-91.2021.6.02.8000 1122756v1
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Maceió, 11 de agosto de 2022.
Em atendimento ao que requerido no Despacho

GDG 1122756, esta Assessoria registra que, em que pese o
reclamo disposto no Despacho GSAD 1122360, a análise da
possibilidade legal da contratação direta por dispensa de
licitação com base no art. 24, II, da lei nº 8.666/1993 já foi
claramente efetivada no Parecer 1093 (1121167), estando
carente apenas o processo de atuação saneatória por parte da
Secretaria de Administração, de forma a fazer constar no
processo que a não repetição do certame causará prejuízos à
Administração.

 
É de registrar, por oportuno, que a diligência se

assenta em exigência legal e do TCU, não se constituindo em
mera "cobrança" desta unidade técnica. Ainda mais quando já
no bojo do processo há decisão superior pela repetição do
certame.

 
É condição de legalidade.
 
Se antes iria licitar e agora não vai mais, tem que

explicar o porquê.  
 
E, tal diretriz, também, independe totalmente do

valor da contratação. É o comum em situações que tais.
 
A regra é a licitação e, sempre que a dispensa for o

caminho a ser escolhido, a assertiva colocada no processo, de
forma clara, quanto à prejudicialidade à Administração da
contratação pela via ordinária, deve existir. 
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À Diretoria-Geral, para conhecimento e
continuidade do feito.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 11/08/2022, às 15:15, 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
1123799 e o código CRC A9027B7A.

0006497-91.2021.6.02.8000 1123799v1
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Maceió, 11 de agosto de 2022.
À SEIC, 
 
 
Para justificar a fundamentação jurídica, em

atendimento ao solicitado pela AJ-DG (1123799). 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Diretor-
Geral em exercício, em 11/08/2022, às 15:34, 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
1123913 e o código CRC 60037BD2.

0006497-91.2021.6.02.8000 1123913v1
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Maceió, 11 de agosto de 2022.
À Diretoria-Geral,
 
Em cumprimento ao deteminado no Despacho

GDG (1123913), esclarecemos que, inicialmente, por meio do
Despacho SEIC (1093823), foi sugerida a realização de
licitação na modalidade Pregão Eletrônico em virtude do valor
estimado, obtido após pesquisa de preço, no montante de R$
35.825,57 (trinta e cinco mil oitocentos e vinte e cinco reais e
cinquenta e sete centavos).

Em continuidade, em razão da licitação ter sido
deserta (Ata pregão - 1112011), os autos retornaram a esta
unidade para atualização da pesquisa de preços - Despacho
GSAD (1118598).

Nessa nova cotação de preços junto ao mercado,
conseguimos, após árdua negociação, que a empresa
Telerádio apresentasse proposta de preço no montante de R$
17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), representando,
assim, cerca de 50% do valor estimado para contratação,
dentro do limite para contratações diretas, com fundamento
no Art. 24, II da Lei nº 8.666/93.

Desta forma, entendendo, s.m.j, que a contratação
pela via ordinária acabaria sendo mais onerosa para a
Administração, finalizamos por sugerir a contratação direta,
com fulcro no fundamento acima.

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 11/08/2022, às 16:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1124010 e o código CRC 70215338.

0006497-91.2021.6.02.8000 1124010v1
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Maceió, 11 de agosto de 2022.
À AJ-DG, 
 
Para análise das informações contidas no Despacho

SEIC (1124010). 
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Diretor-
Geral em exercício, em 11/08/2022, às 17:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1124028 e o código CRC 8369A063.

0006497-91.2021.6.02.8000 1124028v1
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Maceió, 11 de agosto de 2022.
Esta AJ/DG atesta o cumprimento da diligência

recomendada no Parecer 1093 (1121167), por meio do
Despacho SEIC 1124010.

 
À Diretoria-Geral, para continuidade do feito.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 11/08/2022, às 17:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1124118 e o código CRC 3630CA5B.

0006497-91.2021.6.02.8000 1124118v1
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Maceió, 15 de agosto de 2022.
 
Senhor Presidente,
 
Cuidam os autos eletrônicos sobre procedimento de

contratação de empresa especializada visando à locação de aparelhos
de rádio de comunicação para a utilização nas Eleições 2022, tudo de
acordo com a justificativa constante no Termo de Referência
(1026136), aprovado nos termos do Despacho GSAD 1095904.

 
Não obstante os esforços necessários à realização do

certame, a licitação restou deserta, conforme Despacho PREG
1112012, fato que, aliado ao valor da contratação, fez com que a
Secretaria de Administração apresentasse proposição intentando
promover a aquisição em questão mediante dispensa de licitação,
com base na figura do inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666/93.

