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

 

Memorando nº 198 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEPAT
Maceió, 11 de fevereiro de 2022.

Para: Coordenadoria de Material e Patrimônio

Assunto:Aquisição de ventiladores

 

Prezada Coordenadora
Observamos que não há em nossos estoques, quaisquer

unidades do produto Ventilador em coluna.
Embora tenhamos visto que poucos fabricante ainda

produzem esse tipo de eletrodoméstico (a maioria porduz
ventiladores de mesa), ainda nos parece ser o mais adequado ao uso
nos cartórios.

Pedimos pois, que seja considerada a proposta de
emissão de uma ARP, de Material Permanente,
contendo 60 ventiladores de coluna, com a finalidade de repor a
nossa reserva técnica e que seja levado ao conhecimento da
Secretaria de Administração para deliberação.

A última aquisição ocorreu em janeiro de 2019, junto à
empresa JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR, CNPJ sob o nº
28.604.543/0001-37 , ao preço unitário de R$ 389,84 e os bens
foram devidamente distribuídos. Consultando o sistema ASI, sob
declaração dos respectivos detentores, há ao menos 15 unidades
inservíveis/danificadas, sendo que destes, 12 já se encontram sob
desfazimento.

Importa salientar que não há previsão para a pretendida
aquisição no orçamento 2022, mas diante da necessidade da
aquisição imperativo se faz a aquisição com a devida e
adequada composição orçamentária.

 
Os bens serão adquiridos para atender a demanda dos

Cartórios Eleitorais do Interior e unidades administrativas da
Capital.
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Segue para deliberação.
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 11/02/2022, às 11:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1012361 e o código CRC 1EFA3443.

0007606-43.2021.6.02.8000 1012361v4
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

1 - OBJETO 
1.1. O presente Termo de Referência tem por objetivo a

aquisição de 60 ventiladores com pedestais (coluna),
necessários ao bom funcionamento das atividades desenvolvidas nos
cartórios eleitorais da capital e do interior, conforme especificações
técnicas contidas no Anexo Único, parte integrante e complementar
deste documento.

1.2. As quantidades descritas são estimativas máximas
para fornecimento eventual durante 12 meses, com entregas em
períodos alternados ou não e quantidades dos pedidos definidas de
acordo com os levantamentos efetuados pela SEPAT;

1.3. Pretendemos, no exercício de 2022, uma compra de
20 unidades do produto, caso haja orçamento disponível.

 
2 – JUSTIFICATIVA
2.1. A solicitação se justifica pela necessidade de

recompor o estoque de ventiladores que uma vez que seus consertos,
quando fora da garantia, são antieconômicos.

 
3 - DA PROPOSTA DE PREÇOS
3.1. Na proposta de preço deverá conter: discriminação

detalhada do produto ofertado, a dimensão exata do produto cotado,
sem conter medidas alternativas, a quantidade solicitada, o valor
unitário e o total, marca, código, modelo ou linha, garantia, prazo de
validade da proposta e prazo para entrega dos materiais, bem como o
número da conta-corrente, agência e nome do Banco do Fornecedor
para possíveis pagamentos;

3.2. Será considerada vencedora a proposta que
contenha o menor valor por item, desde que atenda as exigências
contidas neste Termo de Referência, Anexo Único e Edital do Pregão;

3.3. Junto com a proposta comercial final (proposta
ajustada) a empresa deverá apresentar:
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 a) Declaração expressa e Catálogo e/ou manual do
produto, comprovando sua garantia gratuita, através de assistência
técnica autorizada nesta capital, quanto aos reparos, substituição de
peças, acessórios e outros itens que acusarem defeito de fabricação e
de funcionamento durante o prazo solicitado no item específico. Caso
o produto não disponha de assistência técnica local, a empresa
vencedora pode se responsabilizar pelos custos necessários ao
reparo/troca do produto em outra cidade, incluindo aí aqueles com
transporte e outros necessários à resolução do problema.

b) Catálogo ou desenho ilustrativo contendo os modelos
e/ou linhas e/ou códigos, dos produtos para o qual o licitante tenha
apresentado proposta, para facilitar a visualização e identificação dos
mesmos. Essa exigência pode ser substituída por folder de site com o
respectivo link para comprovação de sua veracidade.

 
4 - PRAZOS DE ENTREGA E GARANTIA DOS BENS
4.1 Prazo de entrega, nesta capital: até 45 dias

corridos, contados a partir da data de recebimento da Autorização de
Fornecimento (Nota de Empenho) por e-mail. A empresa que não
cumprir o prazo estipulado poderá sofrer sanções estabelecidas no
Edital do Pregão;

4.1. 1. Local da Entrega: no almoxarifado deste
Regional, situado na Rua coronel Pedro Lima 230,  CEP 57022-220,
Maceió-AL, dentro do horário de expediente do Órgão;

4.2 Prazo de garantia mínima: 12 meses.
 
5 - RECEBIMENTO DOS BENS
5.1. Os bens serão recebidos:
a) Na Seção de Almoxarifado, que informará a

quantidade de volumes recebidos, no prazo de até 03 dias úteis do
recebimento, à Seção de Patrimônio;

b) Provisoriamente - por fiscal designado da Seção de
Patrimônio que analisará as especificações técnicas, através de
modelo próprio conforme normativo interno;

c) Definitivamente - pela gestor do contrato no prazo
máximo de até 05 dias úteis, contados da comunicação da
SEALMOX, após os testes e conferências necessárias, mediante
documento específico anexado ao processo conforme normativo
interno.

 
6 – GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA AQUISIÇÃO
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6.1. A gestão e fiscalização será exercida pela Seção de
Patrimônio, a qual competirá dirimir dúvidas que surgirem no
decorrer do período do contrato;

6.2. Poderá rejeitar, totalmente ou em parte, qualquer
material que não esteja de acordo com as exigências, ou aquele que
não seja comprovadamente original e novo, assim considerados de
primeiro uso;

6.3. Poderá ainda, caso entenda necessário, exigir
amostra dos produtos ofertados, antes da entrega dos itens, para que
seja efetuado testes de conformidade. Nestes testes, os produtos
poderão ser abertos, manuseados, testados, sendo devolvidos, se
reprovados, à contratada no estado em que se encontrem ao final da
avaliação técnica, sem qualquer ônus para o contratante. A amostra
deverá ser fornecida, no mesmo local da entrega dos bens, no prazo
de até 10 dias, contados da solicitação por escrito da comissão de
recebimento.

 
7. DAS RESPONSABILIDADES DA EMPRESA
7.1. Fornecer os produtos de alta qualidade, observando

rigorosamente os prazos, as especificações e exigências
estabelecidas no Termo de Referência, no Edital de Pregão, e na
Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas,
fornecendo todas as informações eventualmente solicitadas;

7.2. Fornecer assistência técnica gratuita, durante o
período da garantia mínima de 12 meses, por meio de Assistência
Técnica Autorizada pelo Fabricante;

7.3 Responsabilizar-se por todas as despesas relativas
aos materiais, mão-de-obra, embalagens, ferramentas, fretes,
transportes, impostos, taxas, emolumentos ou quaisquer outras
incidentes sobre o fornecimento;

7.4. Responsabilizar-se pelos danos causados
diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou
dolo de seus empregados na entrega do material, incluindo as
entregas feitas por transportadora;

7.5. Fornecer, junto com o material, a Nota
Fiscal discriminada de acordo com a Nota de Empenho, incluindo
marca e modelo do produto fornecido, para que sejam tomadas as
medidas de aceites e pagamentos.

 
8. DAS RESPONSABILIDADES DO TRIBUNAL

REGIONAL ELEITORAL
8.1. Proporcionar todas as facilidades para que a

Termo de Referência SEPAT 1012395         SEI 0007606-43.2021.6.02.8000 / pg. 5



empresa possa cumprir suas obrigações dentro das normas e
condições do processo de venda;

8.2. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais
entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo
fornecedor, fixando prazo para substituição dos bens;

8.3. Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.
 
9. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
9.1 - Visando à efetiva aplicação de critérios, ações

ambientais e socioambientais quecontribuam para a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável, e em atendimento aodisposto
no art. 3º da Lei n.º 8.666/93, bem como no Acórdão n.º 1056/2017 –
Plenário doTCU; na Resolução n.º 201/2015 do CNJ e na Resolução
n.º 23.474/2016 do TSE, será(ão)exigido(s) como critério(s) de
sustentabilidade.

9.1.1 - obedecer às normas técnicas, de saúde, de
higiene e de segurança dotrabalho, de acordo com as normas do
Ministério do Trabalho e Emprego e normasambientais vigentes;

9.1.2 - fornecer aos empregados os equipamentos de
segurança que sefizerem necessários à execução de serviços e
fiscalizar seu uso, em especial pelo que constada Norma
Regulamentadora n.º 6 do MTE;

9.1.3 - não possuir inscrição no cadastro de
empregadores flagrados explorando trabalhadores em condições
análogas às de escravo, instituído pela Portaria Interministerial
MTPS/MMIRDH nº 4, de 11 de maio de 2016;

9.1.4 - não ter sido condenada, a licitante vencedora ou
seus dirigentes, por infringir as leis de combate à discriminação de
raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, em
afronta à previsão aos artigos 1° e 170 da Constituição Federal de
1988;do artigo 149 do Código Penal Brasileiro; do Decreto n° 5.017,
de 12 de março de 2004(promulga o Protocolo de Palermo) e das
Convenções da OIT n.ºs 29 e 10

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 11/02/2022, às 12:13, 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
1012395 e o código CRC F6A407CA.

0007606-43.2021.6.02.8000 1012395v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Anexo

ESPECIFICAÇÕES DOS ELETRODOMÉSTICOS

VENTILADOR DE COLUNA/PEDESTAL

 
a) Potência de 120W ou superior, com tecnologia que apresente

baixo ruído;
b) Haste metálica com altura regulável;
c) 40 cm de diâmetro, com grade segura e de fácil remoção para

limpeza;
d) 6 pás, confeccionadas em material resistente, que operam em

pelo menos 3 velocidades;
e) Baixo nível de ruído;
f) Inclinação vertical em 4 níveis (incluindo para o chão);
g) Sistema de Oscilação lateral;
h) Fácil montagem e desmontagem, sem precisar de ferramentas;
i) Alça para transporte;
j) Comprimento mínimo do cabo: 1,5m;
k) Consumo aproximado de 0,95kWh ;
l) Voltagem: 220V ou bivolt;
m) Selo/Registro no Inmetro;
n) Selo Procel eficiência “A”;
o) Garantia mínima de 12 meses;

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 11/02/2022, às 12:23, 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
1012398 e o código CRC 0314F941.

0007606-43.2021.6.02.8000 1012398v5

Anexo Único (1012398)         SEI 0007606-43.2021.6.02.8000 / pg. 8



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

DESPACHO

Maceió, 11 de fevereiro de 2022.
À COMAP, para análise do MEMORANDO 199

(evento 1012361) e demais documentos.
Atenciosamente

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 11/02/2022, às 12:25, 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
1012442 e o código CRC 752D843C.

0007606-43.2021.6.02.8000 1012442v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 14 de fevereiro de 2022.

 

À SAD
 
Senhor Secretário,
 
Tendo em vista a necessidade de aquisição de

ventiladores com pedestais (coluna), encaminho o Termo de
Referência SEPAT 1012395, e seu anexo único, 1012398, para
análise e aprovação de Vossa Senhoria, caso seja de sua
aquiescência.

 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 14/02/2022, às 14:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1013071 e o código CRC B45DF0C0.

0007606-43.2021.6.02.8000 1013071v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 14 de fevereiro de 2022.
 
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
 Aprovando o Termo de Referência

SEPAT (doc. 1012395), e seu anexo único (doc. 1012398), que reúne
os elementos necessários e suficientes para caracterizar o objeto,
evoluo o feito à sua consideração superior, em observância ao
disposto no art. 7º da Resolução TRE-AL nº 15.787, de 15/2/2017. 

Importa salientar que não há previsão para a pretendida
aquisição no orçamento 2022, mas diante da necessidade da
aquisição imperativo se faz a aquisição com a devida e
adequada composição orçamentária.

Assim, se for da aquiescência de Vossa Senhoria, peço-
lhe vênia para sugerir a remessa do feito à COMAP, para a instrução
de que trata o art. 8º da mencionada Resolução.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 14/02/2022, às 19:03, 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
1013236 e o código CRC 5A6BFE0D.

0007606-43.2021.6.02.8000 1013236v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 15 de fevereiro de 2022.
 
Aquiescendo com o Senhor Secretário de

Administração (vide Despacho GSAD 1013901), após
aprovação do Termo de Referência (1012395), faço
encaminhar os autos eletrônicos à Coordenadoria de Material
e Patrimônio, para a instrução de que trata o art. 8º da
Resolução TRE/AL nº 15.787/2017.

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 15/02/2022, às 16:02, 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
1013901 e o código CRC 1E2515B8.

0007606-43.2021.6.02.8000 1013901v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 17 de fevereiro de 2022.

 

À SEIC
 
Senhora Chefe,
 
Diante do Despacho GDG 1013901, encaminho os

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

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 17/02/2022, às 17:20, 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
1015585 e o código CRC A65661E5.

0007606-43.2021.6.02.8000 1015585v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORA DE ALAGOASTRIBUNAL REGIONAL ELEITORA DE ALAGOAS

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

Item 1: Ventilador Coluna 40 cm e 120 w

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 228,74R$ 228,74

Órgão:Órgão: Procuradoria Geral da Justiça de Tocantins

Objeto:Objeto: Registro de Preços para aquisição de equipamentos de áudio e vídeo, utensílios

para escritório, eletrodomésticos e móveis para copa/cozinha..

Descrição:Descrição: VentiladorVentilador - Material: Aço 0, Diâmetro: 40 NaN, Tipo: Coluna 0, Tensão

Alimentação: 110/220 NaN,

Data:Data: 28/01/2022 14:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:22022 / UASG:925892

Lote/Item:Lote/Item: 4/13

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 3

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: TO

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

Relatório gerado no dia 17/02/2022 17:52:01  (IP: 2804:14d:1281:8a91:2d01:7f5c:3cb7:ec2b)Relatório gerado no dia 17/02/2022 17:52:01  (IP: 2804:14d:1281:8a91:2d01:7f5c:3cb7:ec2b)

Relatório de Cotação: 0007606-43.2021.6.02.8000 - ventilador Coluna 40 cm

Pesquisa realizada entre 17/02/2022 17:42:10 e 17/02/2022 17:45:23Pesquisa realizada entre 17/02/2022 17:42:10 e 17/02/2022 17:45:23

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

definição do valor estimado."

ItemItem PreçosPreços QuantidadeQuantidade
PreçoPreço

EstimadoEstimado
PercentualPercentual

PreçoPreço

EstimadoEstimado

CalculadoCalculado

TotalTotal

1) Ventilador Coluna 40 cm e 120 w 9 60 Unidades R$ 214,09 (un) - R$ 214,09 R$ 12.845,40

Valor Global:Valor Global:   R$ 12.845,40R$ 12.845,40

Detalhamento dos Itens

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 214,09 (un) Percentual:Percentual:  - Preço Estimado Calculado:Preço Estimado Calculado: R$ 214,09 Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 214,09

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

60 Unidades ventilador tipo: coluna , potência motor: mínima 120 w, tensão alimentação: 110/220 v, características adicionais: grade removíve

l , tipo hélice: 03 pás , diâmetro: 40 cm, cor: branca/preta , altura: mínimo 1,20 e máximo 1,50 m, rotação: 1.300 rpm,

Relatório gerado no dia 17/02/2022 17:52:01 (IP: 2804:14d:1281:8a91:2d01:7f5c:3cb7:ec2b)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdMw%2bV6wFUtwMbLixJYfa9%2bYiN1b69MZIWSFuwCuMX6y6R 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDlOCgsdMw%252bV6wFUtwMbLixJYfa9%252bYiN1b69MZIWSFuwCuMX6y6R 1 / 12
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CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

26.692.484/0002-51
* VENCEDOR *

TJC IMPORTADORA EIRELI R$ 228,74R$ 228,74

Marca: Marca: VENTISOL                                                
Fabricante: Fabricante: VENTISOL                                                
Modelo: Modelo: 6 PAS 40CM 
Descrição: Descrição: Ventilador de coluna com 03 velocidades na cor branca; Garantia: mínima 12 meses; Ventilador Coluna 40 cm; Desmontável, fácil de limpar e guard
ar; Grande vazão de ar; Três velocidades; Oscilante com inclinação regulável; Grade segura com proteção total: Grade fechada, proporcionando maior seguranç
a; Coluna Regulável permitindo variações de posição: proporcionando o melhor ângulo de utilização; Alimentação: Bilvolt ou somente 220v; Cor branca ou preta.
https://www.ventisol.com.br/                                        

41.611.501/0001-91 JONATAS CORDEIRO ROCHA 04303831182 R$ 228,74

Marca: Marca: VENTISOL                                                
Fabricante: Fabricante: VENTISOL                                                
Modelo: Modelo: COLUNA/3VELOCIDADES 
Descrição: Descrição: Ventilador Osc Col Notos Ventisol Branco 40 cm, 3 velocidades, Oscilação horizontal automática, Ajuste de altura manual, Regulagem de inclinação
manual                                        

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 210,00R$ 210,00

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI

Objeto:Objeto: Pregão Eletrônico para registro de preços para futuras e eventuais aquisições de

equipamentos permanentes, eletrodomésticos, eletrônicos, moveis, periféricos

informática, para atender as necessidades do Município de Jaborandi - Bahia..

Descrição:Descrição: VentiladorVentilador - Tipo: Coluna 0, Tensão Alimentação: 110/220 NaN, Material: Aço 0,

Diâmetro: 40 NaN,

CatMat:CatMat: 440792440792 - VENTILADOR

Data:Data: 15/12/2021 14:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:642021 / UASG:989859

Lote/Item:Lote/Item: /52

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 20

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: BA

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

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

11.094.173/0001-32
* VENCEDOR *

OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI R$ 210,00R$ 210,00

Marca: Marca: Ventisol                                                
Fabricante: Fabricante: Ventisol                                                
Modelo: Modelo: Voc50Cm Turbo 
Descrição: Descrição: Ventilador, de coluna; com 04 pás com tamanho de 40cm; regulagem mínima de 03 velocidades com inclinação vertical ajustável; cor preto; altura 
mínima até 1,50m; voltagem 220volts; garantia mínima de 12 (doze) meses.                                        

00.535.560/0001-40 LPK LTDA R$ 215,83

Marca: Marca: VENTISOL                                                
Fabricante: Fabricante: VENTISOL                                                
Modelo: Modelo: 3851 
Descrição: Descrição: VENTILADOR DE COLUNA: COM 06 PÁS COM TAMANHO 40CM, REGULAGEM MÍNIMA DE 03 VELOCIDADES COM INCLINAÇÃO VERTICAL AJUSTÁ
VEL, COR PRETO, ALTURA MÍNIMA DE ATÉ 1,50M, VOLTAGEM 220 VOLTS, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.                                        

42.262.411/0001-03 ARGOS LTDA R$ 237,94

Marca: Marca: VENTISOL                                                
Fabricante: Fabricante: VENTISOL                                                
Modelo: Modelo: VOC 50 6P 
Descrição: Descrição: Ventilador, de coluna; com 06 pás com tamanho de 50cm; regulagem mínima de 03 velocidades; com inclinação vertical ajustável; cor preto; altura 
mínima até 1,50m; voltagem 220volts; garantia mínima de 12 (doze) meses. 13(ENTREGA SEM INSTALAÇÃO)                                        

02.784.924/0001-51 WORLDTECH COMERCIAL E SERVICOS EIRELI R$ 237,95

Marca: Marca: MONDIAL                                                
Fabricante: Fabricante: MONDIAL                                                
Modelo: Modelo: Tamanho Tela: 50 NaN, Voltagem: 220 NaN, Caracter 
Descrição: Descrição: Tipo: Coluna 0, Tensão Alimentação: 110/220 NaN, Material: Aço 0, Diâmetro: 40 NaN,                                        

32.314.972/0001-47 C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO R$ 259,00

Relatório gerado no dia 17/02/2022 17:52:01 (IP: 2804:14d:1281:8a91:2d01:7f5c:3cb7:ec2b)
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Marca: Marca: VENTISOL 3851                                                
Fabricante: Fabricante: VENTISOL 3851                                                
Modelo: Modelo: VENTISOL 3851 
Descrição: Descrição: VENTILADOR DE COLUNA TURBO 6 40CM Descrição do Produto Ar mais refrescante para você e sua família. Se você deseja um ambiente mais refr
escante e agradável, o Ventilador de Coluna Ventisol Turbo 6 40cm é perfeito. Seu Motor Turbo, junto com sua hélice de 6 pás com nova aerodinâmica, são sile
nciosos e geram uma maior ventilação no aparelho. Ar mais refrescante para você e sua família. • Motor Turbo Motor turbo com alta performance. Gera menos 
ruído. • Hélice 6 Pás Com nova aerodinâmica. Gera mais ventilação. • Chave de Ligação no Capacete Mais praticidade para o uso. • Grade Fechada Mais segura
nça para a família. • Oscilação Horizontal Proporciona um fluxo de ar mais distribuído por todo o ambiente. • Regulagem de inclinação manual Ajustada de acor
do com a necessidade. • Três Velocidades Você poderá escolher a que mais agrade. • Ajuste de Altura MIN 110cm | MÁX 125cm ESPECIFICAÇOES: TENSÃO - 2
20V POTÊNCIA - 80W RPM - 1500 COR - PRETO                                        

28.909.833/0001-99 PRIMAVERA EQUIPAMENTOS EIRELI R$ 315,00

Marca: Marca: VENTISOL 50CM                                                
Fabricante: Fabricante: VENTISOL                                                
Modelo: Modelo: VENTISOL 
Descrição: Descrição: VENTILADOR, TIPO COLUNA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, MATERIAL AÇO, DIÂMETRO 40 CM                                        

13.932.885/0001-09 JARDIM SANTOS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI R$ 315,00

Marca: Marca: VENTISOL                                                
Fabricante: Fabricante: VENTISOL                                                
Modelo: Modelo: 40CM 
Descrição: Descrição: Ventilador, de coluna; com 04 pás com tamanho de 40cm; regulagem mínima de 03 velocidades com inclinação vertical ajustável; cor preto; altura 
mínima até 1,50m; voltagem 220volts; garantia mínima de 12 (doze) meses.                                        

37.261.083/0001-82 VANESCA SILVA BATISTA 06867568513 R$ 315,98

Marca: Marca: VENTISOL                                                
Fabricante: Fabricante: VENTISOL                                                
Modelo: Modelo: DE COLUNA - 40CM 
Descrição: Descrição: Ventilador, de coluna; com 04 pás com tamanho de 40cm; regulagem mínima de 03 velocidades com inclinação vertical ajustável; cor preto; altura 
mínima até 1,50m; voltagem 220volts; garantia mínima de 12 (doze) meses.                                        

12.902.382/0001-28 MB VARIEDADES EIRELI R$ 315,98

Marca: Marca: BRITANIA                                                
Fabricante: Fabricante: BRITANIA                                                
Modelo: Modelo: 40CM 
Descrição: Descrição: Ventilador, de coluna; com 04 pás com tamanho de 40cm; regulagem mínima de 03 velocidades com inclinação vertical ajustável; cor preto; altura 
mínima até 1,50m; voltagem 220volts; garantia mínima de 12 (doze) meses.                                        

05.807.475/0001-08 SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI R$ 315,98

Marca: Marca: VENTISOL                                                
Fabricante: Fabricante: VENTISOL COLUNA PREMIUM 40CM                                                
Modelo: Modelo: VENTISOL COLUNA PREMIUM 40CM 
Descrição: Descrição: Tipo: Coluna 0, Tensão Alimentação: 110/220 NaN, Material: Aço 0, Diâmetro: 40 NaN,                                        

23.270.837/0001-56 WESLEY RODRIGUES DE OLIVEIRA R$ 490,00

Marca: Marca: VENTISOL                                                
Fabricante: Fabricante: VENTISOL                                                
Modelo: Modelo: 40 CM 
Descrição: Descrição: "Ventilador, de coluna; com 04 pás com tamanho de 40cm; regulagem mínima de 03 velocidades com inclinação vertical ajustável; cor preto; altura 
mínima até 1,50m; voltagem 220volts; garantia mínima de 12 (doze) meses."                                        

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

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 305,48R$ 305,48

Órgão:Órgão: GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

prefeitura municipal de coribe

Objeto:Objeto: Pregão Eletrônico para registro de preço para futuras e eventuais aquisições de

equipamentos eletroeletrônicos, móveis, equipamentos periféricos e suprimentos

de informática para atender as necessidades do Município de Coribe - Bahia..

Descrição:Descrição: VentiladorVentilador - Ventilador Tipo: Coluna , Potência Motor: Mínima 120 W, Tensão

Alimentação: 110/220 V, Características Adicionais: Grade Removível , Tipo

Hélice: 03 Pás , Diâmetro: 40 CM, Cor: Branca/Preta , Altura: Mínimo 1,20 E

Máximo 1,50 M, Rotação: 1.300 RPM,

Data:Data: 03/12/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:572021 / UASG:926606

Lote/Item:Lote/Item: /98

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 10/01/2022 11:43

Homologação:Homologação: 10/01/2022 13:57

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

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

Relatório gerado no dia 17/02/2022 17:52:01 (IP: 2804:14d:1281:8a91:2d01:7f5c:3cb7:ec2b)
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CatMat:CatMat: 295580295580 - VENTILADOR , TIPO COLUNA, TIPO HÉLICE 03 PÁS, DIÂMETRO 40 CM,

COR BRANCA/PRETA, ALTURA MÍNIMO 1,20 E MÁXIMO 1,50 M, ROTAÇÃO 1.300

RPM, POTÊNCIA MOTOR MÍNIMA 120 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V,

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRADE REMOVÍVEL

Quantidade:Quantidade: 60

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: BA

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

42.262.411/0001-03
* VENCEDOR *

ARGOS LTDA R$ 305,48R$ 305,48

Marca: Marca: VENTISOL                                                
Fabricante: Fabricante: VENTISOL                                                
Modelo: Modelo: VOC 50 6P 
Descrição: Descrição: Ventilador, de coluna; com 06 pás com tamanho de 40cm; regulagem mínima de 03 velocidades com inclinação vertical ajustável; cor preto; altura 
mínima até 1,50m; voltagem 110V OU 220 volts; garantia mínima de 12 (doze) meses.                                        

05.807.475/0001-08 SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI R$ 305,49

Marca: Marca: VENTISOL                                                
Fabricante: Fabricante: VENTISOL COLUNA PREMIUM 50CM                                                
Modelo: Modelo: VENTISOL COLUNA PREMIUM 50CM 
Descrição: Descrição: Ventilador Tipo: Coluna , Potência Motor: Mínima 120 W, Tensão Alimentação: 110/220 V, Características Adicionais: Grade Removível , Tipo Hélice: 
03 Pás , Diâmetro: 40 CM, Cor: Branca/Preta , Altura: Mínimo 1,20 E Máximo 1,50 M, Rotação: 1.300 RPM,                                        

40.876.269/0001-50 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA R$ 310,76

Marca: Marca: VENTISOL                                                
Fabricante: Fabricante: VENTISOL                                                
Modelo: Modelo: COLUNA 40CM 
Descrição: Descrição: Ventilador Tipo: Coluna , Potência Motor: Mínima 120 W, Tensão Alimentação: 110/220 V, Características Adicionais: Grade Removível , Tipo Hélice: 
03 Pás , Diâmetro: 40 CM, Cor: Branca/Preta , Altura: Mínimo 1,20 E Máximo 1,50 M, Rotação: 1.300 RPM,                                        

12.130.958/0001-86 NADJA MARINA PIRES R$ 320,00

Marca: Marca: BRITANIA                                                
Fabricante: Fabricante: Código 2638610377 Código de barras 7891356090912 F                                                
Modelo: Modelo: Código 2638610377 Código de barras 7891356090912 F 
Descrição: Descrição: "Características do produto: Modelo: Mega Turbo Six Velocidades: 3 velocidades Quantidade de Hélices: 6 Tipos de Hélice: 40 cm de diâmetro Oscila
ção Horizontal: Automática Inclinação Vertical: Regulável Tipo de Coluna Telescópica: Com altura ajustável - 42 cm Grade Removível Consumo: 0,126kWh Nível 
do Consumo de Energia Elétrica: Baixo Fúsivel Térmico de Segurança Potência: 126W Dimensões: Dimensões do produto (A x L x P): 61 x 47.5 x 325 cm Dimens
ões da Caixa Unitária (A x L x P): 59,0 x 48,0 x 21,0 cm Peso: 2,725 Kg Garantia: 1 ano (Ofertada pelo fabricante) SAC - Fornecedor Britânia 0800 4176 44"             

00.535.560/0001-40 LPK LTDA R$ 323,40

Marca: Marca: VENTISOL                                                
Fabricante: Fabricante: VENTISOL                                                
Modelo: Modelo: 5317 
Descrição: Descrição: Ventilador, de coluna; com 06 pás com tamanho de 50cm; regulagem mínima de 03 velocidades com inclinação vertical ajustável; cor preto; altura 
mínima até 1,50m; voltagem bivolt 110/220volts; garantia mínima de 12 (doze) meses.                                        

37.261.083/0001-82 VANESCA SILVA BATISTA 06867568513 R$ 327,12

Marca: Marca: VENTISOL                                                
Fabricante: Fabricante: VENTISOL                                                
Modelo: Modelo: DE COLUNA - 40CM 
Descrição: Descrição: Ventilador, de coluna; com 06 pás com tamanho de 40cm; regulagem mínima de 03 velocidades com inclinação vertical ajustável; cor preto; altura 
mínima até 1,50m; voltagem bivolt 110/240volts; garantia mínima de 12 (doze) meses.                                        

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 221,90R$ 221,90

Órgão:Órgão: FUNDACAO NACIONAL DO INDIO

FUNDACAO NACIONAL DO INDIO

Objeto:Objeto: Aquisição de eletrodomésticos para as unidades da Coordenação Regional de

Guarapuava, conforme item 1 do Projeto Básico SEI N3685107

Descrição:Descrição: VENTILADORVENTILADOR - VENTILADOR, TIPO COLUNA, APLICAÇÃO AMBIENTES PEQUENO,

MÉDIO E GRANDE PORTE, POTÊNCIA MOTOR 80 HP, TENSÃO ALIMENTAÇÃO

220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3VELOCIDADES E OSCILANTE, TIPO

HÉLICE 03 PÁS, DIÂMETRO 40 A 50 CM, COR BRANCA, INCLINAÇÃO VERTICAL

REGULÁVEL

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

Modalidade:Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: Dispensa de Licitação Nº 25/2021 /

UASG: 194026

Lote/Item:Lote/Item: 3/1

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 10

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PR

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

Relatório gerado no dia 17/02/2022 17:52:01 (IP: 2804:14d:1281:8a91:2d01:7f5c:3cb7:ec2b)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdMw%2bV6wFUtwMbLixJYfa9%2bYiN1b69MZIWSFuwCuMX6y6R 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
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CatMat:CatMat: 310588310588 - VENTILADOR , TIPO COLUNA, TIPO HÉLICE 03 PÁS, DIÂMETRO 40 A 50

CM, COR BRANCA, INCLINAÇÃO VERTICAL REGULÁVEL, APLICAÇÃO

AMBIENTES PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE, POTÊNCIA MOTOR 80 HP,

TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 VELOCIDADES

E OSCILANTE

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

89.848.543/0656-27
* VENCEDOR *

LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS R$ 221,90

Marca: Marca: Ventisol                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: VENTILADOR, TIPO COLUNA, APLICAÇÃO AMBIENTES PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE, POTÊNCIA MOTOR 80 HP, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 22
0 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3VELOCIDADES E OSCILANTE, TIPO HÉLICE 03 PÁS, DIÂMETRO 40 A 50 CM, COR BRANCA, INCLINAÇÃO VERTICAL REGU
LÁVEL                                        

Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 164,00R$ 164,00

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

Objeto:Objeto: Aquisição de Eletrodomésticos e Aparelhos Eletrônicos..

Descrição:Descrição: Ventilador industrialVentilador industrial - VENTILADOR DE COLUNA - Hélice 40 cm, com 6 pás, 03

opções de velocidade, grade removível, grade de proteção frontal e traseira em

plástico, oscilação horizontal, inclinação vertical regulável, coluna telescópia com

altura ajustável. Garantia do fornecedor: mínimo de 12 meses.

CatMat:CatMat: 129747129747 - VENTILADOR INDUSTRIAL

Data:Data: 20/09/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:582021 / UASG:925387

Lote/Item:Lote/Item: /35

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 19/10/2021 17:43

Homologação:Homologação: 25/11/2021 14:41

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 240

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PA

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

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

42.262.411/0001-03
* VENCEDOR *

ARGOS LTDA R$ 164,00R$ 164,00

Marca: Marca: VENTISOL                                                
Fabricante: Fabricante: VENTISOL                                                
Modelo: Modelo: VOC 40 6P 
Descrição: Descrição: VENTILADOR DE COLUNA - Hélice 40 cm, com 6 pás, 03 opções de velocidade, grade removível, grade de proteção frontal e traseira em plástico, os
cilação horizontal, inclinação vertical regulável, coluna telescópia com altura ajustável. Garantia do fornecedor: mínimo de 12 meses.                                        

27.895.281/0001-44 MV ELETRONICOS EIRELI R$ 165,00

Marca: Marca: VENTISOL                                                
Fabricante: Fabricante: VENTISOL                                                
Modelo: Modelo: Voc 40 Turbo 
Descrição: Descrição: VENTILADOR DE COLUNA - Hélice 40 cm, com 6 pás, 03 opções de velocidade, grade removível, grade de proteção frontal e traseira em plástico, os
cilação horizontal, inclinação vertical regulável, coluna telescópia com altura ajustável. Garantia do fornecedor: mínimo de 12 meses. MARCA: VENTISOL MODE
LO:VOC 40 TURBO                                        

07.041.480/0001-88 NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA R$ 178,00

Marca: Marca: VENTISOL                                                
Fabricante: Fabricante: VENTISOL                                                
Modelo: Modelo: VENTILADOR DE COLUNA 
Descrição: Descrição: VENTILADOR DE COLUNA - Hélice 40 cm, com 6 pás, 03 opções de velocidade, grade removível, grade de proteção frontal e traseira em plástico, os
cilação horizontal, inclinação vertical regulável, coluna telescópia com altura ajustável. Garantia do fornecedor: mínimo de 12 meses.                                        

29.843.035/0001-74 SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI R$ 229,99

Marca: Marca: ventisol                                                
Fabricante: Fabricante: ventisol                                                
Modelo: Modelo: ventisol 
Descrição: Descrição: VENTILADOR DE COLUNA - Hélice 40 cm, com 6 pás, 03 opções de velocidade, grade removível, grade de proteção frontal e traseira em plástico, os
cilação horizontal, inclinação vertical regulável, coluna telescópia com altura ajustável. Garantia do fornecedor: mínimo de 12 meses.                                        

Relatório gerado no dia 17/02/2022 17:52:01 (IP: 2804:14d:1281:8a91:2d01:7f5c:3cb7:ec2b)
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31.768.037/0001-98 EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS
EIRELI

R$ 230,00

Marca: Marca: VENTISOL                                                
Fabricante: Fabricante: VENTISOL COLUNA PREMIUM 50CM                                                
Modelo: Modelo: VENTISOL COLUNA PREMIUM 50CM 
Descrição: Descrição: VENTILADOR DE COLUNA - Hélice 40 cm, com 6 pás, 03 opções de velocidade, grade removível, grade de proteção frontal e traseira em plástico, os
cilação horizontal, inclinação vertical regulável, coluna telescópia com altura ajustável. Garantia do fornecedor: mínimo de 12 meses.                                        

23.493.764/0001-61 P G LIMA COM EIRELI R$ 231,90

Marca: Marca: LORENSID                                                
Fabricante: Fabricante: LORENSID                                                
Modelo: Modelo: unidade 
Descrição: Descrição: VENTILADOR DE COLUNA - Hélice 40 cm, com 6 pás, 03 opções de velocidade, grade removível, grade de proteção frontal e traseira em plástico, os
cilação horizontal, inclinação vertical regulável, coluna telescópia com altura ajustável. Garantia do fornecedor: mínimo de 12 meses. MARCA: LORENSID, MOD
ELO: COMER.M2 PT RV, FABRICANTE: LORENSID, PROCEDENCIA: NACIONAL, VALIDADE/GARANTIA: 12 MESES                                        

04.927.672/0001-06 S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA R$ 244,79

Marca: Marca: VENTISOL                                                
Fabricante: Fabricante: VENTISOL                                                
Modelo: Modelo: PREMIUM 
Descrição: Descrição: VENTILADOR DE COLUNA - Hélice 40 cm, com 6 pás, 03 opções de velocidade, grade removível, grade de proteção frontal e traseira em plástico, os
cilação horizontal, inclinação vertical regulável, coluna telescópia com altura ajustável. Garantia do fornecedor: mínimo de 12 meses.                                        

40.339.609/0001-04 MRX COMERCIO E SERVICOS EIRELI R$ 250,00

Marca: Marca: MONDIAL                                                
Fabricante: Fabricante: MONDIAL                                                
Modelo: Modelo: NV-64 40 CM 
Descrição: Descrição: VENTILADOR DE COLUNA - Hélice 40 cm, com 6 pás, 03 opções de velocidade, grade removível, grade de proteção frontal e traseira em plástico, os
cilação horizontal, inclinação vertical regulável, coluna telescópia com altura ajustável. Garantia do fornecedor: mínimo de 12 meses.                                        

05.903.157/0001-40 BELPARA COMERCIAL LTDA R$ 250,00

Marca: Marca: VENTISOL                                                
Fabricante: Fabricante: VENTISOL                                                
Modelo: Modelo: TURBO 
Descrição: Descrição: VENTILADOR DE COLUNA - Hélice 40 cm, com 6 pás, 03 opções de velocidade, grade removível, grade de proteção frontal e traseira em plástico, os
cilação horizontal, inclinação vertical regulável, coluna telescópia com altura ajustável. Garantia do fornecedor: mínimo de 12 meses.                                        

37.912.700/0001-62 IMPERIOGN COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI R$ 258,00

Marca: Marca: VENTISOL                                                
Fabricante: Fabricante: VENTISOL                                                
Modelo: Modelo: SKU 5317 
Descrição: Descrição: VENTILADOR DE COLUNA - Hélice 40 cm, com 6 pás, 03 opções de velocidade, grade removível, grade de proteção frontal e traseira em plástico, os
cilação horizontal, inclinação vertical regulável, coluna telescópia com altura ajustável. Garantia do fornecedor: mínimo de 12 meses.                                        

00.968.806/0001-78 INTERTON COMERCIO E IMPORTACAO LTDA R$ 260,90

Marca: Marca: Mondial                                                
Fabricante: Fabricante: Mondial                                                
Modelo: Modelo: NV-61 
Descrição: Descrição: VENTILADOR DE COLUNA - Hélice 40 cm, com 6 pás, 03 opções de velocidade, grade removível, grade de proteção frontal e traseira em plástico, os
cilação horizontal, inclinação vertical regulável, coluna telescópia com altura ajustável. Garantia do fornecedor: mínimo de 12 meses.                                        

32.769.825/0001-61 PERCIVAL JUNIO MIRANDA SILVA 01783239182 R$ 299,00

Marca: Marca: VENTISOL                                                
Fabricante: Fabricante: VENTISOL                                                
Modelo: Modelo: 40 CM COLUNA 
Descrição: Descrição: VENTILADOR DE COLUNA - Hélice 40 cm, com 6 pás, 03 opções de velocidade, grade removível, grade de proteção frontal e traseira em plástico, os
cilação horizontal, inclinação vertical regulável, coluna telescópia com altura ajustável. Garantia do fornecedor: mínimo de 12 meses.                                        

26.483.292/0001-54 IR COMERCIO & SERVICOS EIRELI R$ 300,00

Marca: Marca: VENTISOL                                                
Fabricante: Fabricante: VENTISOL                                                
Modelo: Modelo: TURBO 6 PÁS OSCILANTE -AZUL 
Descrição: Descrição: VENTILADOR DE COLUNA - Hélice 40 cm, com 6 pás, 03 opções de velocidade, grade removível, grade de proteção frontal e traseira em plástico, os
cilação horizontal, inclinação vertical regulável, coluna telescópia com altura ajustável. Garantia do fornecedor: mínimo de 12 meses. MARCA:VENTISOL MODE
LO:TURBO 6 PÁS OSCILANTE -AZUL                                        

07.679.989/0001-50 TC COMERCIO DE SERVICOS E TECNOLOGIA EIRELI R$ 320,00

Marca: Marca: VENTISOL                                                
Fabricante: Fabricante: VENTISOL                                                
Modelo: Modelo: VENTILADOR DE COLUNA 
Descrição: Descrição: 35 VENTILADOR DE COLUNA HELICE 40CM                                        

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL
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Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdMw%2bV6wFUtwMbLixJYfa9%2bYiN1b69MZIWSFuwCuMX6y6R 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDlOCgsdMw%252bV6wFUtwMbLixJYfa9%252bYiN1b69MZIWSFuwCuMX6y6R 6 / 12

Relatório Banco de Preços (1015633)         SEI 0007606-43.2021.6.02.8000 / pg. 19



07.931.806/0001-42 GUAJARA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 335,09

Marca: Marca: MUNDIAL                                                
Fabricante: Fabricante: MUNBDIAL                                                
Modelo: Modelo: NÃO SE APLICA 
Descrição: Descrição: VENTILADOR DE COLUNA - Hélice 40 cm, com 6 pás, 03 opções de velocidade, grade removível, grade de proteção frontal e traseira em plástico, os
cilação horizontal, inclinação vertical regulável, coluna telescópia com altura ajustável. Garantia do fornecedor: mínimo de 12 meses.                                        

12.130.958/0001-86 NADJA MARINA PIRES R$ 335,09

Marca: Marca: MONDIAL                                                
Fabricante: Fabricante: MONDIAL                                                
Modelo: Modelo: MONDIAL 
Descrição: Descrição: Caractéristicas do Produto: Cor: Preto Modelo: NV-61 Tipo do Ventilador: Coluna Velocidade: 3 Informações Adicionais: Numero de pás: 6 Potência(e
m Watts): 140W Dimensões: Sem Embalagem(AxLxP): 150 x 45 x 41.5 cm Com Embalagem(AxLxP): 46.3 x 45.3 x 27.7 cm Peso: Líquido: 2.8 Kg Bruto: 3.5 Kg Gar
antia: 1 Ano(ofertada pelo fabricante)                                        

25.080.014/0001-93 A P S CASTRO COMERCIO - EIRELI R$ 335,09

Marca: Marca: BRITANIA                                                
Fabricante: Fabricante: BRITANIA                                                
Modelo: Modelo: UND 
Descrição: Descrição: "VENTILADOR DE COLUNA - Hélice 40 cm, com 6 pás, 03 opções de velocidade, grade removível, grade de proteção frontal e traseira em plástico, os
cilação horizontal, inclinação vertical regulável, coluna telescópia com altura ajustável. Garantia do fornecedor: mínimo de 12 meses."                                        

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

Preço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 200,90R$ 200,90

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

Objeto:Objeto: Aquisição de Eletrodomésticos e Aparelhos Eletrônicos..