 
Por sua vez, a Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral,

por intermédio do Despacho AJ-DG 1123799, concluiu pela
possibilidade de contratação, desde que se fizesse constar no
processo, de forma clara, que a dispensa seria o melhor caminho a
ser trilhado, ausente a prejudicialidade à Administração.

 
Nesse cenário, por meio do Despacho SEIC 1124010, foi

esclarecido que, após nova cotação de preços junto ao mercado, a
empresa Telerádio apresentou proposta de preço no montante de R$
17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), representando, assim,
cerca de 50% do valor anteriormente estimado para contratação, ou
seja, R$ 35.825,57 (trinta e cinco mil, oitocentos e vinte e cinco reais
e cinquenta e sete centavos), dentro do limite para contratações
diretas, com fundamento no art. 24, II da Lei nº 8.666/93.

 
Assim, considerando a manifestação da Assessoria
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Jurídica (vide Despacho AJ-DG 1124118), esta Diretoria reconhece a
situação de dispensa verificada, ao tempo em que conclui os autos a
Vossa Excelência para adoção das providências do art. 26 da Lei nº
8.666/93, de modo a autorizar a contratação direta da Empresa
TELERADIO COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA, inscrita no
CNPJ sob o nº 46.072.924/0001-02, no valor de R$ 17.600,00
(dezessete mil e seiscentos reais), consoante proposta comercial
(1118705).

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Diretor-
Geral em exercício, em 15/08/2022, às 19:44, 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
1124770 e o código CRC FDFEBB29.
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PROCESSO : 0006497-91.2021.6.02.8000
INTERESSADO : Secretaria de Administração
ASSUNTO : Autorização. Contratação direta. Rádio Comunicadores.

 

Decisão nº 3507 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

Trata-se de procedimento de contratação de empresa
especializada com vistas à locação de aparelhos de rádio de
comunicação para a utilização nas Eleições 2022, em conformidade
com o Termo de Referência (1026136) , aprovado pela Secretaria de
Administração (1095904).

Ocorre que o Pregão Eletrônico nº 60/2022 (1103067) foi
declarado deserto pelo Sr. Pregoeiro, por conduto do Despacho
(1112012), aliado a isso, o valor da contratação, fez com que a
Secretaria de Administração sugerisse proposta com intuito de
promover a aquisição em tela por meio de dispensa de licitação, com
fulcro no inciso  II do art. 24 da Lei nº 8.666/93.

Em trâmite de instrução, os autos seguiram para
manifestação da Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral, que se
pronunciou por conduto do Despacho (1123799), pela possibilidade
de contratação, desde que estivesse claro no processo, que a
dispensa seria o melhor caminho a ser trilhado, ausente a
prejudicialidade à Administração.

Em face do apontamento feito pela Assessoria da
Diretoria Geral, por meio do Despacho (1124010), a SEIC
esclareceu que, após nova cotação de preços junto ao mercado, a
empresa Telerádio apresentou proposta de preço no valor total de R$
17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), representando, assim,
cerca de 50% do valor anteriormente estimado para contratação, ou
seja, R$ 35.825,57 (trinta e cinco mil, oitocentos e vinte e cinco reais
e cinquenta e sete centavos), dentro do limite estabelecido para
contratações diretas, com fundamento no art. 24, II da Lei nº
8.666/93. 

Assim, lastreado no mencionado Despacho da
AJ/DG, além de toda a instrução ora efetivada, cujo teor aponta para
a possibilidade da contratação direta em foco, RATIFICO, nos
termos do art. 26 da Lei nº 8.666/1993, o reconhecimento de
dispensa de licitação, nos moldes da Conclusão do Sr. Diretor-Geral
(1124770), e AUTORIZO, com fulcro no artigo 24, inciso II, da Lei
nº 8.666/1993, a contratação direta da empresa TELERADIO
COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA , inscrita no CNPJ
sob o nº 46.072.924/0001-02, no valor de R$ 17.600,00 (dezessete
mil e seiscentos reais), consoante proposta comercial (1118705).

Desta feita, determino a remessa dos autos à Secretaria
de Administração para as providências, junto às unidades
competentes, tendentes ao cumprimento da presente Decisão.

 
DES. OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente
 

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
26/08/2022, às 13:52, 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
1126301 e o código CRC 4A4CEA15.
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DESPACHO

Maceió, 26 de agosto de 2022.
À SLC e à SEIC, para publicidade.
Em paralelo, à COFIN, para emissão da

correspondente nota de empenho.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 26/08/2022, 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
1135251 e o código CRC 3038F050.
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 497 - RO 1129 (1º turno)
NE 498 - RO 1130 (2º turno)

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES,
Técnico Judiciário, em 26/08/2022, às 17:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1135506 e o código CRC 342C4777.
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Maceió, 26 de agosto de 2022.
À SAD,
Sr. Secretário,
Diante da informação constante no evento (1135506),

registro minhas assinaturas nos empenhos 2022NE497 e
2022NE498, remetendo para igual procedimento e posterior juntada
aos autos.

Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 26/08/2022, 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
1135611 e o código CRC A4B5F5C3.
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  26/08/2022 18:20
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS REAL - (R$)

2022 NE 497

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167864 0100000000 339039 70277 FUN LOCMAQ1

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

26/08/2022 Ordinário 0006497-91.2021.6.02 - 12.060,00

46.072.924/0001-02 TELERADIO COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA

2022NECT. Locação de rádios comunicadores. 1º turno. Pleitos 2022. SEI 0006497-91.2021.6.02.8000.

-

-

Artigo

Código

Parágrafo

Modalidade de Licitação

IncísoAto Normativo

Amparo Legal

11 DISPENSA DE LICITACAO

24 - II -

Alínea

LEI 8.666 / 1993

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Favorecido

Endereço

GOVERNADOR LAMENHA FILH 128 LETRA A FEITOSA

CEP

57043-000

Município

MACEIO AL

UF Telefone

3356-1001

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

Pré-empenho

2022PE000177

1  de      2002
Versão Data/Hora

26/08/2022 18:19:55
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  26/08/2022 18:20
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 12.060,00

Total da Lista

Subelemento 12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

001 12.060,00Despesa com a locação de rádio comunicadores. Range de frequência
de operação: UHF/MHz; com canais programáveis; alcance entre 5 a
8KM; possui indicador de carga de bateria e transmissão; bateria com
autonomia de 8 horas; acompanhando: 01 bateria recarregável Li-íon, 01
antena, 01 clipe para cinto, 01 fone de ouvido, 01 carregador com fonte
de alimentação e 01 bateria reserva. Período: 10 dias. Proposta
comercial (1118705). 1º Turno. Pleitos 2022. Decisão nº 3507/2022
(1126301). SEI 0006497-91.2021.6.02.8000.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

26/08/2022 Inclusão 1,00000 12.060,0000 12.060,00

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

***.180.784-**

26/08/2022 18:19:55

Gestor Financeiro

RUI CARLOS GALVAO

***.291.944-**

26/08/2022 17:35:30

Assinaturas

2  de      2002
Versão Data/Hora

26/08/2022 18:19:55
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  26/08/2022 18:20
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS REAL - (R$)

2022 NE 498

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167864 0100000000 339039 70277 FUN LOCMAQ2

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

26/08/2022 Ordinário 0006497-91.2021.6.02 - 5.540,00

46.072.924/0001-02 TELERADIO COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA

2022NECT. Locação de rádios comunicadores. 2º turno. Pleitos 2022. SEI 0006497-91.2021.6.02.8000.

-

-

Artigo

Código

Parágrafo

Modalidade de Licitação

IncísoAto Normativo

Amparo Legal

11 DISPENSA DE LICITACAO

24 - II -

Alínea

LEI 8.666 / 1993

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Favorecido

Endereço

GOVERNADOR LAMENHA FILH 128 LETRA A FEITOSA

CEP

57043-000

Município

MACEIO AL

UF Telefone

3356-1001

CNPJ

06.015.041/0001-38

CEP

57051-090

Endereço

AV.ARISTEU DE ANDRADE,377,FAROL  MACEIÓ-AL.

Município

MACEIO

UF

AL

Telefone

(082) 2122-7700

UG Emitente

1  de      2003
Versão Data/Hora

26/08/2022 18:20:46
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  26/08/2022 18:20
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 5.540,00

Total da Lista

Subelemento 12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

001 5.540,00Despesa com a locação de rádio comunicadores. Range de frequência
de operação: UHF/MHz; com canais programáveis; alcance entre 5 a
8KM; possui indicador de carga de bateria e transmissão; bateria com
autonomia de 8 horas; acompanhando: 01 bateria recarregável Li-íon, 01
antena, 01 clipe para cinto, 01 fone de ouvido, 01 carregador com fonte
de alimentação e 01 bateria reserva. Período: 9 dias. Proposta comercial
(1118705). 2º Turno. Pleitos 2022. Decisão nº 3507/2022 (1126301). SEI
0006497-91.2021.6.02.8000.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

26/08/2022 Inclusão 1,00000 5.540,0000 5.540,00

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

***.180.784-**

26/08/2022 18:20:46

Gestor Financeiro

RUI CARLOS GALVAO

***.291.944-**

26/08/2022 17:35:45

Assinaturas

2  de      2003
Versão Data/Hora

26/08/2022 18:20:46
Operação
Alteração
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DESPACHO

Maceió, 26 de agosto de 2022.
À SEIC, para remessa da nota de empenho ao

fornecedor e demais medidas cabíveis, inclusive envio do feito
ao gestor designado.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 26/08/2022, 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
1135687 e o código CRC ADD711E9.
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