Descrição:Descrição: Ventilador industrialVentilador industrial - VENTILADOR DE COLUNA - Hélice 40 cm, com 6 pás, 03

opções de velocidade, grade removível, grade de proteção frontal e traseira em

plástico, oscilação horizontal, inclinação vertical regulável, coluna telescópia com

altura ajustável. Garantia do fornecedor: mínimo de 12 meses.

CatMat:CatMat: 129747129747 - VENTILADOR INDUSTRIAL

Data:Data: 20/09/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:582021 / UASG:925387

Lote/Item:Lote/Item: /36

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 19/10/2021 17:43

Homologação:Homologação: 25/11/2021 14:42

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 10

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PA

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

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

27.895.281/0001-44
* VENCEDOR *

MV ELETRONICOS EIRELI R$ 200,90R$ 200,90

Marca: Marca: VENTISOL                                                
Fabricante: Fabricante: VENTISOL                                                
Modelo: Modelo: Voc 40 Turbo 
Descrição: Descrição: VENTILADOR DE COLUNA - Hélice 40 cm, com 6 pás, 03 opções de velocidade, grade removível, grade de proteção frontal e traseira em plástico, os
cilação horizontal, inclinação vertical regulável, coluna telescópia com altura ajustável. Garantia do fornecedor: mínimo de 12 meses. MARCA: VENTISOL MODE
LO: VOC 40 TURBO                                        

42.262.411/0001-03 ARGOS LTDA R$ 201,90

Marca: Marca: VENTISOL                                                
Fabricante: Fabricante: VENTISOL                                                
Modelo: Modelo: VOC 40 6P 
Descrição: Descrição: VENTILADOR DE COLUNA - Hélice 40 cm, com 6 pás, 03 opções de velocidade, grade removível, grade de proteção frontal e traseira em plástico, os
cilação horizontal, inclinação vertical regulável, coluna telescópia com altura ajustável. Garantia do fornecedor: mínimo de 12 meses.                                        

29.843.035/0001-74 SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI R$ 229,89

Relatório gerado no dia 17/02/2022 17:52:01 (IP: 2804:14d:1281:8a91:2d01:7f5c:3cb7:ec2b)
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Marca: Marca: ventisol                                                
Fabricante: Fabricante: ventisol                                                
Modelo: Modelo: ventisol 
Descrição: Descrição: VENTILADOR DE COLUNA - Hélice 40 cm, com 6 pás, 03 opções de velocidade, grade removível, grade de proteção frontal e traseira em plástico, os
cilação horizontal, inclinação vertical regulável, coluna telescópia com altura ajustável. Garantia do fornecedor: mínimo de 12 meses.                                        

31.768.037/0001-98 EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS
EIRELI

R$ 229,90

Marca: Marca: VENTISOL                                                
Fabricante: Fabricante: VENTISOL COLUNA PREMIUM 50CM                                                
Modelo: Modelo: VENTISOL COLUNA PREMIUM 50CM 
Descrição: Descrição: VENTILADOR DE COLUNA - Hélice 40 cm, com 6 pás, 03 opções de velocidade, grade removível, grade de proteção frontal e traseira em plástico, os
cilação horizontal, inclinação vertical regulável, coluna telescópia com altura ajustável. Garantia do fornecedor: mínimo de 12 meses.                                        

23.493.764/0001-61 P G LIMA COM EIRELI R$ 231,24

Marca: Marca: LORENSID                                                
Fabricante: Fabricante: LORENSID                                                
Modelo: Modelo: unidade 
Descrição: Descrição: VENTILADOR DE COLUNA - Hélice 40 cm, com 6 pás, 03 opções de velocidade, grade removível, grade de proteção frontal e traseira em plástico, os
cilação horizontal, inclinação vertical regulável, coluna telescópia com altura ajustável. Garantia do fornecedor: mínimo de 12 meses. MARCA: LORENSID, MOD
ELO: COMER.M2 PT RV, FABRICANTE: LORENSID, PROCEDENCIA: NACIONAL, VALIDADE/GARANTIA: 12 MESES                                        

40.339.609/0001-04 MRX COMERCIO E SERVICOS EIRELI R$ 250,00

Marca: Marca: MONDIAL                                                
Fabricante: Fabricante: MONDIAL                                                
Modelo: Modelo: NV-61 40 CM 
Descrição: Descrição: VENTILADOR DE COLUNA - Hélice 40 cm, com 6 pás, 03 opções de velocidade, grade removível, grade de proteção frontal e traseira em plástico, os
cilação horizontal, inclinação vertical regulável, coluna telescópia com altura ajustável. Garantia do fornecedor: mínimo de 12 meses.                                        

05.903.157/0001-40 BELPARA COMERCIAL LTDA R$ 250,00

Marca: Marca: VENTISOL                                                
Fabricante: Fabricante: VENTISOL                                                
Modelo: Modelo: TURBO 
Descrição: Descrição: VENTILADOR DE COLUNA - Hélice 40 cm, com 6 pás, 03 opções de velocidade, grade removível, grade de proteção frontal e traseira em plástico, os
cilação horizontal, inclinação vertical regulável, coluna telescópia com altura ajustável. Garantia do fornecedor: mínimo de 12 meses.                                        

00.968.806/0001-78 INTERTON COMERCIO E IMPORTACAO LTDA R$ 260,90

Marca: Marca: Mondial                                                
Fabricante: Fabricante: Mondial                                                
Modelo: Modelo: NV-61 
Descrição: Descrição: VENTILADOR DE COLUNA - Hélice 40 cm, com 6 pás, 03 opções de velocidade, grade removível, grade de proteção frontal e traseira em plástico, os
cilação horizontal, inclinação vertical regulável, coluna telescópia com altura ajustável. Garantia do fornecedor: mínimo de 12 meses.                                        

26.483.292/0001-54 IR COMERCIO & SERVICOS EIRELI R$ 300,00

Marca: Marca: VENTISOL                                                
Fabricante: Fabricante: VENTISOL                                                
Modelo: Modelo: TURBO 6 PÁS OSCILANTE -AZUL 
Descrição: Descrição: VENTILADOR DE COLUNA - Hélice 40 cm, com 6 pás, 03 opções de velocidade, grade removível, grade de proteção frontal e traseira em plástico, os
cilação horizontal, inclinação vertical regulável, coluna telescópia com altura ajustável. Garantia do fornecedor: mínimo de 12 meses. MARCA:VENTISOL MODE
LO:TURBO 6 PÁS OSCILANTE -AZUL                                        

07.679.989/0001-50 TC COMERCIO DE SERVICOS E TECNOLOGIA EIRELI R$ 320,00

Marca: Marca: VENTISOL                                                
Fabricante: Fabricante: VENTISOL                                                
Modelo: Modelo: VENTILADOR DE COLUNA 
Descrição: Descrição: 36 VENTILADOR DE COLUNA HELICE 40CM VENTISOL                                        

07.931.806/0001-42 GUAJARA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 335,09

Marca: Marca: MUNDIAL                                                
Fabricante: Fabricante: MUNDIAL                                                
Modelo: Modelo: NÃO SE APLICA 
Descrição: Descrição: VENTILADOR DE COLUNA - Hélice 40 cm, com 6 pás, 03 opções de velocidade, grade removível, grade de proteção frontal e traseira em plástico, os
cilação horizontal, inclinação vertical regulável, coluna telescópia com altura ajustável. Garantia do fornecedor: mínimo de 12 meses.                                        

12.130.958/0001-86 NADJA MARINA PIRES R$ 335,09

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL
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Marca: Marca: MONDIAL                                                
Fabricante: Fabricante: MONDIAL                                                
Modelo: Modelo: MONDIAL 
Descrição: Descrição: Caractéristicas do Produto: Cor: Preto Modelo: NV-61 Tipo do Ventilador: Coluna Velocidade: 3 Informações Adicionais: Numero de pás: 6 Potência(e
m Watts): 140W Dimensões: Sem Embalagem(AxLxP): 150 x 45 x 41.5 cm Com Embalagem(AxLxP): 46.3 x 45.3 x 27.7 cm Peso: Líquido: 2.8 Kg Bruto: 3.5 Kg Gar
antia: 1 Ano(ofertada pelo fabricante)                                        

25.080.014/0001-93 A P S CASTRO COMERCIO - EIRELI R$ 335,09

Marca: Marca: BRITANIA                                                
Fabricante: Fabricante: BRITANIA                                                
Modelo: Modelo: UND 
Descrição: Descrição: VENTILADOR DE COLUNA - Hélice 40 cm, com 6 pás, 03 opções de velocidade, grade removível, grade de proteção frontal e traseira em plástico, os
cilação horizontal, inclinação vertical regulável, coluna telescópia com altura ajustável. Garantia do fornecedor: mínimo de 12 meses.                                        

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

Preço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 200,79R$ 200,79

Órgão:Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA

Objeto:Objeto: Eventual Aquisição de Eletrodomésticos e Eletrônicos, de acordo com as

quantidades e especificações técnicas constantes do TERMO DE REFERÊNCIA –

ANEXO I e MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS – ANEXO II deste edital..

Descrição:Descrição: Ventilador industrialVentilador industrial - VENTILADOR: tipo coluna, potência motor mínima 120 W,

tensão alimentação 110/127 v, características adicionais grade removível, tipo

hélice 03 pás, diâmetro 40 cm, cor branca/preta, altura mínimo 1,20 e máximo

1,50 m, rotação 1.300 rpm. Garantia contra defeitos e/ou vícios de fabricação

conforme o código de defesa do consumidor. Assistência técnica garantida por

no mínimo 01 (um) ano, a partir da data da entrega.

CatMat:CatMat: 129747129747 - VENTILADOR INDUSTRIAL

Data:Data: 17/09/2021 09:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:552021 / UASG:936001

Lote/Item:Lote/Item: /22

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 131

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: RR

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

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

28.697.784/0001-78
* VENCEDOR *

MARIA CONSUELO SOARES DA MATA R$ 200,79R$ 200,79

Marca: Marca: ventisol                                                
Fabricante: Fabricante: ventisol                                                
Modelo: Modelo: ventisol 
Descrição: Descrição: VENTILADOR: tipo coluna, potência motor mínima 120 W, tensão alimentação 110/127 v, características adicionais grade removível, tipo hélice 03 p
ás, diâmetro 40 cm, cor branca/preta, altura mínimo 1,20 e máximo 1,50 m, rotação 1.300 rpm. Garantia contra defeitos e/ou vícios de fabricação conforme o c
ódigo de defesa do consumidor. Assistência técnica garantida por no mínimo 01 (um) ano, a partir da data da entrega.                                        

34.798.934/0001-32 ELETRISUL COMERCIO DE MERCADORIAS E REPRESENTACOES EIRELI R$ 201,00

Marca: Marca: VENTISOL                                                
Fabricante: Fabricante: VENTISOL                                                
Modelo: Modelo: VENTISOL MODELO COLUNA 
Descrição: Descrição: VENTILADOR: tipo coluna, potência motor mínima 120 W, tensão alimentação 110/127 v, características adicionais grade removível, tipo hélice 03 p
ás, diâmetro 40 cm, cor branca/preta, altura mínimo 1,20 e máximo 1,50 m, rotação 1.300 rpm. Garantia contra defeitos e/ou vícios de fabricação conforme o c
ódigo de defesa do consumidor. Assistência técnica garantida por no mínimo 01 (um) ano, a partir da data da entrega.                                        

Preço (Compras Governamentais) 8: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 8: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 174,00R$ 174,00

Órgão:Órgão: PREF.MUN.DE DOM MACEDO COSTA

Objeto:Objeto: Seleção de propostas para aquisição parcelada de materiais permanentes para

atender as necessidades das secretarias municipais, através do Sistema de

Registro de Preços.

Descrição:Descrição: VentiladorVentilador - Ventilador, tipo: coluna, aplicação: ambientes pequeno, médio e

grande porte, potência motor: 80 hp, tensão alimentação: 220 v, características

adicionais: 3 velocidades e oscilante, tipo hélice: 03 pás, diâmetro: 40 a 50 cm,

cor: branca, inclinação: vertical regulável

Data:Data: 01/09/2021 08:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:212021 / UASG:983503

Lote/Item:Lote/Item: /81

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 13/09/2021 10:30

Homologação:Homologação: 13/09/2021 11:01

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

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

Relatório gerado no dia 17/02/2022 17:52:01 (IP: 2804:14d:1281:8a91:2d01:7f5c:3cb7:ec2b)
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CatMat:CatMat: 310588310588 - VENTILADOR , TIPO COLUNA, TIPO HÉLICE 03 PÁS, DIÂMETRO 40 A 50

CM, COR BRANCA, INCLINAÇÃO VERTICAL REGULÁVEL, APLICAÇÃO

AMBIENTES PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE, POTÊNCIA MOTOR 80 HP,

TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 VELOCIDADES

E OSCILANTE

Quantidade:Quantidade: 30

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: BA

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

30.019.904/0001-20
* VENCEDOR *

DT OFFICE - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI R$ 174,00R$ 174,00

Marca: Marca: Ventisol                                                
Fabricante: Fabricante: Ventisol                                                
Modelo: Modelo: Voc50Cm Steel 
Descrição: Descrição: VENTILADOR, TIPO COLUNA, APLICAÇÃO AMBIENTES PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE, POTÊNCIA MOTOR 1/8, VELOCIDADE MÍNIMA 1.100, 
VELOCIDADE MÁXIMA 1500                                        

26.113.297/0001-95 T A WEBER R$ 247,50

Marca: Marca: VENTISOL                                                
Fabricante: Fabricante: VENTISOL                                                
Modelo: Modelo: COLUNA 
Descrição: Descrição: VENTILADOR, TIPO COLUNA, APLICAÇÃO AMBIENTES PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE, POTÊNCIA MOTOR 1/8, VELOCIDADE MÍNIMA 1.100, 
VELOCIDADE MÁXIMA 1500 MARCA: VENTISOL MOD.: COLUNA                                        

40.876.269/0001-50 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA R$ 261,00

Marca: Marca: VENTISOL                                                
Fabricante: Fabricante: VENTISOL                                                
Modelo: Modelo: NEW PREMIUM 
Descrição: Descrição: Ventilador, tipo: coluna, aplicação: ambientes pequeno, médio e grande porte, potência motor: 80 hp, tensão alimentação: 220 v, características adic
ionais: 3 velocidades e oscilante, tipo hélice: 03 pás, diâmetro: 40 a 50 cm, cor: branca, inclinação: vertical regulável                                        

20.483.193/0001-96 BRASIDAS EIRELI R$ 267,97

Marca: Marca: VENTISOL                                                
Fabricante: Fabricante: VENTISOL                                                
Modelo: Modelo: VOC 50 
Descrição: Descrição: VENTILADOR, TIPO COLUNA, APLICAÇÃO AMBIENTES PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE, POTÊNCIA MOTOR 1/8, VELOCIDADE MÍNIMA 1.100, 
VELOCIDADE MÁXIMA 1400                                        

29.843.035/0001-74 SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI R$ 285,00

Marca: Marca: ventisol                                                
Fabricante: Fabricante: ventisol                                                
Modelo: Modelo: 533 
Descrição: Descrição: VENTILADOR, TIPO COLUNA, APLICAÇÃO AMBIENTES PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE, POTÊNCIA MOTOR 1/8, VELOCIDADE MÍNIMA 1.100, 
VELOCIDADE MÁXIMA 1500                                        

33.774.865/0001-64 KML COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI R$ 400,00

Marca: Marca: VENTISOL COLUNA                                                
Fabricante: Fabricante: VENTISOL COLUNA                                                
Modelo: Modelo: 50CM STEEL CH HH PREMIUM 
Descrição: Descrição: VENTILADOR, TIPO COLUNA, APLICAÇÃO AMBIENTES PEQUENO, MÉDIO E GRANDEPORTE, POTÊNCIA MOTOR 1/8, VELOCIDADE MÍNIMA 1.100, V
ELOCIDADE MÁXIMA 1500                                        

13.932.885/0001-09 JARDIM SANTOS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI R$ 550,00

Marca: Marca: VENTISOL                                                
Fabricante: Fabricante: VENTISOL                                                
Modelo: Modelo: VENTILADOR, TIPO COLUNA 
Descrição: Descrição: VENTILADOR, TIPO COLUNA, APLICAÇÃO AMBIENTES PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE, POTÊNCIA MOTOR 1/8, VELOCIDADE MÍNIMA 1.100, 
VELOCIDADE MÁXIMA 1500                                        

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 221,00R$ 221,00

Órgão:Órgão: MUNICÍPIO DE PIUMHI/MG Data:Data: 14/12/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: 32618

Lote/Item:Lote/Item: 64/64

Ata:Ata: Link Ata

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

Relatório gerado no dia 17/02/2022 17:52:01 (IP: 2804:14d:1281:8a91:2d01:7f5c:3cb7:ec2b)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdMw%2bV6wFUtwMbLixJYfa9%2bYiN1b69MZIWSFuwCuMX6y6R 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDlOCgsdMw%252bV6wFUtwMbLixJYfa9%252bYiN1b69MZIWSFuwCuMX6y6R 10 / 12
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https://arquivos.bancodeprecos.com.br/files/anexos/licitanet/32618/Ata.zip


Objeto:Objeto: Registro de Preços para a aquisição futura e eventual de eletrodomésticos,

eletrônicos e mobiliários em geral para atender os diversos setores desta

Prefeitura, conforme especificações constantes deste edital. 1.1 Para utilização

da Ata de Registro de Preços, o Município de Piumhi-MG emitirá Ordem de

Compra à empresa detentora da Ata. 1.2 Os itens terão entrega de forma

parcelada conforme necessidade desta Prefeitura. A empresa receberá através

de e-mail ou pessoalmente a ordem de Fornecimento e deverá entregar os itens

no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis após ter sido feito o pedido de

Fornecimentos pelo setor responsável, não sendo aceito a exigência de

faturamento mínimo;

Descrição:Descrição: Ventilador de coluna oscilante: Cor: preto. Com 3 velocidadesVentilador de coluna oscilante: Cor: preto. Com 3 velocidades - Ventilador de

coluna oscilante: Cor: preto. Com 3 velocidades, ventilação: alta, média e baixa.

Tipo de Selo: Procel. Classificação Energética: A. Luz: indicadora (3). Pás: de alta

performance. Base: Ferro. Motor: Silencioso. Diâmetro aproximado: 40 cm. Altura

aproximada: 125 cm. Grade: de ferro com no mínimo 120 raios. 110V.

Devidamente montado e instalado no local a ser utilizado.

Fonte:Fonte: licitanet.com.br

Quantidade:Quantidade: 100

Unidade:Unidade: Unid

UF:UF: MG

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

14.780.286/0001-80
* VENCEDOR *

SANTAFE DISTRIBUIDORA LTDA R$ 221,00R$ 221,00

Marca: Marca: VENTISOL                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Modelo: Modelo: COLUNA 40CM 
Descrição: Descrição: Descrição não informada                                        

27.933.196/0001-23 COMERCIAL OFFICE MINAS LTDA R$ 240,00

Marca: Marca: VENTISOL                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Modelo: Modelo: 40CM 
Descrição: Descrição: Descrição não informada                                        

13.559.188/0001-54 ALEX ARAUJO PIMENTA R$ 310,00

Marca: Marca: VENTISOL                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Modelo: Modelo: NEW 60CM 
Descrição: Descrição: Descrição não informada                                        

Relatório gerado no dia 17/02/2022 17:52:01 (IP: 2804:14d:1281:8a91:2d01:7f5c:3cb7:ec2b)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdMw%2bV6wFUtwMbLixJYfa9%2bYiN1b69MZIWSFuwCuMX6y6R 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDlOCgsdMw%252bV6wFUtwMbLixJYfa9%252bYiN1b69MZIWSFuwCuMX6y6R 11 / 12
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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 - Ventilador Coluna 40 cm e 120 wItem 1 - Ventilador Coluna 40 cm e 120 w

- 8 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias
01/09/2021 e 28/01/2022, calculados pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 14/12/2021, calculado 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.

Relatório gerado no dia 17/02/2022 17:52:01 (IP: 2804:14d:1281:8a91:2d01:7f5c:3cb7:ec2b)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdMw%2bV6wFUtwMbLixJYfa9%2bYiN1b69MZIWSFuwCuMX6y6R 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDlOCgsdMw%252bV6wFUtwMbLixJYfa9%252bYiN1b69MZIWSFuwCuMX6y6R 12 / 12
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 17 de fevereiro de 2022.
À COMAP,
 
Senhora Coordenadora,
 
Trata-se de procedimento que tem por objeto a

aquisição de sessenta ventiladores para serem distribuídos
aos cartórios eleitorais da capital e do interior do Estado, na
forma descrita no respectivo Termo de Referência (1012395 e
1012398).

 
O Chefe da SEPAT, unidade demandante, solicitou

a emissão de Ata de Registro de Preços e informou que a
última aquisição deste item  ocorreu em janeiro de 2019,
junto à empresa JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR, CNPJ sob
o nº 28.604.543/0001-37, ao preço unitário de R$ 389,84
(1012361).

 
Os autos vieram a esta unidade para estimativa de

preços e indicação do tipo e modalidade de licitação, se for o
caso, nos termos de artigo 8º da Resolução TRE nº
15.787/2017.

 
Inicialmente, deve-se destacar que a aquisição

realizada no ano de 2019, através do procedimento nº
0009268-47.2018.6.02.8000, guardou algumas diferenças
quanto ao objeto em relação a esta, em especial, quanto à
existência de dispenser de repelente para mosquitos e  marca
de referência, exigências que aqui não constam do termo de
referência. Estas especificidades terão repercussão, inclusive,
no valor estimado dos bens a serem adquiridos.

Despacho SEIC 1015641         SEI 0007606-43.2021.6.02.8000 / pg. 26



 
A SEIC realizou cotação de preços utilizando-se da

plataforma "Banco de Preços" 1015633, para tanto foi feita a
média aritimética dos valores ali encontrados,  chegando ao
valor estimado unitário de R$ 214,09 e valor global
estimado de R$ 12.845,40.

 
Com essas considerações, é sugerida, s.m.j, a

realização de licitação na modalidade Pregão Eletrônico, pelo
sistema de registro de preços, com fundamento na Lei
10.520/2002, regulamentada pelos Decretos nº  7.892/2013 e
10.024/2019, com restrição de participação de micro e
pequenas empresas.

 
.
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES,
Técnico Judiciário, em 17/02/2022, às 18:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 17/02/2022, às 19:25, 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
1015641 e o código CRC 9C39E720.

0007606-43.2021.6.02.8000 1015641v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CERTIDÃO

 

Certifico, para os devidos fins, que foram publicadas, no
Portal da Transparência, as informações contidas nas abas
"Solicitações de Contratação", informações estas coletadas nestes
autos e atualizadas até a data de hoje.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES,
Técnico Judiciário, em 18/02/2022, às 11:49, 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
1016172 e o código CRC CD6B5C11.

0007606-43.2021.6.02.8000 1016172v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 21 de fevereiro de 2022.

 

À SLC
 
Senhora Chefe,
 
Tratam os presentes autos de aquisição de baterias para

nobreaks de grande porte, instalados nos Data Centers e Cartórios
Eleitorais deste Regional, mediante sistema de registro de preços, de
acordo com o Termo de Referência SEPAT 1012395.

 
Constam deste feito a aprovação do Termo de Referência,

Despacho GSAD 1013236, bem como a pesquisa de preços, Despacho
SEIC 1015641.

 
Nesse sentido, dando continuidade ao trâmite,

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

 
Concomitantemente, à SAD para autorização de IRP.
 
Atenciosamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 21/02/2022, às 18:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
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al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1017123 e o código CRC 0FF5D13E.

0007606-43.2021.6.02.8000 1017123v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 21 de fevereiro de 2022.
 
 
Em tempo, retifico o primeiro parágrafo do

Despacho COMAP 1017123, onde lê-se "aquisição de baterias
para nobreaks de grande porte, instalados nos Data Centers e
Cartórios Eleitorais deste Regional", leia-se "aquisição de
ventiladores com pedestais (coluna).

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 21/02/2022, às 18:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1017134 e o código CRC 0E372ECF.

0007606-43.2021.6.02.8000 1017134v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 21 de fevereiro de 2022.

 

Remeto os autos à SLC, para promover a divulgação da
IRP.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 21/02/2022, às 19:07, 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
1017147 e o código CRC 7FCFFA5E.

0007606-43.2021.6.02.8000 1017147v1
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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 fevereiro de 2022.
À SEIC,
Solicitando CATMAT para inclusão de IRP.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 23/02/2022, às 17:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1018737 e o código CRC 1789E755.

0007606-43.2021.6.02.8000 1018737v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 08 de março de 2022.
À SLC,
 
Em atenção ao solicitado por meio do Despacho

SLC (1018737), informamos que dentre os CATMAT's
atualmente ativos existem 08 (oito) relativos à ventiladores do
tipo pedestal, porém, todos apresentam alguma especificação
conflitante, abaixo, o que pode ser sanado, s.m.j, a partir de
aviso no Edital do Pregão Eletrônico de que "em caso de
divergência entre as descrições e especificações constantes
do CATMAT e do presente Termo de Referência, prevalecem
estas últimas.

 
CATMAT MATERIAL

261726
VENTILADOR, TIPO:COLUNA / PEDESTAL, APLICAÇÃO:AMBIENTES PEQUENO, MÉDIO E

GRANDE PORTE, POTÊNCIA MOTOR:1/6 HP / 125 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:127 V +/- 10%,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:3 VELOCIDADES E OSCILANTE

262427
VENTILADOR, TIPO:COLUNA / PEDESTAL, APLICAÇÃO:AMBIENTES PEQUENO, MÉDIO E

GRANDE PORTE, POTÊNCIA MOTOR:1/6 HP / 174 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:220 V,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:3 VELOCIDADES E OSCILANTE

263047
VENTILADOR, TIPO:COLUNA / PEDESTAL, APLICAÇÃO:AMBIENTES PEQUENO, MÉDIO E

GRANDE PORTE, POTÊNCIA MOTOR:130 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:220 V,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:3 VELOCIDADES E OSCILANTE / CONTROLE DESLIZANTE

DE, MATERIAL:ALUMÍNIO POLIDO, COR:BRANCA, ALTURA:210 CM

270123

VENTILADOR, TIPO:COLUNA / PEDESTAL, APLICAÇÃO:ESCRITÓRIO / RESIDENCIAL,
POTÊNCIA MOTOR:200 W, VELOCIDADE MÍNIMA:1000 RPM, VELOCIDADE MÁXIMA:1.450
RPM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:110 V, CONSUMO ENERGIA:0,2 KW/H, CARACTERÍSTICAS

ADICIONAIS:OSCILANTE, CONTROLE VELOCIDADE, REGULAGEM ALTURA E,
DIÂMETRO:MÍNIMO DE 50 CM

288733

VENTILADOR, TIPO:PEDESTAL, APLICAÇÃO:AMBIENTES PEQUENO, MÉDIO E GRANDE
PORTE, POTÊNCIA MOTOR:45 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:220 V, CONSUMO ENERGIA:0,04

KW/H, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM 3 HÉLICES DE PLÁSTICO INJETADO, TIPO
HÉLICE:03 PÁS, COR:BRANCA, ALTURA:93 CM, PROFUNDIDADE:30 CM,

INCLINAÇÃO:VERTICAL REGULÁVEL

296368
VENTILADOR, TIPO:COLUNA / PEDESTAL, APLICAÇÃO:AMBIENTES PEQUENO, MÉDIO E

GRANDE PORTE, POTÊNCIA MOTOR:1/6 HP / 125 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:127 V +/- 10%,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:3 VELOCIDADES, OSCILANTE,GRADE PROTEÇÃO, ALTURA

RE, COR:BRANCA

297699

VENTILADOR, TIPO:COLUNA / PEDESTAL, APLICAÇÃO:ESCRITÓRIO / RESIDENCIAL,
POTÊNCIA MOTOR:200 W, VELOCIDADE MÍNIMA:1000 RPM, VELOCIDADE MÁXIMA:1.450
RPM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:220 V, CONSUMO ENERGIA:0,2 KW/H, CARACTERÍSTICAS

ADICIONAIS:OSCILANTE, CONTROLE VELOCIDADE, REGULAGEM ALTURA E,
DIÂMETRO:MÍNIMO DE 50 CM

300283
VENTILADOR, TIPO:COLUNA / PEDESTAL, POTÊNCIA MOTOR:MÍNIMA 120 W, TENSÃO
ALIMENTAÇÃO:110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:GRADE REMOVÍVEL, TIPO

HÉLICE:03 PÁS, DIÂMETRO:50 A 60 CM, COR:BRANCA/PRETA, ALTURA:MÍNIMO 1,20 E
MÁXIMO 2,10 M, ROTAÇÃO:300 A 1.300 RPM

 
Atenciosamente,
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Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
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Resumo da IRP
 

Órgão da UASG UASG Gerenciadora N° da IRP

14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAG 70011 - 00007/2022

Modalidade de Licitação Tipo de Licitação Data Provável da Licitação
Prazo Estimado de
Validade da Ata

Compra
Nacional

Gerenciada/Autorizada
ME/SGD

Pregão Eletrônico Menor Preço 10/05/2022 12 Não Não

Objeto

Registro de Preços de 6.0 (sessenta) ventiladores com pedestais (coluna).

 

Gestor de Compras
 

Gestor de Compras Responsável
Nome CPF

ANDREA DE ALBUQUERQUE CESAR 954.470.834-00

DDD/Telefone DDD/Fax E-mail

82
21227765

slc@tre-al.gov.br

 
Gestor de Compras Substituto

Nome CPF

DDD/Telefone DDD/Fax E-mail

 
UASG Gerenciadora

UASG Gerenciadora Órgão da UASG

70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 14000 - JUSTICA ELEITORAL

Logradouro Número Complemento

PRAçA VISCONDE DE SINIMBU SN

Bairro Município CEP

Maceió/AL 57000000
 

 

Itens da IRP
 

N° do
Item

Tipo de
Item Item Unidade de

Fornecimento
Critério de

Julgamento
Valor Unitário
Estimado (R$) UASG - Município/UF de Entrega - Quantidade

1 Material 261726-
Ventilador Unidade Menor Preço 214,0900

70011 -
TRIBUNAL
REGIONAL
ELEITORAL DE
ALAGOAS

Maceió/AL 60

Um registro encontrado.
 

Adicional
 

Observação

 
Anexo(s)

Nenhum registro a ser exibido.
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SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2022

MINUTA

PROCESSO Nº: 0007606-43.2021.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO
Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Data: XX de XXXX de 2022
Horário Abertura: X  horas (HORÁRIO  DE
BRASÍLIA/DF).
Local: www.comprasnet.gov.br

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de Li-
citações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, conforme descrito neste Edital e
seus Anexos, objetivando o Registro de Preços para aquisição de ventiladores, tudo de acor-
do 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 o Registro de Preços para a aquisição de venti-
ladores com pedestais (coluna),  necessários ao bom funcionamento das atividades de-
senvolvidas nos cartórios eleitorais da capital e do interior, conforme as especificações
deste Edital e seus anexos.

2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS.

2.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste procedimento
licitatório é de 12 (doze) meses, contado da publicação do referido ato.

2.2. A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação da quantidade estimada no
Registro, que poderá ocorrer de acordo com as necessidades do TRE/AL. 

2.3. A  existência  de  preços  registrados  não  obriga  o  Tribunal  Regional  Eleitoral  a
contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida,
assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

2.3.1. O direito de preferência de que trata este item poderá ser exercido pelo
beneficiário do registro quando o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, após realizada
a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que o registrado
ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço registrado,
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igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação.

3 - DO PRAZO DE ENTREGA E DA GARANTIA.

3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de 45 (quarenta e cinco) dias corridos a
partir  da  data  do  recebimento  da  Autorização  de  Fornecimento  que  poderá  ser
encaminhada por e-mail.

3.2. O prazo de garantia dos materiais será de, no mínimo, 12 (doze) meses.

4 - DA PARTICIPAÇÃO.

4.1. 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.

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

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

4.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados:

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

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

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

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

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

f) que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em li-
nha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocu-
pantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como
de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados di-
reta 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).

4.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não”
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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 empre-
sas 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 obriga-
toriedade 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 Nor-
mativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degra-
dante 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 reabilita-
do da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legis-
lação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

4.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o li-
citante às sanções previstas em lei e neste Edital.

5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.

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

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

5.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do
licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para re-
alização das transações inerentes a este Pregão.
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5.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetua-
das em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, in-
clusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabili-
dade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventu-
ais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por tercei-
ros.

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

5.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassifica-
ção no momento da habilitação

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

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

a) Valor unitário do item ofertado;

b) Descrição detalhada do item ofertado, contendo as informações similares à especifi-
cação constante no Anexo I-A; 

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

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

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

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

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

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

7.7.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte
dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da 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 em-
presa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência
de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

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

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

8.2.O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aque-
las que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, con-
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tenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Ter-
mo de Referência. 

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

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

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

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

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

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

8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item ofertado.

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

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

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

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

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

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

8.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, po-
derão 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
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encerramento deste prazo.

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

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

8.13.  Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o
reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado
atender às exigências de habilitação.

8.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores
deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada ime-
diatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia;

8.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo pró-
prio do sistema.

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

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

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

8.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decor-
ridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sí-
tio eletrônico utilizado para divulgação. 

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

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

8.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de
classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não segui-
das de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fecha-
do.

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

8.22.2. por empresas brasileiras; 

8.22.3.  por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no País;

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

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

8.24.  Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá en-
caminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o
melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições
diferentes das previstas neste Edital.

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

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

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

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

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

9.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua
proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa
RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassifi -
cação. 

9.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final
superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apre-
sentar preço manifestamente inexequível.

9.3.1.  O preço unitário máximo fixado para o material  ora licitado é de  R$ 214,09
(duzentos e quatorze reais e nove centavos), que de modo algum, vincula a decisão
do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores.
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9.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios
ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não te-
nha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instala-
ções de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à to-
talidade da remuneração. 

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

9.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá
ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de
antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

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

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

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

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

9.8 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

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

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

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

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

10.1.1. SICAF;

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

10.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e tam-
bém de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade adminis-
trativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio majoritário.

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

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

10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassifica-
ção.

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

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

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

10.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SE-
GES/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;
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10.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SI-
CAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar,
em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.

10.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, ex-
ceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pre-
goeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do
Decreto 10.024, de 2019.

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

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

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

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

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

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

10.10.1. Habilitação jurídica: 

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mer-
cantis, 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 veri-
ficação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limi-
tada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado  na Junta  Comercial  da respectiva  sede,  acompanhado de  documento
comprobatório de seus administradores;
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d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação
no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou
agência;

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos
seus administradores;

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

10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as al-
terações ou da consolidação respectiva.

10.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

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

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação
de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº
1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-
Geral da Fazenda Nacional.

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

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, me-
diante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual; 

f) prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante,
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos Estaduais relacionados ao
objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda
Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

10.10.2.1. O licitante que se enquadre como microempresa ou empresa de pe-
queno porte,  deverá apresentar  toda a  documentação exigida para efeito  de
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restri-
ção, sob pena de inabilitação.
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10.10.2.2.  A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a docu-
mentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno
porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que
exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 4º,
§1º do Decreto nº 8.538, de 2015.

10.10.2.3.  O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pre-
tenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Comple-
mentar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadas-
tros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço pa-
trimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.

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

10.10.2.5.  A  declaração  do vencedor  acontecerá no momento imediatamente
posterior à fase de habilitação.

10.10.2.6.  Em relação à licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,
uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularida-
de 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 re-
querida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

10.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem
anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas
neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na or-
dem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra licitante mi-
croempresa ou empresa de pequeno porte com alguma restrição na documenta-
ção fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização. 

10.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exi-
gidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e ho-
rário para a continuidade da mesma.

10.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desa-
cordo com o estabelecido neste Edital.

10.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver con-
correndo 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 inabilita-
ção, além da aplicação das sanções cabíveis.
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10.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilita-
ção, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retira-
da(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.

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

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

11.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no pra-
zo 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 ser assinada pelo licitante
ou seu representante legal.

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor,
para fins de pagamento;

c) conter a descrição do item ofertado;

d) conter os preços unitário e total do item ofertado.

11.2. Também deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando
solicitado pelo Pregoeiro:

a)  Declaração  expressa  e  Catálogo  e/ou  manual  do  produto,  comprovando  sua
garantia  gratuita,  através  de  assistência  técnica  autorizada  nesta  capital,  quanto  aos
reparos,  substituição  de  peças,  acessórios  e  outros  itens  que  acusarem  defeito  de
fabricação  e  de  funcionamento  durante  o  prazo  solicitado  no  item específico.  Caso  o
produto  não  disponha  de  assistência  técnica  local,  a  empresa  vencedora  pode  se
responsabilizar  pelos  custos  necessários  ao  reparo/troca  do  produto  em outra  cidade,
incluindo aí aqueles com transporte e outros necessários à resolução do problema.

b) Catálogo ou desenho ilustrativo contendo os modelos e/ou linhas e/ou códigos,
dos  produtos  para  o  qual  o  licitante  tenha  apresentado  proposta,  para  facilitar  a
visualização e identificação dos mesmos. Essa exigência pode ser substituída por folder de
site   com   o respectivo   link   para comprovação de sua veracidade.  

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

11.4. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, mode-
lo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

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

11.5.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão
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os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expres-
sos por extenso, prevalecerão estes últimos.

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

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

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

12 - DOS RECURSOS.

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

12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso,
fundamentadamente.

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas ve-
rificará as condições de admissibilidade do recurso.

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer im-
portará a decadência desse direito.

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

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

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

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.

13.1. A sessão pública poderá ser reaberta:
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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 pú-
blica, 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 posteri-
ores ao encerramento da etapa de lances. 

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

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

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

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 públi-
ca, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

14.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail  slc@tre-
al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço discriminado no
item 26.11 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 contado 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 anterior 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 previs-
tos no certame.

14.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deve-
rá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
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14.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e
vincularão os participantes e a administração.

15 - DO REAJUSTE DO PREÇO.

15.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores
constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no
Decreto nº 7.892/2013.

16 - DA ADJUDICAÇÃO,  DA  HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA
CONTRATAÇÃO.

16.1. 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.

16.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório.

16.3. Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, observado o
disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados para assinar a ata de
registro  de  preços,  dentro  do  prazo  e  condições  estabelecidos  no  subitem  16.3.2.,
podendo ser prorrogada uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e
desde que ocorra motivo justificado aceito pela administração.

16.3.1. O cadastro de reserva dos fornecedores classificados a que se refere o item
anterior  será  elaborado  desde que  viabilizado  pelo  sistema Comprasnet,  tal  como
previsto no art. 26 do decreto acima citado.

16.3.2. O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de Preços assinada
dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação para
assinatura do documento, em conformidade com o previsto no art. 64 da Lei n.
8.666/1993.

16.4. É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro
de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas
pelo primeiro classificado.

16.5. A  ata  de  registro  de  preços  implicará  compromisso  de  fornecimento  nas
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade.

16.6. A  recusa injustificada de fornecedor  classificado em assinar  a  ata,  dentro do
prazo estabelecido no subitem 16.3.2, ensejará a aplicação das penalidades aludidas no
item 16.12 deste edital, bem como às do Decreto n. 10.024/2019.

16.7. A  contratação  com  os  fornecedores  registrados  será  formalizada  pelo  órgão
interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de
despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº
8.666, de 1993.

16.8. Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante poderá
receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo confirmar o seu
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recebimento.

16.9. A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de Fornecimento
deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será encaminhado para a autoridade
competente que procederá à análise dos motivos acostados pelo licitante, decidindo
acerca da aceitabilidade ou não da justificativa.

16.10. Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não seja
aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo
normalmente, e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis.

16.11. Os  contratos  decorrentes  do  Sistema  de  Registro  de  Preços poderão  ser
alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 12, § 3º do
Decreto nº 7.892/2013.

16.12. O registro do fornecedor será cancelado quando:

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável;

c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado; ou

d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de
1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

16.12.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”,
“b” e “d” do subitem 16.12. será formalizado por despacho do órgão gerenciador,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.

16.12.2. O  cancelamento  do  registro  de  preços  poderá  ocorrer  por  fato
superveniente,  decorrente  de  caso  fortuito  ou  força  maior,  que  prejudique  o
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

a) por razão de interesse público; ou

b) a pedido do fornecedor.

16.13. O licitante vencedor somente poderá subcontratar, em parte, o objeto desta
licitação, se for conveniente para a Administração deste Tribunal, mediante prévia e
escrita autorização desta, sob pena de sofrer as sanções contratuais e legais.

16.13.1. O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros nenhuma
responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada.

16.14. O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro de
Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação, renovando as certidões e encaminhando-
as ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito)
horas a partir da solicitação das mesmas.

16.15. A Ata  de  Registro  de  Preços, durante  sua  vigência,  poderá  ser  utilizada  por
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qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado
do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, observadas, ainda, as
demais regras impostas no art. 22 do Decreto n.º 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº
9.488/2018.

16.15.1. Os  órgãos  e  entidades  que  não  participaram do  registro  de  preços,
quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão
gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

16.15.1.1. A  manifestação do órgão gerenciador  de  que trata  o  subitem
acima fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que
não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a
viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da utilização da
ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de Gestão do
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

16.15.1.2. O estudo acima referido, após aprovação pelo órgão gerenciador,
será divulgado no Portal de Compras do Governo federal.

16.15.1.2.1.      A publicação supra deverá ser condição para autorização para
adesão  exarada  pelo  órgão  gerenciador,  em  conformidade  com  as
recomendações do Acórdão TCU nº 2037/2019.

16.16. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o  subitem 16.15 não
poderão exceder,  por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos
itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes.

16.17. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá
exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item registrado na ata de registro de
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de
órgãos não participantes que aderirem.

17 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.

17.1. São obrigações do Órgão Gerenciador:

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de
classificação indicada na licitação;

b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a
compatibilidade com as obrigações assumidas;

c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação
às novas condições de mercado;

d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade
dos preços registrados na Ata;

e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata;

f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do
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descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações;

g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto
ao interesse em fornecer o serviço a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que
externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15.

17.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante:

a) Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir suas obriga-
ções dentro das normas e condições do processo de venda;

b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as obri-
gações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos bens; 

c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.

18. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.

18.1. São obrigações do detentor da Ata:

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente
Ata;

b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da
presente Ata;

c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o
regime de direito público;

d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do serviço a outro órgão da
Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar
a presente Ata, conforme item 16.15.

18.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado:

a) Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosamente os prazos, as es-
pecificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, no Edital de Pregão, e
na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas, fornecendo todas as
informações eventualmente solicitadas; 

b) Fornecer assistência técnica gratuita, durante o período da garantia mínima de 12
meses, por meio de Assistência Técnica Autorizada pelo Fabricante; 

c) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão-de-obra,
embalagens,  ferramentas,  fretes,  transportes,  impostos,  taxas,  emolumentos  ou
quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento; 
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d) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a tercei-
ros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do material, incluin-
do as entregas feitas por transportadora; 

e) Fornecer, junto com o material, a Nota Fiscal discriminada de acordo com a Nota de
Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para que sejam tomadas as
medidas de aceites e pagamentos; 

f) Indicar endereço eletrônico (e-mail)  para o recebimento de expedientes/notifica-
ções enviadas pelo TRE/AL

g) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço ele-
trônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho;

h) 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;

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

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

k)  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.

19 - DA PUBLICIDADE.

19.1. O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de
Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro
de  preços, em conformidade com o disposto no art. 11, inciso II do Decreto n.º
7.892/2013 combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/93.

20 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

20.1. O  material  deverão  ser  entregues,  no  prazo  de  45  (quarenta  e  cinco)  dias
corridos  a  partir  do  recebimento  da  Autorização  de  Fornecimento,  na  Seção  de
Almoxarifado, Fone: (82) 3328-1947, situada na Rua coronel Pedro Lima 230, CEP 57022-
220, Maceió-AL, durante o horário normal de expediente.

20.2. Os materiais serão recebidos:

a) provisoriamente, ela Seção de Almoxarifado,  que informará no prazo de até 03
(três) dias úteis do recebimento, à Seção de Patrimônio; 

b) definitivamente, pela Seção de Patrimônio no prazo máximo de até 05 (cinco) dias
úteis,  contados  da  comunicação  da  SEALMOX,  após  os  testes  e  conferências
necessárias. 
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20.3.  O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.

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

20.5. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário
próprio.

20.6.  O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao
consumidor.

20.7.    O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá
seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias,
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas
na Seção 21.

21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

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

a) não assinar a ata de registro de preços;

b) não entregar a documentação exigida no edital;

c) apresentar documentação falsa;

d) causar o atraso na execução do objeto;

e) não mantiver a proposta;

f) falhar na execução do contrato;

g) fraudar a execução do contrato;

h) comportar-se de modo inidôneo;

i) declarar informações falsas; e

j) cometer fraude fiscal.

21.2. 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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21.3. 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.

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

a)  multa de 0,50% (meio por cento)  por  dia e por ocorrência,  sobre o valor  do(s)
item(ns) entregue(s) em atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia
e a critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo
sobre este(s) a multa constante na alínea “d” abaixo, sem prejuízo da rescisão unilate-
ral da avença;

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

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor
do(s) item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da obrigação assumida, as-
sim considerado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na alí-
nea “a” acima, bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado es-
tabelecido na alínea “b” acima;

d) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho.

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

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

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

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

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

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

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

21.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente

Minuta de edital (1036674)         SEI 0007606-43.2021.6.02.8000 / pg. 60



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

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.

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

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

21.9. 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.

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

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

21.12. 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.

21.12.1. 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.

21.13. 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.

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

22- DO PAGAMENTO.

22.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal
devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado.

22.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

22.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.
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22.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária.

22.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis.

22.6. 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%

23 – DA GESTÃO E DA FISCALIZAÇÃO DA AQUISIÇÃO

23.1. A  gestão  e  fiscalização  será  exercida  pela  Seção  de  Patrimônio,  a  qual
competirá dirimir dúvidas que surgirem no decorrer do período do contrato.

23.2. Poderá rejeitar, totalmente ou em parte, qualquer material que não esteja de
acordo com as exigências, ou aquele que não seja comprovadamente original e novo,
assim considerados de primeiro uso.

23.3. Poderá ainda, caso entenda necessário, exigir amostra dos produtos ofertados,
antes  da  entrega  dos  itens,  para  que seja  efetuado  testes  de  conformidade.  Nestes
testes, os produtos poderão ser abertos, manuseados, testados, sendo devolvidos, se
reprovados, à contratada no estado em que se encontrem ao final da avaliação técnica,
sem qualquer ônus para o contratante. A amostra deverá ser fornecida, no mesmo local
da entrega dos bens, no prazo de até 10 dias, contados da solicitação por escrito da
comissão de recebimento.

24 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

24.1 Visando à efetiva aplicação de critérios, ações ambientais e socioambientais que
contribuam  para  a  promoção  do  desenvolvimento  nacional  sustentável,  e  em
atendimento  ao  disposto  no  art.  3º  da  Lei  n.º  8.666/93,  bem como no  Acórdão  n.º
1056/2017 – Plenário do TCU; na Resolução n.º  201/2015 do CNJ e na Resolução n.º
23.474/2016 do TSE, será(ão)exigido(s) como critério(s) de sustentabilidade.

24.1.1  - obedecer  às  normas  técnicas,  de  saúde,  de  higiene  e  de  segurança  do
trabalho, de acordo com as normas do Ministério do Trabalho e Emprego e normas
ambientais vigentes;

24.1.2  - fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem
necessários  à  execução  de  serviços  e  fiscalizar  seu  uso,  em  especial  pelo  que
constada Norma Regulamentadora n.º 6 do MTE;
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24.1.3  - não possuir  inscrição no cadastro de empregadores flagrados explorando
trabalhadores  em  condições  análogas  às  de  escravo,  instituído  pela  Portaria
Interministerial MTPS/MMIRDH nº 4, de 11 de maio de 2016;

24.1.4 - não ter sido condenada, a licitante vencedora ou seus dirigentes, por infringir
as leis de combate à discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao
trabalho escravo, em afronta à previsão aos artigos 1° e 170 da Constituição Federal
de 1988;do artigo 149 do Código Penal Brasileiro; do Decreto n° 5.017, de 12 de
março de 2004(promulga o Protocolo de Palermo) e das Convenções da OIT n.ºs 29 e
10

25 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

25.1.     As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2022,
PTRES 167674, Natureza da Despesa nº 339045 (Material Permanente).

25.2. As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das
dotações orçamentárias respectivas.

26 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

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

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

26.3. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade ju-
rídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribu-
indo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

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

26.5. 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. 

26.6. 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.

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

26.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou de-
mais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
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26.9. 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.

26.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, 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 no
TRE/AL.

26.11.  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.

26.12. 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.

26.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações e
Contratos, no endereço especificado no item 26.11, no caso de ser retirado em Maceió,
ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.

26.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO I-A - Especificações do Item;
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços.

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

Maceió/AL, XX  de XXXX de 2022.

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

TERMO DE REFERÊNCIA

1 - OBJETO 

1.1. O presente Termo de Referência tem por objetivo a aquisição de 60
ventiladores com pedestais (coluna), necessários ao bom funcionamento das atividades
desenvolvidas nos cartórios eleitorais da capital e do interior, conforme especificações
técnicas contidas no Anexo Único, parte integrante e complementar deste documento.

1.2. As  quantidades  descritas  são  estimativas  máximas  para
fornecimento eventual durante 12 meses, com entregas em períodos alternados ou não e
quantidades  dos  pedidos  definidas  de  acordo  com os  levantamentos  efetuados  pela
SEPAT;

1.3. Pretendemos, no exercício de 2022, uma compra de 20 unidades do
produto, caso haja orçamento disponível.

 

2 – JUSTIFICATIVA

2.1. A solicitação se justifica pela necessidade de recompor o estoque
de ventiladores  que uma  vez  que  seus  consertos,  quando  fora  da  garantia,  são
antieconômicos.

3 - DA PROPOSTA DE PREÇOS

3.1. Na proposta  de  preço deverá  conter:  discriminação  detalhada do
produto ofertado, a dimensão exata do produto cotado, sem conter medidas alternativas,
a  quantidade  solicitada,  o  valor  unitário  e  o  total,  marca,  código,  modelo  ou  linha,
garantia, prazo de validade da proposta e prazo para entrega dos materiais, bem como o
número  da  conta-corrente,  agência  e  nome  do  Banco  do  Fornecedor  para  possíveis
pagamentos;

3.2. Será  considerada  vencedora  a  proposta  que  contenha  o menor
valor por item,  desde que atenda as  exigências  contidas neste Termo de Referência,
Anexo Único e Edital do Pregão;

3.3. Junto com a proposta comercial final (proposta ajustada) a empresa
deverá apresentar:

 a) Declaração  expressa  e Catálogo  e/ou  manual  do
produto, comprovando  sua  garantia  gratuita,  através  de  assistência  técnica
autorizada nesta capital, quanto aos reparos, substituição de peças, acessórios e outros
itens que acusarem defeito de fabricação e de funcionamento durante o prazo solicitado
no item específico. Caso o produto não disponha de assistência técnica local, a empresa
vencedora pode se responsabilizar pelos custos necessários ao reparo/troca do produto
em outra cidade, incluindo aí aqueles com transporte e     outros necessários à     resolução  
do problema.
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b) Catálogo ou desenho ilustrativo contendo os modelos e/ou linhas e/ou
códigos, dos produtos para o qual o licitante tenha apresentado proposta, para facilitar a
visualização e identificação dos mesmos. Essa exigência pode ser substituída por folder
de site com o respectivo link para comprovação de sua veracidade.

 

4 - PRAZOS DE ENTREGA E GARANTIA DOS BENS

4.1 Prazo  de  entrega,  nesta  capital:  até  45  dias  corridos,  contados  a
partir da data de recebimento da Autorização de Fornecimento (Nota de Empenho) por e-
mail. A empresa que não cumprir o prazo estipulado poderá sofrer sanções estabelecidas
no Edital do Pregão;

4.1. 1. Local da Entrega: no almoxarifado deste Regional, situado na Rua
coronel Pedro Lima 230,  CEP 57022-220, Maceió-AL, dentro do horário de expediente do
Órgão;

4.2 Prazo de garantia mínima: 12 meses.

 

5 - RECEBIMENTO DOS BENS

5.1. Os bens serão recebidos:

a) Na Seção de Almoxarifado, que informará a quantidade de volumes
recebidos, no prazo de até 03 dias úteis do recebimento, à Seção de Patrimônio;

b) Provisoriamente - por fiscal  designado da Seção de Patrimônio que
analisará  as  especificações técnicas,  através  de  modelo  próprio  conforme  normativo
interno;

c) Definitivamente - pela gestor do contrato no prazo máximo de até 05
dias  úteis,  contados  da  comunicação  da  SEALMOX,  após  os  testes  e  conferências
necessárias, mediante documento específico anexado ao processo conforme normativo
interno.

 

6 – GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA AQUISIÇÃO

6.1. A gestão e fiscalização será exercida pela Seção de Patrimônio, a
qual competirá dirimir dúvidas que surgirem no decorrer do período do contrato;

6.2. Poderá rejeitar, totalmente ou em parte, qualquer material que não
esteja de acordo com as exigências, ou aquele que não seja comprovadamente original e
novo, assim considerados de primeiro uso;

6.3. Poderá ainda, caso entenda necessário, exigir amostra dos produtos
ofertados, antes da entrega dos itens, para que seja efetuado testes de conformidade.
Nestes testes, os produtos poderão ser abertos, manuseados, testados, sendo devolvidos,
se  reprovados,  à  contratada  no  estado  em que  se  encontrem ao  final  da  avaliação
técnica,  sem qualquer  ônus  para  o  contratante.  A  amostra  deverá  ser  fornecida,  no
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mesmo local da entrega dos bens, no prazo de até 10 dias, contados da solicitação por
escrito da comissão de recebimento.

 

7. DAS RESPONSABILIDADES DA EMPRESA

7.1. Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosamente
os prazos, as especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, no Edital
de Pregão, e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas, fornecendo
todas as informações eventualmente solicitadas;

7.2. Fornecer assistência técnica gratuita, durante o período da garantia
mínima de 12 meses, por meio de Assistência Técnica Autorizada pelo Fabricante;

7.3 Responsabilizar-se  por  todas  as  despesas  relativas  aos  materiais,
mão-de-obra,  embalagens,  ferramentas,  fretes,  transportes,  impostos,  taxas,
emolumentos ou quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento;

7.4. Responsabilizar-se  pelos  danos  causados  diretamente  à
Administração  ou  a  terceiros,  decorrentes  de  culpa  ou  dolo  de  seus  empregados  na
entrega do material, incluindo as entregas feitas por transportadora;

7.5. Fornecer, junto com o material, a Nota Fiscal discriminada de acordo
com a Nota de Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para que sejam
tomadas as medidas de aceites e pagamentos.

 

8. DAS RESPONSABILIDADES DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

8.1. Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir
suas obrigações dentro das normas e condições do processo de venda;

8.2. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo
com as obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos bens;

8.3. Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.

 

9. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

9.1 -  Visando  à  efetiva  aplicação  de  critérios,  ações  ambientais  e
socioambientais  quecontribuam  para  a  promoção  do  desenvolvimento  nacional
sustentável, e em atendimento aodisposto no art. 3º da Lei n.º 8.666/93, bem como no
Acórdão  n.º  1056/2017  –  Plenário  doTCU;  na  Resolução  n.º  201/2015  do  CNJ  e  na
Resolução  n.º  23.474/2016  do  TSE,  será(ão)exigido(s)  como  critério(s)  de
sustentabilidade.

9.1.1 -  obedecer  às  normas  técnicas,  de  saúde,  de  higiene  e  de
segurança dotrabalho, de acordo com as normas do Ministério do Trabalho e Emprego e
normasambientais vigentes;
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9.1.2 -  fornecer  aos  empregados  os  equipamentos  de  segurança  que
sefizerem necessários à execução de serviços e fiscalizar seu uso, em especial pelo que
constada Norma Regulamentadora n.º 6 do MTE;

9.1.3 -  não  possuir  inscrição  no  cadastro  de  empregadores  flagrados
explorando trabalhadores em condições análogas às de escravo, instituído pela Portaria
Interministerial MTPS/MMIRDH nº 4, de 11 de maio de 2016;

9.1.4 - não ter sido condenada, a licitante vencedora ou seus dirigentes,
por infringir as leis de combate à discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil
e ao trabalho escravo, em afronta à previsão aos artigos 1° e 170 da Constituição Federal
de 1988;do artigo 149 do Código Penal Brasileiro; do Decreto n° 5.017, de 12 de março de
2004 (promulga o Protocolo de Palermo) e das Convenções da OIT n.ºs 29 e 10

Maceió – AL, 11 de fevereiro de 2022

NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR 

Chefe de seção 
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ANEXO I-A

ESPECIFICAÇÕES DO ITEM  

ITEM MATERIAL UNIDADE Quantidade
Total da Ata

1

VENTILADOR DE COLUNA/PEDESTAL

a)  Potência  de  120W  ou  superior,
com tecnologia que apresente baixo
ruído;

b)  Haste  metálica  com  altura
regulável;

c) 40 cm de diâmetro, com grade
segura  e  de  fácil  remoção  para
limpeza;

d)  6  pás,  confeccionadas  em
material  resistente,  que  operam
em pelo menos 3 velocidades;

e) Baixo nível de ruído;

f)  Inclinação  vertical  em 4  níveis
(incluindo para o chão);

g) Sistema de Oscilação lateral;

h)  Fácil  montagem  e
desmontagem,  sem  precisar  de
ferramentas;

i) Alça para transporte;

j)  Comprimento  mínimo  do  cabo:
1,5m;

k)  Consumo  aproximado
de 0,95kWh ;

l) Voltagem: 220V ou bivolt;

m) Selo/Registro no Inmetro;

n) Selo Procel eficiência “A”;

o) Garantia mínima de 12 meses;

UNIDADE 60
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ANEXO II

PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO

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

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

Dados Bancários da Empresa
Banco
Agência
Conta

Dados do Contato com a Empresa:
Nome
Cargo
Endereço
CEP
Fone
Fax
E-mail

Empresa optante pelo SIMPLES? (   ) Sim (   ) Não 
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ANEXO III
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2022 

Processo nº 0007606-43.2021.6.02.8000
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº XX/2022

MINUTA 

Aos ---- dias do mês ----------- de 2022, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS,
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União –  Pessoa Jurídica de Direito Público Interno,
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 –
Farol, CEP: 57051-090, nesta, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador
Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº
215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68,  residente e domiciliado nesta
Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela empresa .................................,
(INFORMAR SE É MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE) CNPJ ….....................,
sediada em …..................., representada por..........................................., para eventual
fornecimento dos materiais abaixo relacionados, conforme condições descritas nos Anexos I
e I-A do Pregão Eletrônico nº XX/2022, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993
e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002,  em consonância com o que faculta  o art. 191
da Lei  nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos),  do Decreto nº 10.
024, de 20 de setembro de 2019, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de
janeiro de 2013, e alterações, e demais normas legais aplicáveis.

1 – DO OBJETO.

1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na
forma do Edital de Pregão Eletrônico nº XX/2022:

1.2.Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor 
do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro 
do fornecedor, conforme previsto no subitem 16.3.1 do edital do PE nº XX/2022:

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos

2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12  (doze) meses,
contado da publicação do extrato desta ata.

3 – DO PRAZO DE ENTREGA.

3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, a

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID.
QUANT.
TOTAL

REGISTRADA

VALOR
UNITÁRIO 

(R$)

VALOR
TOTAL
(R$)
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partir  da  data  do  recebimento  da  Autorização  de  Fornecimento  que  poderá  ser
encaminhada por e-mail.

4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.

4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador:

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de
classificação indicada na licitação;

b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a
compatibilidade com as obrigações assumidas;

c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação
às novas condições de mercado;

d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade
dos preços registrados na Ata;

e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata;

f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações;

g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto
ao interesse em fornecer o serviço a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que
externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata.

4.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante:

a) Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir suas obriga-
ções dentro das normas e condições do processo de venda;

b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as obri-
gações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos bens; 

c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.

5. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.

5.1. São obrigações do detentor da Ata:

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente
Ata;

b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da
presente Ata;

c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
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idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o
regime de direito público;

d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do serviço a outro órgão da
Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar
a presente Ata.

5.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado:

a) Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosamente os prazos, as es-
pecificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, no Edital de Pregão, e
na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas, fornecendo todas as
informações eventualmente solicitadas; 

b) Fornecer assistência técnica gratuita, durante o período da garantia mínima de 12
meses, por meio de Assistência Técnica Autorizada pelo Fabricante; 

c) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão-de-obra,
embalagens,  ferramentas,  fretes,  transportes,  impostos,  taxas,  emolumentos  ou
quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento; 

d) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a tercei-
ros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do material, incluin-
do as entregas feitas por transportadora; 

e) Fornecer, junto com o material, a Nota Fiscal discriminada de acordo com a Nota de
Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para que sejam tomadas as
medidas de aceites e pagamentos; 

f) Indicar endereço eletrônico (e-mail)  para o recebimento de expedientes/notifica-
ções enviadas pelo TRE/AL;

g) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço ele-
trônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho;

h) 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;

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

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

k)  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.
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6 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

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

a) não assinar a ata de registro de preços;

b) não entregar a documentação exigida no edital;

c) apresentar documentação falsa;

d) causar o atraso na execução do objeto;

e) não mantiver a proposta;

f) falhar na execução do contrato;

g) fraudar a execução do contrato;

h) comportar-se de modo inidôneo;

i) declarar informações falsas; e

j) cometer fraude fiscal.

6.2. 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.

6.3. 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.

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

a)  multa de 0,50% (meio por cento)  por  dia e por ocorrência,  sobre o valor  do(s)
item(ns) entregue(s) em atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia
e a critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo
sobre este(s) a multa constante na alínea “d” abaixo, sem prejuízo da rescisão unilate-
ral da avença;

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

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor
do(s) item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da obrigação assumida, as-
sim considerado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na alí-
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nea “a” acima, bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado es-
tabelecido na alínea “b” acima;

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

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

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

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

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

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

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

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

6.6. 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.

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

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

6.9. 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.
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6.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta
ao licitante contratado.

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

6.12. 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.

6.12.1. 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.

6.13. 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.

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

7- DO PAGAMENTO.

7.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal
devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado.

7.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

7.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

7.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária.

7.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis.

7.6. 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
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TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

8 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1 O material deverão ser entregues, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos a
partir do recebimento da Autorização de Fornecimento, na Seção de Almoxarifado, Fone:
(82)  3328-1947,  situada  na Rua coronel  Pedro Lima 230,  CEP 57022-220,  Maceió-AL,
durante o horário normal de expediente.

8.2. Os materiais serão recebidos:

a) provisoriamente, ela Seção de Almoxarifado,  que informará no prazo de até 03
(três) dias úteis do recebimento, à Seção de Patrimônio; 

b) definitivamente, pela Seção de Patrimônio no prazo máximo de até 05 (cinco) dias
úteis,  contados  da  comunicação  da  SEALMOX,  após  os  testes  e  conferências
necessárias. 

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

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

8.5. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio.

8.6.  O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao
consumidor.

8.7.    O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá
seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias,
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas
na Seção 6.

9 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

9.1 - Visando à efetiva aplicação de critérios, ações ambientais e socioambientais que
contribuam  para  a  promoção  do  desenvolvimento  nacional  sustentável,  e  em
atendimento  ao  disposto  no  art.  3º  da  Lei  n.º  8.666/93,  bem como no  Acórdão  n.º
1056/2017 – Plenário do TCU; na Resolução n.º  201/2015 do CNJ e na Resolução n.º
23.474/2016 do TSE, será(ão)exigido(s) como critério(s) de sustentabilidade.

9.1.1  - obedecer  às  normas  técnicas,  de  saúde,  de  higiene  e  de  segurança  do
trabalho, de acordo com as normas do Ministério do Trabalho e Emprego e normas
ambientais vigentes;

9.1.2  - fornecer  aos  empregados  os  equipamentos  de  segurança  que  se  fizerem
necessários  à  execução  de  serviços  e  fiscalizar  seu  uso,  em  especial  pelo  que
constada Norma Regulamentadora n.º 6 do MTE;
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9.1.3 -  não  possuir  inscrição  no  cadastro  de  empregadores  flagrados  explorando
trabalhadores  em  condições  análogas  às  de  escravo,  instituído  pela  Portaria
Interministerial MTPS/MMIRDH nº 4, de 11 de maio de 2016;

9.1.4 - não ter sido condenada, a licitante vencedora ou seus dirigentes, por infringir
as leis de combate à discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao
trabalho escravo, em afronta à previsão aos artigos 1° e 170 da Constituição Federal
de 1988;do artigo 149 do Código Penal Brasileiro; do Decreto n° 5.017, de 12 de
março de 2004(promulga o Protocolo de Palermo) e das Convenções da OIT n.ºs 29 e
10. 

10 - DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS.

10.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de
registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1  º   do art. 65 da Lei n  º   8.666, de  
1993, de acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado
pelo Decreto nº 9.488/2018.

11 - DA PUBLICAÇÃO.

11.1.      O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União.

12 – DO FORO.

12.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em duas
vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes.

Maceió, XX de XXXX de 2022.

Pelo TRE/AL:

Desembargador Otávio Leão Praxedes
Presidente 

Pela Empresa:
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INFORMAÇÃO Nº 1688 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

À SAD

 

Senhor Secretário,
 

Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando ao Registro de preços
para aquisição de ventiladores com pedestais (coluna).

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

Outrossim, informo que a IRP nº 07/2022 restou deserta, de acordo com o
comprovante do Comprasnet (1031988).

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.

Ademais, saliento que foram incluídas cláusulas relativas às sanções administrativas e
ao pagamento.

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

1) Prazo de validade da proposta de 60 dias (item 7.5 do edital);

2) Prazo para envio de proposta ajustada de 2h (item 8.24.2 e 11.1);

3) Prazo para envio de documentação complementar de 2h (item 9.6, 9.7 e 10.6).

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

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

“(...) Na modalidade pregão, o orçamento estimado não constitui elemento obrigatório
do edital, devendo, contudo, estar inserido no processo relativo ao certame. Todavia,
sempre que o preço de referência for utilizado como critério de aceitabilidade da
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proposta, a sua divulgação no edital é obrigatória, nos termos do art. 40, inciso X da
Lei 8666/93.”
Diante do exposto, encaminho os autos para que, havendo concordância com os
termos da minuta apresentada, seja dado encaminhamento dos autos em seus
ulteriores termos.

 

Documento assinado eletronicamente por ISABELLY SILVA ALVES, Estagiário(a), em
29/03/2022, às 16:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 29/03/2022, às 17:16, 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
1036676 e o código CRC 2E953691.
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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 abril de 2022.
Reporto-me à Informação 1688, da SLC

(doc. 1036676), acerca da qual nada temos a opor, para
remeter os autos à Unidade demandante - SEPAT, para que
confirme não haver necessidade de se exigir comprovação de
capacidade técnica para o fornecedimento, posto que, da
minuta, não consta tal exigência. 

Caso afirmativo, encaminhar os autos à Assessoria
Jurídica, em observância ao disposto no parágrafo único do
art. 38 da Lei nº 8.666/93. 

Na hipótese de entender necessária a qualificação,
indicar a forma de apresentação do atestado e devolver o feito
à SLC. 

Por fim, há de se registrar que, por se tratar de
aquisição em regime de registro de preços fica dispensada a
indicação da respectiva dotação orçamentária nesta fase do
procedimento, conforme disciplina o Decreto nº 7.892/13, art.
7º, § 2º.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 04/04/2022, às 19:23, 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
1040226 e o código CRC 92789A16.

0007606-43.2021.6.02.8000 1040226v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

1 - OBJETO 

1.1. O presente Termo de Referência tem por objetivo a aquisição de 60 ventiladores
com pedestais (coluna) e de parede, necessários ao bom funcionamento das
atividades desenvolvidas nos cartórios eleitorais da capital e do interior, conforme
especificações técnicas contidas nos anexos, parte integrante e complementar deste
documento.

1.2. As quantidades descritas são estimativas máximas para fornecimento eventual
durante 12 meses, com entregas em períodos alternados ou não e quantidades dos
pedidos definidas de acordo com os levantamentos efetuados pela SEPAT;

1.3. Pretendemos, no exercício de 2022, uma compra de 20 unidades do produto,
caso haja orçamento disponível.

 

2 – JUSTIFICATIVA

2.1. A solicitação se justifica pela necessidade de recompor o estoque de ventiladores
que uma vez que seus consertos, quando fora da garantia, são antieconômicos.

 

3 - DA PROPOSTA DE PREÇOS

3.1. Na proposta de preço deverá conter: discriminação detalhada do produto
ofertado, a dimensão exata do produto cotado, sem conter medidas alternativas, a
quantidade solicitada, o valor unitário e o total, marca, código, modelo ou linha,
garantia, prazo de validade da proposta e prazo para entrega dos materiais, bem como
o número da conta-corrente, agência e nome do Banco do Fornecedor para possíveis
pagamentos;

3.2. Será considerada vencedora a proposta que contenha o menor valor por item,
desde que atenda as exigências contidas neste Termo de Referência, Anexo Único e
Edital do Pregão;

3.3. Junto com a proposta comercial final (proposta ajustada) a empresa deverá
apresentar:

 a) Declaração expressa e Catálogo e/ou manual do produto, comprovando sua
garantia gratuita, através de assistência técnica autorizada nesta capital, quanto aos
reparos, substituição de peças, acessórios e outros itens que acusarem defeito de
fabricação e de funcionamento durante o prazo solicitado no item específico. Caso o
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produto não disponha de assistência técnica local, a empresa vencedora pode se
responsabilizar pelos custos necessários ao reparo/troca do produto em outra cidade,
incluindo aí aqueles com transporte e outros necessários à resolução do problema.

b) Catálogo ou desenho ilustrativo contendo os modelos e/ou linhas e/ou códigos, dos
produtos para o qual o licitante tenha apresentado proposta, para facilitar a
visualização e identificação dos mesmos. Essa exigência pode ser substituída por folder
de site com o respectivo link para comprovação de sua veracidade.

 

4 - PRAZOS DE ENTREGA E GARANTIA DOS BENS

4.1 Prazo de entrega, nesta capital: até 45 dias corridos, contados a partir da
data de recebimento da Autorização de Fornecimento (Nota de Empenho) por e-mail. A
empresa que não cumprir o prazo estipulado poderá sofrer sanções estabelecidas no
Edital do Pregão;

4.1. 1. Local da Entrega: no almoxarifado deste Regional, situado na Rua coronel
Pedro Lima 230,  CEP 57022-220, Maceió-AL, dentro do horário de expediente do
Órgão;

4.2 Prazo de garantia mínima: 12 meses.

 

5 - RECEBIMENTO DOS BENS

5.1. Os bens serão recebidos:

a) Na Seção de Almoxarifado, que informará a quantidade de volumes recebidos, no
prazo de até 03 dias úteis do recebimento, à Seção de Patrimônio;

b) Provisoriamente - por fiscal designado da Seção de Patrimônio que analisará as
especificações técnicas, através de modelo próprio conforme normativo interno;

c) Definitivamente - pela gestor do contrato no prazo máximo de até 05 dias úteis,
contados da comunicação da SEALMOX, após os testes e conferências necessárias,
mediante documento específico anexado ao processo conforme normativo interno.

 

6 – GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA AQUISIÇÃO

6.1. A gestão e fiscalização será exercida pela Seção de Patrimônio, a qual competirá
dirimir dúvidas que surgirem no decorrer do período do contrato;

6.2. Poderá rejeitar, totalmente ou em parte, qualquer material que não esteja de
acordo com as exigências, ou aquele que não seja comprovadamente original e novo,
assim considerados de primeiro uso;

6.3. Poderá ainda, caso entenda necessário, exigir amostra dos produtos ofertados,
antes da entrega dos itens, para que seja efetuado testes de conformidade. Nestes
testes, os produtos poderão ser abertos, manuseados, testados, sendo devolvidos, se
reprovados, à contratada no estado em que se encontrem ao final da avaliação técnica,
sem qualquer ônus para o contratante. A amostra deverá ser fornecida, no mesmo
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local da entrega dos bens, no prazo de até 10 dias, contados da solicitação por escrito
da comissão de recebimento.

 

7. DAS RESPONSABILIDADES DA EMPRESA

7.1. Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosamente os prazos, as
especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, no Edital de Pregão,
e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas, fornecendo todas
as informações eventualmente solicitadas;

7.2. Fornecer assistência técnica gratuita, durante o período da garantia mínima de 12
meses, por meio de Assistência Técnica Autorizada pelo Fabricante;

7.3 Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão-de-obra,
embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, emolumentos ou
quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento;

7.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do material,
incluindo as entregas feitas por transportadora;

7.5. Fornecer, junto com o material, a Nota Fiscal discriminada de acordo com a Nota
de Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para que sejam tomadas
as medidas de aceites e pagamentos.

 

8. DAS RESPONSABILIDADES DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

8.1. Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir suas
obrigações dentro das normas e condições do processo de venda;

8.2. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as
obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos bens;

8.3. Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.

 

9. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

9.1 - Visando à efetiva aplicação de critérios, ações ambientais e socioambientais
quecontribuam para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, e em
atendimento aodisposto no art. 3º da Lei n.º 8.666/93, bem como no Acórdão n.º
1056/2017 – Plenário doTCU; na Resolução n.º 201/2015 do CNJ e na Resolução n.º
23.474/2016 do TSE, será(ão)exigido(s) como critério(s) de sustentabilidade.

9.1.1 - obedecer às normas técnicas, de saúde, de higiene e de segurança dotrabalho,
de acordo com as normas do Ministério do Trabalho e Emprego e normasambientais
vigentes;

9.1.2 - fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que sefizerem
necessários à execução de serviços e fiscalizar seu uso, em especial pelo que constada
Norma Regulamentadora n.º 6 do MTE;
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9.1.3 - não possuir inscrição no cadastro de empregadores flagrados explorando
trabalhadores em condições análogas às de escravo, instituído pela Portaria
Interministerial MTPS/MMIRDH nº 4, de 11 de maio de 2016;

9.1.4 - não ter sido condenada, a licitante vencedora ou seus dirigentes, por infringir
as leis de combate à discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao
trabalho escravo, em afronta à previsão aos artigos 1° e 170 da Constituição Federal
de 1988;do artigo 149 do Código Penal Brasileiro; do Decreto n° 5.017, de 12 de março
de 2004(promulga o Protocolo de Palermo) e das Convenções da OIT n.ºs 29 e 10

Documento assinado eletronicamente por EDNEY VIEIRA DE ALMEIDA, Chefe de
Seção Substituto, em 05/04/2022, às 14:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1040840 e o código CRC 89ACAE35.

0007606-43.2021.6.02.8000 1040840v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Anexo

ESPECIFICAÇÕES DOS ELETRODOMÉSTICOS

VENTILADOR DE COLUNA/PEDESTAL

 

a) Potência de 120W ou superior, com tecnologia que apresente baixo ruído;

b) Haste metálica com altura regulável;

c) 40 cm de diâmetro, com grade segura e de fácil remoção para limpeza;

d) 6 pás, confeccionadas em material resistente, que operam em pelo menos 3
velocidades;

e) Baixo nível de ruído;

f) Inclinação vertical em 4 níveis (incluindo para o chão);

g) Sistema de Oscilação lateral;

h) Fácil montagem e desmontagem, sem precisar de ferramentas;

i) Alça para transporte;

j) Comprimento mínimo do cabo: 1,5m;

k) Consumo aproximado de 0,95kWh ;

l) Voltagem: 220V ou bivolt;

m) Selo/Registro no Inmetro;

n) Selo Procel eficiência “A”;

o) Garantia mínima de 12 meses;

Documento assinado eletronicamente por EDNEY VIEIRA DE ALMEIDA, Chefe de
Seção Substituto, em 05/04/2022, às 14:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1040853 e o código CRC 6E97D42C.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Anexo

VENTILADOR DE PAREDE

a) Potência de 150W ou superior
b) Mínimo de 50 cm de diâmetro, com grade de fácil remoção;
c) Mínimo de 3 pás, confeccionadas em material resistente, que operem em pelo menos
3 velocidades;
d Peso até 5 Kg;
e) Comprimento mínimo do cabo: 1,5m;
f) Consumo aproximado de 0,25kWh;
g) Voltagem: 220V ou bivolt;
h) Selo/Registro no Inmetro;
i) Selo Procel eficiência “A”;
j) Garantia mínima de 12 meses;

Documento assinado eletronicamente por EDNEY VIEIRA DE ALMEIDA, Chefe de
Seção Substituto, em 05/04/2022, às 14:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1040858 e o código CRC 2E0F56C1.

0007606-43.2021.6.02.8000 1040858v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Anexo

VENTILADOR DE PAREDE

a) Potência de 240W ou superior
b) Mínimo de 60 cm de diâmetro, com grade de fácil remoção;
c) Mínimo de 3 pás, confeccionadas em material resistente, que operem em pelo menos
3 velocidades;
d Peso até 8 Kg;
e) Comprimento mínimo do cabo: 1,5m;
f) Consumo aproximado de 0,25kWh;
g) Voltagem: 220V ou bivolt;
h) Selo/Registro no Inmetro;
i) Selo Procel eficiência “A”;
j) Garantia mínima de 12 meses;

Documento assinado eletronicamente por EDNEY VIEIRA DE ALMEIDA, Chefe de
Seção Substituto, em 05/04/2022, às 14:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1040860 e o código CRC 81E1069B.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 05 de abril de 2022.
Sr. Secretário,
 
Não obstante o valoroso trabalho executado pela

SLC e SEIC acerca desse procedimento, em prévio contato
entre as seções, verificamos que um dos grandes problemas
em relação à aquisição de ventiladores reside no fato de que
tais aparelhos têm uso intenso ( quase 24 horas nos casos dos
vigilantes nos seu locais de trabalho) e da reconhecida
fragilidade desses equipamentos, ocasionando, pois, numa
maior perda dos aparelhos, o que redunda na necessidade de
refazimento de parte desse trabalho após nossa sugestão
abaixo colacionada.

Entendemos que as aquisições também devem ser
quanto aos aparelhos fixo de parede, para locais de maior uso
de ventiladores, como galpão de urnas e em ambientes
abertos de vigilência ou cartórios.

Assim, refizemos o TR e, por conseguinte,
incluímos mais dois anexos.

Quanto as informações SLC ( evento 1036676)
cremos não ser de responsabilidade desta SEPAT, enseajndo
na desnecessidade de quaisquer manifestações.

Segue o feito para ulterior deliberação.
 

 

Documento assinado eletronicamente por EDNEY VIEIRA DE ALMEIDA, Chefe de
Seção Substituto, em 05/04/2022, às 14:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
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1040864 e o código CRC 38060BF1.
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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 abril de 2022.
Devolvo os autos à COMAP, para revisar a

instrução, uma vez que a SEPAT apresentou novo TR
(doc. 1040840).

Solicito ainda que a Unidade se manifeste sobre a
necessidade ou não de requisito de qualificação técnica para a
aquisição dos itens, pois é matéria que deve integrar o Termo
de Referência, caso afirmativa a resposta. Nesse caso, a SEIC
poderá auxiliar a Unidade demandante com base na pesquisa
por ela realizada e a resposta do mercado.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 07/04/2022, às 11:44, 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
1042590 e o código CRC 8490BFB4.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 02 de maio de 2022.
 
 
À SEPAT, para manifestação sobre a necessidade

ou não de requisito de qualificação técnica para a aquisição
dos itens, caso positivo, deve-se fazer os devidos ajustes no
Termo de Referência SEPAT 1040840.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 10/05/2022, às 17:00, 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
1056798 e o código CRC D98BE425.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 10 de maio de 2022.
À COMAP.
 
Sra. Coordenadora, 
 
 
Após tratativas com o titular desta Seção, não

vislumbramos a necessidade do requisito qualificação técnica
para a aquisição em tela.

 
Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por EDNEY VIEIRA DE ALMEIDA, Chefe de
Seção Substituto, em 10/05/2022, às 18:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1062827 e o código CRC B50D3C14.
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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 maio de 2022.
 
 
À SEIC, para que, diante do novo Termo de

Referência SEPAT, 1040840, Anexos I, 1040853, II, 1040858,
e III, 1040860, proceda à atualização da pesquisa de preços,
Despacho SEIC, 1015641.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 15/05/2022, 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
1065801 e o código CRC CB0A28BC.
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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 maio de 2022.
À SEPAT,
 
Em atenção ao determinado no Despacho COMAP -

 1065801, questionamos os quantitativos que serão
registrados para cada item, sugerindo, s.m.j, ajuste no Termo
de Referência, de forma a contemplar tais informações.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 16/05/2022, às 12:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1066008 e o código CRC 5DA21A50.
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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 maio de 2022.
À SEIC,
 
Sra. chefe,
 
Em atenção ao despacho 1066008, informamos a

reformulação do Termo de Referência, momento em que
foram ajustadas a modalidade contemplada e os quantitativos
especificados. Assim, teremos o Termo no evento 1066136 e
seus anexos I, II e III, respectivamente nos
eventos 1066140, 1066142 e 1066145 .

Documento assinado eletronicamente por EDNEY VIEIRA DE ALMEIDA, Chefe de
Seção Substituto, em 17/05/2022, às 14:02, 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
1066125 e o código CRC 644D9C06.

0007606-43.2021.6.02.8000 1066125v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

1 - OBJETO 

1.1. O presente Termo de Referência tem por objetivo firmar  uma ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS para a aquisição máxima de 180 (cento e oitenta), sendo
60 (sessenta) ventiladores com pedestais (coluna), 60 (sessenta)
ventiladores de parede de 150w e 60 (sessenta) ventiladores de parede de
240w,  necessários ao bom funcionamento das atividades desenvolvidas nos cartórios
eleitorais da capital e do interior, conforme especificações técnicas contidas nos
anexos, parte integrante e complementar deste documento.

1.2. As quantidades descritas são estimativas máximas para fornecimento eventual
durante 12 meses, com entregas em períodos alternados ou não e quantidades dos
pedidos definidas de acordo com os levantamentos efetuados pela SEPAT;

1.3. Pretendemos, no exercício de 2022, uma compra de 20 unidades do produto,
caso haja orçamento disponível.

 

2 – JUSTIFICATIVA

2.1. A solicitação se justifica pela necessidade de recompor o estoque de ventiladores
que uma vez que seus consertos, quando fora da garantia, são antieconômicos.

 

3 - DA PROPOSTA DE PREÇOS

3.1. Na proposta de preço deverá conter: discriminação detalhada do produto
ofertado, a dimensão exata do produto cotado, sem conter medidas alternativas, a
quantidade solicitada, o valor unitário e o total, marca, código, modelo ou linha,
garantia, prazo de validade da proposta e prazo para entrega dos materiais, bem como
o número da conta-corrente, agência e nome do Banco do Fornecedor para possíveis
pagamentos;

3.2. Será considerada vencedora a proposta que contenha o menor valor por item,
desde que atenda as exigências contidas neste Termo de Referência, Anexo Único e
Edital do Pregão;

3.3. Junto com a proposta comercial final (proposta ajustada) a empresa deverá
apresentar:

 a) Declaração expressa e Catálogo e/ou manual do produto, comprovando sua
garantia gratuita, através de assistência técnica autorizada nesta capital, quanto aos
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reparos, substituição de peças, acessórios e outros itens que acusarem defeito de
fabricação e de funcionamento durante o prazo solicitado no item específico. Caso o
produto não disponha de assistência técnica local, a empresa vencedora pode se
responsabilizar pelos custos necessários ao reparo/troca do produto em outra cidade,
incluindo aí aqueles com transporte e outros necessários à resolução do problema.

b) Catálogo ou desenho ilustrativo contendo os modelos e/ou linhas e/ou códigos, dos
produtos para o qual o licitante tenha apresentado proposta, para facilitar a
visualização e identificação dos mesmos. Essa exigência pode ser substituída por folder
de site com o respectivo link para comprovação de sua veracidade.

 

4 - PRAZOS DE ENTREGA E GARANTIA DOS BENS

4.1 Prazo de entrega, nesta capital: até 45 dias corridos, contados a partir da
data de recebimento da Autorização de Fornecimento (Nota de Empenho) por e-mail. A
empresa que não cumprir o prazo estipulado poderá sofrer sanções estabelecidas no
Edital do Pregão;

4.1. 1. Local da Entrega: no almoxarifado deste Regional, situado na Rua coronel
Pedro Lima 230,  CEP 57022-220, Maceió-AL, dentro do horário de expediente do
Órgão;

4.2 Prazo de garantia mínima: 12 meses.

 

5 - RECEBIMENTO DOS BENS

5.1. Os bens serão recebidos:

a) Na Seção de Almoxarifado, que informará a quantidade de volumes recebidos, no
prazo de até 03 dias úteis do recebimento, à Seção de Patrimônio;

b) Provisoriamente - por fiscal designado da Seção de Patrimônio que analisará as
especificações técnicas, através de modelo próprio conforme normativo interno;

c) Definitivamente - pela gestor do contrato no prazo máximo de até 05 dias úteis,
contados da comunicação da SEALMOX, após os testes e conferências necessárias,
mediante documento específico anexado ao processo conforme normativo interno.

 

6 – GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA AQUISIÇÃO

6.1. A gestão e fiscalização será exercida pela Seção de Patrimônio, a qual competirá
dirimir dúvidas que surgirem no decorrer do período do contrato;

6.2. Poderá rejeitar, totalmente ou em parte, qualquer material que não esteja de
acordo com as exigências, ou aquele que não seja comprovadamente original e novo,
assim considerados de primeiro uso;

6.3. Poderá ainda, caso entenda necessário, exigir amostra dos produtos ofertados,
antes da entrega dos itens, para que seja efetuado testes de conformidade. Nestes
testes, os produtos poderão ser abertos, manuseados, testados, sendo devolvidos, se
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reprovados, à contratada no estado em que se encontrem ao final da avaliação técnica,
sem qualquer ônus para o contratante. A amostra deverá ser fornecida, no mesmo
local da entrega dos bens, no prazo de até 10 dias, contados da solicitação por escrito
da comissão de recebimento.

 

7. DAS RESPONSABILIDADES DA EMPRESA

7.1. Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosamente os prazos, as
especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, no Edital de Pregão,
e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas, fornecendo todas
as informações eventualmente solicitadas;

7.2. Fornecer assistência técnica gratuita, durante o período da garantia mínima de 12
meses, por meio de Assistência Técnica Autorizada pelo Fabricante;

7.3 Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão-de-obra,
embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, emolumentos ou
quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento;

7.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do material,
incluindo as entregas feitas por transportadora;

7.5. Fornecer, junto com o material, a Nota Fiscal discriminada de acordo com a Nota
de Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para que sejam tomadas
as medidas de aceites e pagamentos.

 

8. DAS RESPONSABILIDADES DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

8.1. Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir suas
obrigações dentro das normas e condições do processo de venda;

8.2. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as
obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos bens;

8.3. Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.

 

9. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

9.1 - Visando à efetiva aplicação de critérios, ações ambientais e socioambientais
quecontribuam para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, e em
atendimento aodisposto no art. 3º da Lei n.º 8.666/93, bem como no Acórdão n.º
1056/2017 – Plenário doTCU; na Resolução n.º 201/2015 do CNJ e na Resolução n.º
23.474/2016 do TSE, será(ão)exigido(s) como critério(s) de sustentabilidade.

9.1.1 - obedecer às normas técnicas, de saúde, de higiene e de segurança dotrabalho,
de acordo com as normas do Ministério do Trabalho e Emprego e normasambientais
vigentes;

9.1.2 - fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que sefizerem
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necessários à execução de serviços e fiscalizar seu uso, em especial pelo que constada
Norma Regulamentadora n.º 6 do MTE;

9.1.3 - não possuir inscrição no cadastro de empregadores flagrados explorando
trabalhadores em condições análogas às de escravo, instituído pela Portaria
Interministerial MTPS/MMIRDH nº 4, de 11 de maio de 2016;

9.1.4 - não ter sido condenada, a licitante vencedora ou seus dirigentes, por infringir
as leis de combate à discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao
trabalho escravo, em afronta à previsão aos artigos 1° e 170 da Constituição Federal
de 1988;do artigo 149 do Código Penal Brasileiro; do Decreto n° 5.017, de 12 de março
de 2004(promulga o Protocolo de Palermo) e das Convenções da OIT n.ºs 29 e 10

Documento assinado eletronicamente por EDNEY VIEIRA DE ALMEIDA, Chefe de
Seção Substituto, em 17/05/2022, às 14:02, 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
1066136 e o código CRC D4594B79.

0007606-43.2021.6.02.8000 1066136v6
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Anexo

ESPECIFICAÇÕES DOS ELETRODOMÉSTICOS

VENTILADOR DE COLUNA/PEDESTAL

 

a) Potência de 120W ou superior, com tecnologia que apresente baixo ruído;

b) Haste metálica com altura regulável;

c) 40 cm de diâmetro, com grade segura e de fácil remoção para limpeza;

d) 6 pás, confeccionadas em material resistente, que operam em pelo menos 3
velocidades;

e) Baixo nível de ruído;

f) Inclinação vertical em 4 níveis (incluindo para o chão);

g) Sistema de Oscilação lateral;

h) Fácil montagem e desmontagem, sem precisar de ferramentas;

i) Alça para transporte;

j) Comprimento mínimo do cabo: 1,5m;

k) Consumo aproximado de 0,95kWh ;

l) Voltagem: 220V ou bivolt;

m) Selo/Registro no Inmetro;

n) Selo Procel eficiência “A”;

o) Garantia mínima de 12 meses;

Documento assinado eletronicamente por EDNEY VIEIRA DE ALMEIDA, Chefe de
Seção Substituto, em 17/05/2022, às 14:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1066140 e o código CRC CB4A4E3F.

Anexo I (1066140)         SEI 0007606-43.2021.6.02.8000 / pg. 102



0007606-43.2021.6.02.8000 1066140v2

Anexo I (1066140)         SEI 0007606-43.2021.6.02.8000 / pg. 103



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Anexo

VENTILADOR DE PAREDE

a) Potência de 150W ou superior
b) Mínimo de 50 cm de diâmetro, com grade de fácil remoção;
c) Mínimo de 3 pás, confeccionadas em material resistente, que operem em pelo menos
3 velocidades;
d Peso até 5 Kg;
e) Comprimento mínimo do cabo: 1,5m;
f) Consumo aproximado de 0,25kWh;
g) Voltagem: 220V ou bivolt;
h) Selo/Registro no Inmetro;
i) Selo Procel eficiência “A”;
j) Garantia mínima de 12 meses;

Documento assinado eletronicamente por EDNEY VIEIRA DE ALMEIDA, Chefe de
Seção Substituto, em 17/05/2022, às 14:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1066142 e o código CRC 6C123440.

0007606-43.2021.6.02.8000 1066142v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Anexo

VENTILADOR DE PAREDE

a) Potência de 240W ou superior
b) Mínimo de 60 cm de diâmetro, com grade de fácil remoção;
c) Mínimo de 3 pás, confeccionadas em material resistente, que operem em pelo menos
3 velocidades;
d Peso até 8 Kg;
e) Comprimento mínimo do cabo: 1,5m;
f) Consumo aproximado de 0,25kWh;
g) Voltagem: 220V ou bivolt;
h) Selo/Registro no Inmetro;
i) Selo Procel eficiência “A”;
j) Garantia mínima de 12 meses;

Documento assinado eletronicamente por EDNEY VIEIRA DE ALMEIDA, Chefe de
Seção Substituto, em 17/05/2022, às 14:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1066145 e o código CRC EC711A00.

0007606-43.2021.6.02.8000 1066145v2
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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: Ventilador Coluna 40 cm e 120 w

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 228,74R$ 228,74

Órgão:Órgão: Procuradoria Geral da Justiça de Tocantins Data:Data: 28/01/2022 14:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

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

Relatório gerado no dia 19/05/2022 16:09:44  (IP: 190.15.118.218)Relatório gerado no dia 19/05/2022 16:09:44  (IP: 190.15.118.218)

Relatório de Cotação: 0007606-43.2021.6.02.8000 - ventilador Coluna 40 cm

Pesquisa realizada entre 17/02/2022 17:42:10 e 18/05/2022 19:01:35Pesquisa realizada entre 17/02/2022 17:42:10 e 18/05/2022 19:01:35

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: Ventilador Coluna 40 cm e 120 w
Descrição: Descrição: ventilador tipo: coluna , potência motor: mínima 120 w, tensão alimentação: 110/220 v, características adicionais: grade removível , tipo 
hélice: 03 pás , diâmetro: 40 cm, cor: branca/preta , altura: mínimo 1,20 e máximo 1,50 m, rotação: 1.300 rpm,

PREÇOS /PREÇOS /

PROPOSTASPROPOSTAS

QUANTIDADEQUANTIDADE

  

PREÇOPREÇO

ESTIMADOESTIMADO

PERCENTUALPERCENTUAL

  

PREÇOPREÇO

ESTIMADOESTIMADO

CALCULADOCALCULADO

TOTALTOTAL

  

9 / 62 60 R$ 214,09 (un) - R$ 214,09 R$ 12.845,40

ItemItem 2: Ventilador de parede de 150w 
Descrição: Descrição: Mínimo de 3 pás, confeccionadas em material resistente, que operem em pelo menos 3 velocidades;

PREÇOS /PREÇOS /

PROPOSTASPROPOSTAS

QUANTIDADEQUANTIDADE

  

PREÇOPREÇO

ESTIMADOESTIMADO

PERCENTUALPERCENTUAL

  

PREÇOPREÇO

ESTIMADOESTIMADO

CALCULADOCALCULADO

TOTALTOTAL

  

11 / 75 60 R$ 182,38 (un) - R$ 182,38 R$ 10.942,80

Valor Global:Valor Global:   R$ 23.788,20R$ 23.788,20

Detalhamento dos Itens

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 214,09 (un) Percentual:Percentual:  - Preço Estimado Calculado:Preço Estimado Calculado: R$ 214,09 Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 214,09

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

60 Unidades ventilador tipo: coluna , potência motor: mínima 120 w, tensão alimentação: 110/220 v, características adicionais: grade removíve

l , tipo hélice: 03 pás , diâmetro: 40 cm, cor: branca/preta , altura: mínimo 1,20 e máximo 1,50 m, rotação: 1.300 rpm,

Relatório gerado no dia 19/05/2022 16:09:44 (IP: 190.15.118.218)
Código Validação: 7uNL%2bfIOV89m%2fBD3O0eDghVambNKgfmuHb7j%2bh3HCJDHKT1ryWg0kMRHiVazRszQLUc1knsMYuE%3d 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=7uNL%252bfIOV89m%252fBD3O0eDghVambNKgfmuHb7j%252bh3HCJDHKT1ryWg0kMRHiVazRszQLUc1knsMYuE%253d 1 / 30
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Objeto:Objeto: Registro de Preços para aquisição de equipamentos de áudio e vídeo, utensílios

para escritório, eletrodomésticos e móveis para copa/cozinha..

Descrição:Descrição: VentiladorVentilador - Material: Aço 0, Diâmetro: 40 NaN, Tipo: Coluna 0, Tensão

Alimentação: 110/220 NaN,

CatMat:CatMat: 440792440792 - VENTILADOR, TIPO:COLUNA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:110/220 V,

MATERIAL:AÇO, DIÂMETRO:40 CM

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:22022 / UASG:925892

Lote/Item:Lote/Item: 4/13

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 3

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: TO

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

41.611.501/0001-91 JONATAS CORDEIRO ROCHA 04303831182 R$ 228,74

Marca: Marca: VENTISOL                                                
Fabricante: Fabricante: VENTISOL                                                
Modelo: Modelo: COLUNA/3VELOCIDADES 
Descrição: Descrição: Ventilador Osc Col Notos Ventisol Branco 40 cm, 3 velocidades, Oscilação horizontal automática, Ajuste de altura manual, Regulagem de inclinação
manual                                        

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

TO Palmas Q ARSE 102 ALAMEDA 19, 30 (63) 8111-1589 jonatasrocha09@gmail.com

26.692.484/0002-51
* VENCEDOR *

TJC IMPORTADORA EIRELI R$ 228,74R$ 228,74

Marca: Marca: VENTISOL                                                
Fabricante: Fabricante: VENTISOL                                                
Modelo: Modelo: 6 PAS 40CM 
Descrição: Descrição: Ventilador de coluna com 03 velocidades na cor branca; Garantia: mínima 12 meses; Ventilador Coluna 40 cm; Desmontável, fácil de limpar e guard
ar; Grande vazão de ar; Três velocidades; Oscilante com inclinação regulável; Grade segura com proteção total: Grade fechada, proporcionando maior seguranç
a; Coluna Regulável permitindo variações de posição: proporcionando o melhor ângulo de utilização; Alimentação: Bilvolt ou somente 220v; Cor branca ou preta.
https://www.ventisol.com.br/                                        

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

ES Serra R PORTO ALEGRE, 307 (54) 9945-7437 tiago@tjcimportadora.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 210,00R$ 210,00

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI

Objeto:Objeto: Pregão Eletrônico para registro de preços para futuras e eventuais aquisições de

equipamentos permanentes, eletrodomésticos, eletrônicos, moveis, periféricos

informática, para atender as necessidades do Município de Jaborandi - Bahia..

Descrição:Descrição: VentiladorVentilador - Tipo: Coluna 0, Tensão Alimentação: 110/220 NaN, Material: Aço 0,

Diâmetro: 40 NaN,

CatMat:CatMat: 440792440792 - VENTILADOR, TIPO:COLUNA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:110/220 V,

MATERIAL:AÇO, DIÂMETRO:40 CM

Data:Data: 15/12/2021 14:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:642021 / UASG:989859

Lote/Item:Lote/Item: /52

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 20

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: BA

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

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

11.094.173/0001-32
* VENCEDOR *

OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI R$ 210,00R$ 210,00

Marca: Marca: Ventisol                                                
Fabricante: Fabricante: Ventisol                                                
Modelo: Modelo: Voc50Cm Turbo 
Descrição: Descrição: Ventilador, de coluna; com 04 pás com tamanho de 40cm; regulagem mínima de 03 velocidades com inclinação vertical ajustável; cor preto; altura 
mínima até 1,50m; voltagem 220volts; garantia mínima de 12 (doze) meses.                                        

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

SP São Paulo R VICENTE SOARES DA COSTA, 132 (11) 3932-3186 officedobrasil@uol.com.br

00.535.560/0001-40 LPK LTDA R$ 215,83

Relatório gerado no dia 19/05/2022 16:09:44 (IP: 190.15.118.218)
Código Validação: 7uNL%2bfIOV89m%2fBD3O0eDghVambNKgfmuHb7j%2bh3HCJDHKT1ryWg0kMRHiVazRszQLUc1knsMYuE%3d 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=7uNL%252bfIOV89m%252fBD3O0eDghVambNKgfmuHb7j%252bh3HCJDHKT1ryWg0kMRHiVazRszQLUc1knsMYuE%253d 2 / 30

Relatório Banco de Preços (1069558)         SEI 0007606-43.2021.6.02.8000 / pg. 107

http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=925892&uasg=925892&numprp=22022&Seq=1
http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=989859&uasg=989859&numprp=642021&Seq=1


Marca: Marca: VENTISOL                                                
Fabricante: Fabricante: VENTISOL                                                
Modelo: Modelo: 3851 
Descrição: Descrição: VENTILADOR DE COLUNA: COM 06 PÁS COM TAMANHO 40CM, REGULAGEM MÍNIMA DE 03 VELOCIDADES COM INCLINAÇÃO VERTICAL AJUSTÁ
VEL, COR PRETO, ALTURA MÍNIMA DE ATÉ 1,50M, VOLTAGEM 220 VOLTS, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.                                        

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

SC Florianópolis R LUIZ GUALBERTO, 231 (48) 3244-2360 leonikilpp@terra.com.br

42.262.411/0001-03 ARGOS LTDA R$ 237,94

Marca: Marca: VENTISOL                                                
Fabricante: Fabricante: VENTISOL                                                
Modelo: Modelo: VOC 50 6P 
Descrição: Descrição: Ventilador, de coluna; com 06 pás com tamanho de 50cm; regulagem mínima de 03 velocidades; com inclinação vertical ajustável; cor preto; altura 
mínima até 1,50m; voltagem 220volts; garantia mínima de 12 (doze) meses. 13(ENTREGA SEM INSTALAÇÃO)                                        

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

SC Blumenau R BAHIA, 1447 (47) 3036-8200 l.acontabilidade@terra.com.br

02.784.924/0001-51 WORLDTECH COMERCIAL E SERVICOS EIRELI R$ 237,95

Marca: Marca: MONDIAL                                                
Fabricante: Fabricante: MONDIAL                                                
Modelo: Modelo: Tamanho Tela: 50 NaN, Voltagem: 220 NaN, Caracter 
Descrição: Descrição: Tipo: Coluna 0, Tensão Alimentação: 110/220 NaN, Material: Aço 0, Diâmetro: 40 NaN,                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

GO Goiânia AV CIRCULAR, 1192 BEATRIZ (62) 3928-0096 gerente@wtcomercial.com.br

32.314.972/0001-47 C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO R$ 259,00

Marca: Marca: VENTISOL 3851                                                
Fabricante: Fabricante: VENTISOL 3851                                                
Modelo: Modelo: VENTISOL 3851 
Descrição: Descrição: VENTILADOR DE COLUNA TURBO 6 40CM Descrição do Produto Ar mais refrescante para você e sua família. Se você deseja um ambiente mais refr
escante e agradável, o Ventilador de Coluna Ventisol Turbo 6 40cm é perfeito. Seu Motor Turbo, junto com sua hélice de 6 pás com nova aerodinâmica, são sile
nciosos e geram uma maior ventilação no aparelho. Ar mais refrescante para você e sua família. • Motor Turbo Motor turbo com alta performance. Gera menos 
ruído. • Hélice 6 Pás Com nova aerodinâmica. Gera mais ventilação. • Chave de Ligação no Capacete Mais praticidade para o uso. • Grade Fechada Mais segura
nça para a família. • Oscilação Horizontal Proporciona um fluxo de ar mais distribuído por todo o ambiente. • Regulagem de inclinação manual Ajustada de acor
do com a necessidade. • Três Velocidades Você poderá escolher a que mais agrade. • Ajuste de Altura MIN 110cm | MÁX 125cm ESPECIFICAÇOES: TENSÃO - 2
20V POTÊNCIA - 80W RPM - 1500 COR - PRETO                                        

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

PR Maringá AV TUIUTI, 1370 (44) 9870-3802 valquiria@datagreen.com.br

13.932.885/0001-09 JARDIM SANTOS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI R$ 315,00

Marca: Marca: VENTISOL                                                
Fabricante: Fabricante: VENTISOL                                                
Modelo: Modelo: 40CM 
Descrição: Descrição: Ventilador, de coluna; com 04 pás com tamanho de 40cm; regulagem mínima de 03 velocidades com inclinação vertical ajustável; cor preto; altura 
mínima até 1,50m; voltagem 220volts; garantia mínima de 12 (doze) meses.                                        

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

BA Brumado R 2 DE JULHO, 351 A (77) 9997-4928 leocontabilidade02@gmail.com

28.909.833/0001-99 PRIMAVERA EQUIPAMENTOS EIRELI R$ 315,00

Marca: Marca: VENTISOL 50CM                                                
Fabricante: Fabricante: VENTISOL                                                
Modelo: Modelo: VENTISOL 
Descrição: Descrição: VENTILADOR, TIPO COLUNA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, MATERIAL AÇO, DIÂMETRO 40 CM                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

BA Uibaí R DO ORIENTE, SN ADILSON (74) 98812-6873 primaveraequipamentos@gmail.com

37.261.083/0001-82 VANESCA SILVA BATISTA 06867568513 R$ 315,98

Marca: Marca: VENTISOL                                                
Fabricante: Fabricante: VENTISOL                                                
Modelo: Modelo: DE COLUNA - 40CM 
Descrição: Descrição: Ventilador, de coluna; com 04 pás com tamanho de 40cm; regulagem mínima de 03 velocidades com inclinação vertical ajustável; cor preto; altura 
mínima até 1,50m; voltagem 220volts; garantia mínima de 12 (doze) meses.                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

BA Ilhéus R GENESIO SANTOS, 347 Vanesca (71) 98468-2187 vsbsuprimentos@hotmail.com

05.807.475/0001-08 SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI R$ 315,98

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

Relatório gerado no dia 19/05/2022 16:09:44 (IP: 190.15.118.218)
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Marca: Marca: VENTISOL                                                
Fabricante: Fabricante: VENTISOL COLUNA PREMIUM 40CM                                                
Modelo: Modelo: VENTISOL COLUNA PREMIUM 40CM 
Descrição: Descrição: Tipo: Coluna 0, Tensão Alimentação: 110/220 NaN, Material: Aço 0, Diâmetro: 40 NaN,                                        

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

PE Recife R SAMUEL CAMPELO, 245 (81) 4062-8483 contato@seginfope.com.br

12.902.382/0001-28 MB VARIEDADES EIRELI R$ 315,98

Marca: Marca: BRITANIA                                                
Fabricante: Fabricante: BRITANIA                                                
Modelo: Modelo: 40CM 
Descrição: Descrição: Ventilador, de coluna; com 04 pás com tamanho de 40cm; regulagem mínima de 03 velocidades com inclinação vertical ajustável; cor preto; altura 
mínima até 1,50m; voltagem 220volts; garantia mínima de 12 (doze) meses.                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

GO Goiânia AV SOL NASCENTE, 780 Lucas e Paulo (62) 3941-6633 mbvariedadesltda@gmail.com

23.270.837/0001-56 WESLEY RODRIGUES DE OLIVEIRA R$ 490,00

Marca: Marca: VENTISOL                                                
Fabricante: Fabricante: VENTISOL                                                
Modelo: Modelo: 40 CM 
Descrição: Descrição: "Ventilador, de coluna; com 04 pás com tamanho de 40cm; regulagem mínima de 03 velocidades com inclinação vertical ajustável; cor preto; altura 
mínima até 1,50m; voltagem 220volts; garantia mínima de 12 (doze) meses."                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

BA Feira da Mata PC VEREADOR DOMINGOS CARDOSO, 50 WESLEY (77) 3474-1142 licitanetfm@gmail.com

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

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 305,48R$ 305,48

Órgão:Órgão: GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

prefeitura municipal de coribe

Objeto:Objeto: Pregão Eletrônico para registro de preço para futuras e eventuais aquisições de

equipamentos eletroeletrônicos, móveis, equipamentos periféricos e suprimentos

de informática para atender as necessidades do Município de Coribe - Bahia..

Descrição:Descrição: VentiladorVentilador - Ventilador Tipo: Coluna , Potência Motor: Mínima 120 W, Tensão

Alimentação: 110/220 V, Características Adicionais: Grade Removível , Tipo

Hélice: 03 Pás , Diâmetro: 40 CM, Cor: Branca/Preta , Altura: Mínimo 1,20 E

Máximo 1,50 M, Rotação: 1.300 RPM,

CatMat:CatMat: 295580295580 - VENTILADOR, TIPO:COLUNA, POTÊNCIA MOTOR:MÍNIMA 120 W,

TENSÃO ALIMENTAÇÃO:110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:GRADE

REMOVÍVEL, TIPO HÉLICE:03 PÁS, DIÂMETRO:40 CM, COR:BRANCA/PRETA,

ALTURA:MÍNIMO 1,20 E MÁXIMO 1,50 M, ROTAÇÃO:1.300 RPM

Data:Data: 03/12/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:572021 / UASG:926606

Lote/Item:Lote/Item: /98

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 10/01/2022 11:43

Homologação:Homologação: 10/01/2022 13:57

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 60

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: BA

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

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

42.262.411/0001-03
* VENCEDOR *

ARGOS LTDA R$ 305,48R$ 305,48

Marca: Marca: VENTISOL                                                
Fabricante: Fabricante: VENTISOL                                                
Modelo: Modelo: VOC 50 6P 
Descrição: Descrição: Ventilador, de coluna; com 06 pás com tamanho de 40cm; regulagem mínima de 03 velocidades com inclinação vertical ajustável; cor preto; altura 
mínima até 1,50m; voltagem 110V OU 220 volts; garantia mínima de 12 (doze) meses.                                        

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

SC Blumenau R BAHIA, 1447 (47) 3036-8200 l.acontabilidade@terra.com.br

05.807.475/0001-08 SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI R$ 305,49

Marca: Marca: VENTISOL                                                
Fabricante: Fabricante: VENTISOL COLUNA PREMIUM 50CM                                                
Modelo: Modelo: VENTISOL COLUNA PREMIUM 50CM 
Descrição: Descrição: Ventilador Tipo: Coluna , Potência Motor: Mínima 120 W, Tensão Alimentação: 110/220 V, Características Adicionais: Grade Removível , Tipo Hélice: 
03 Pás , Diâmetro: 40 CM, Cor: Branca/Preta , Altura: Mínimo 1,20 E Máximo 1,50 M, Rotação: 1.300 RPM,                                        

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

PE Recife R SAMUEL CAMPELO, 245 (81) 4062-8483 contato@seginfope.com.br

Relatório gerado no dia 19/05/2022 16:09:44 (IP: 190.15.118.218)
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40.876.269/0001-50 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA R$ 310,76

Marca: Marca: VENTISOL                                                
Fabricante: Fabricante: VENTISOL                                                
Modelo: Modelo: COLUNA 40CM 
Descrição: Descrição: Ventilador Tipo: Coluna , Potência Motor: Mínima 120 W, Tensão Alimentação: 110/220 V, Características Adicionais: Grade Removível , Tipo Hélice: 
03 Pás , Diâmetro: 40 CM, Cor: Branca/Preta , Altura: Mínimo 1,20 E Máximo 1,50 M, Rotação: 1.300 RPM,                                        

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

PE Garanhuns R SARGENTO SILVINO MACEDO, 03 (87) 3762-0445 silvandro_diego@hotmail.com

12.130.958/0001-86 NADJA MARINA PIRES R$ 320,00

Marca: Marca: BRITANIA                                                
Fabricante: Fabricante: Código 2638610377 Código de barras 7891356090912 F                                                
Modelo: Modelo: Código 2638610377 Código de barras 7891356090912 F 
Descrição: Descrição: "Características do produto: Modelo: Mega Turbo Six Velocidades: 3 velocidades Quantidade de Hélices: 6 Tipos de Hélice: 40 cm de diâmetro Oscila
ção Horizontal: Automática Inclinação Vertical: Regulável Tipo de Coluna Telescópica: Com altura ajustável - 42 cm Grade Removível Consumo: 0,126kWh Nível 
do Consumo de Energia Elétrica: Baixo Fúsivel Térmico de Segurança Potência: 126W Dimensões: Dimensões do produto (A x L x P): 61 x 47.5 x 325 cm Dimens
ões da Caixa Unitária (A x L x P): 59,0 x 48,0 x 21,0 cm Peso: 2,725 Kg Garantia: 1 ano (Ofertada pelo fabricante) SAC - Fornecedor Britânia 0800 4176 44"             

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

DF Brasília Q QI 33 BLOCO A SALA, 118 Nadja Pires (61) 3967-1229 pires.vendas@hotmail.com

00.535.560/0001-40 LPK LTDA R$ 323,40

Marca: Marca: VENTISOL                                                
Fabricante: Fabricante: VENTISOL                                                
Modelo: Modelo: 5317 
Descrição: Descrição: Ventilador, de coluna; com 06 pás com tamanho de 50cm; regulagem mínima de 03 velocidades com inclinação vertical ajustável; cor preto; altura 
mínima até 1,50m; voltagem bivolt 110/220volts; garantia mínima de 12 (doze) meses.                                        

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

SC Florianópolis R LUIZ GUALBERTO, 231 (48) 3244-2360 leonikilpp@terra.com.br

37.261.083/0001-82 VANESCA SILVA BATISTA 06867568513 R$ 327,12

Marca: Marca: VENTISOL                                                
Fabricante: Fabricante: VENTISOL                                                
Modelo: Modelo: DE COLUNA - 40CM 
Descrição: Descrição: Ventilador, de coluna; com 06 pás com tamanho de 40cm; regulagem mínima de 03 velocidades com inclinação vertical ajustável; cor preto; altura 
mínima até 1,50m; voltagem bivolt 110/240volts; garantia mínima de 12 (doze) meses.                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

BA Ilhéus R GENESIO SANTOS, 347 Vanesca (71) 98468-2187 vsbsuprimentos@hotmail.com

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

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 221,90R$ 221,90

Órgão:Órgão: FUNDACAO NACIONAL DO INDIO

FUNDACAO NACIONAL DO INDIO

Objeto:Objeto: Aquisição de eletrodomésticos para as unidades da Coordenação Regional de

Guarapuava, conforme item 1 do Projeto Básico SEI N3685107

Descrição:Descrição: VENTILADORVENTILADOR - VENTILADOR, TIPO COLUNA, APLICAÇÃO AMBIENTES PEQUENO,

MÉDIO E GRANDE PORTE, POTÊNCIA MOTOR 80 HP, TENSÃO ALIMENTAÇÃO

220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3VELOCIDADES E OSCILANTE, TIPO

HÉLICE 03 PÁS, DIÂMETRO 40 A 50 CM, COR BRANCA, INCLINAÇÃO VERTICAL

REGULÁVEL

CatMat:CatMat: 310588310588 - VENTILADOR, TIPO:COLUNA, APLICAÇÃO:AMBIENTES PEQUENO,

MÉDIO E GRANDE PORTE, POTÊNCIA MOTOR:80 HP, TENSÃO

ALIMENTAÇÃO:220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:3 VELOCIDADES E

OSCILANTE, TIPO HÉLICE:03 PÁS, DIÂMETRO:40 A 50 CM, COR:BRANCA,

INCLINAÇÃO:VERTICAL REGULÁVEL

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

Modalidade:Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: Dispensa de Licitação Nº 25/2021 /

UASG: 194026

Lote/Item:Lote/Item: 3/1

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 10

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PR

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

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

89.848.543/0656-27
* VENCEDOR *

LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS R$ 221,90
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Marca: Marca: Ventisol                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: VENTILADOR, TIPO COLUNA, APLICAÇÃO AMBIENTES PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE, POTÊNCIA MOTOR 80 HP, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 22
0 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3VELOCIDADES E OSCILANTE, TIPO HÉLICE 03 PÁS, DIÂMETRO 40 A 50 CM, COR BRANCA, INCLINAÇÃO VERTICAL REGU
LÁVEL                                        

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

PR Curitiba R CELESTINO MENSSING DE SIQUEIRA, 411 (54) 3268-8240 flori@colombo.com.br

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

Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 164,00R$ 164,00

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

Objeto:Objeto: Aquisição de Eletrodomésticos e Aparelhos Eletrônicos..

Descrição:Descrição: Ventilador industrialVentilador industrial - VENTILADOR DE COLUNA - Hélice 40 cm, com 6 pás, 03

opções de velocidade, grade removível, grade de proteção frontal e traseira em

plástico, oscilação horizontal, inclinação vertical regulável, coluna telescópia com

altura ajustável. Garantia do fornecedor: mínimo de 12 meses.

CatMat:CatMat: 129747129747 - VENTILADOR INDUSTRIAL

Data:Data: 20/09/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:582021 / UASG:925387

Lote/Item:Lote/Item: /35

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 19/10/2021 17:43

Homologação:Homologação: 25/11/2021 14:41

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 240

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PA

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

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

42.262.411/0001-03
* VENCEDOR *

ARGOS LTDA R$ 164,00R$ 164,00

Marca: Marca: VENTISOL                                                
Fabricante: Fabricante: VENTISOL                                                
Modelo: Modelo: VOC 40 6P 
Descrição: Descrição: VENTILADOR DE COLUNA - Hélice 40 cm, com 6 pás, 03 opções de velocidade, grade removível, grade de proteção frontal e traseira em plástico, os
cilação horizontal, inclinação vertical regulável, coluna telescópia com altura ajustável. Garantia do fornecedor: mínimo de 12 meses.                                        

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

SC Blumenau R BAHIA, 1447 (47) 3036-8200 l.acontabilidade@terra.com.br

27.895.281/0001-44 MV ELETRONICOS EIRELI R$ 165,00

Marca: Marca: VENTISOL                                                
Fabricante: Fabricante: VENTISOL                                                
Modelo: Modelo: Voc 40 Turbo 
Descrição: Descrição: VENTILADOR DE COLUNA - Hélice 40 cm, com 6 pás, 03 opções de velocidade, grade removível, grade de proteção frontal e traseira em plástico, os
cilação horizontal, inclinação vertical regulável, coluna telescópia com altura ajustável. Garantia do fornecedor: mínimo de 12 meses. MARCA: VENTISOL MODE
LO:VOC 40 TURBO                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

SC Turvo R LUIZ CIRIMBELLI, 1659 ELIZEU (48) 3525-0526 licitacao@digiplus.com.br

07.041.480/0001-88 NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA R$ 178,00

Marca: Marca: VENTISOL                                                
Fabricante: Fabricante: VENTISOL                                                
Modelo: Modelo: VENTILADOR DE COLUNA 
Descrição: Descrição: VENTILADOR DE COLUNA - Hélice 40 cm, com 6 pás, 03 opções de velocidade, grade removível, grade de proteção frontal e traseira em plástico, os
cilação horizontal, inclinação vertical regulável, coluna telescópia com altura ajustável. Garantia do fornecedor: mínimo de 12 meses.                                        

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

PA Belém PSG NOSSA SENHORA APARECIDA, 164 (91) 2121-9000 neobrsbelem@gmail.com

29.843.035/0001-74 SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI R$ 229,99

Marca: Marca: ventisol                                                
Fabricante: Fabricante: ventisol                                                
Modelo: Modelo: ventisol 
Descrição: Descrição: VENTILADOR DE COLUNA - Hélice 40 cm, com 6 pás, 03 opções de velocidade, grade removível, grade de proteção frontal e traseira em plástico, os
cilação horizontal, inclinação vertical regulável, coluna telescópia com altura ajustável. Garantia do fornecedor: mínimo de 12 meses.                                        
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Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

SC Blumenau R FRITZ SPERNAU, 1000 JEAN (47) 3232-1221 jean@sentinelavale.com.br

31.768.037/0001-98 EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS
EIRELI

R$ 230,00

Marca: Marca: VENTISOL                                                
Fabricante: Fabricante: VENTISOL COLUNA PREMIUM 50CM                                                
Modelo: Modelo: VENTISOL COLUNA PREMIUM 50CM 
Descrição: Descrição: VENTILADOR DE COLUNA - Hélice 40 cm, com 6 pás, 03 opções de velocidade, grade removível, grade de proteção frontal e traseira em plástico, os
cilação horizontal, inclinação vertical regulável, coluna telescópia com altura ajustável. Garantia do fornecedor: mínimo de 12 meses.                                        

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

PB Conde ROD BR 101 KM 101 S/N, 000 (81) 4102-7444/ (81) 9185-5298 licitacao@grupomoov.com

23.493.764/0001-61 P G LIMA COM EIRELI R$ 231,90

Marca: Marca: LORENSID                                                
Fabricante: Fabricante: LORENSID                                                
Modelo: Modelo: unidade 
Descrição: Descrição: VENTILADOR DE COLUNA - Hélice 40 cm, com 6 pás, 03 opções de velocidade, grade removível, grade de proteção frontal e traseira em plástico, os
cilação horizontal, inclinação vertical regulável, coluna telescópia com altura ajustável. Garantia do fornecedor: mínimo de 12 meses. MARCA: LORENSID, MOD
ELO: COMER.M2 PT RV, FABRICANTE: LORENSID, PROCEDENCIA: NACIONAL, VALIDADE/GARANTIA: 12 MESES                                        

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

PA Castanhal AL DAS MANGUEIRAS, 33 (91) 3721-3037 soulmedgglobo.com

04.927.672/0001-06 S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA R$ 244,79

Marca: Marca: VENTISOL                                                
Fabricante: Fabricante: VENTISOL                                                
Modelo: Modelo: PREMIUM 
Descrição: Descrição: VENTILADOR DE COLUNA - Hélice 40 cm, com 6 pás, 03 opções de velocidade, grade removível, grade de proteção frontal e traseira em plástico, os
cilação horizontal, inclinação vertical regulável, coluna telescópia com altura ajustável. Garantia do fornecedor: mínimo de 12 meses.                                        

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

DF Brasília SHC/SW CCSW 06 BLOCO B / C SALA, 45 (61) 3341-1234

40.339.609/0001-04 MRX COMERCIO E SERVICOS EIRELI R$ 250,00

Marca: Marca: MONDIAL                                                
Fabricante: Fabricante: MONDIAL                                                
Modelo: Modelo: NV-64 40 CM 
Descrição: Descrição: VENTILADOR DE COLUNA - Hélice 40 cm, com 6 pás, 03 opções de velocidade, grade removível, grade de proteção frontal e traseira em plástico, os
cilação horizontal, inclinação vertical regulável, coluna telescópia com altura ajustável. Garantia do fornecedor: mínimo de 12 meses.                                        

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

PA Belém PASSAGEM LAVA PES, 100 (91) 8266-6100 mrxcompras93@gmail.com

05.903.157/0001-40 BELPARA COMERCIAL LTDA R$ 250,00

Marca: Marca: VENTISOL                                                
Fabricante: Fabricante: VENTISOL                                                
Modelo: Modelo: TURBO 
Descrição: Descrição: VENTILADOR DE COLUNA - Hélice 40 cm, com 6 pás, 03 opções de velocidade, grade removível, grade de proteção frontal e traseira em plástico, os
cilação horizontal, inclinação vertical regulável, coluna telescópia com altura ajustável. Garantia do fornecedor: mínimo de 12 meses.                                        

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

PA Belém TV HUMAITA, 2233 (91) 3031-5152 belpara@oi.com.br

37.912.700/0001-62 IMPERIOGN COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI R$ 258,00

Marca: Marca: VENTISOL                                                
Fabricante: Fabricante: VENTISOL                                                
Modelo: Modelo: SKU 5317 
Descrição: Descrição: VENTILADOR DE COLUNA - Hélice 40 cm, com 6 pás, 03 opções de velocidade, grade removível, grade de proteção frontal e traseira em plástico, os
cilação horizontal, inclinação vertical regulável, coluna telescópia com altura ajustável. Garantia do fornecedor: mínimo de 12 meses.                                        

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

GO Goiânia AVENIDA T1, 394 (62) 4101-5495 imperigyn.maquinas@gmail.com

00.968.806/0001-78 INTERTON COMERCIO E IMPORTACAO LTDA R$ 260,90

Marca: Marca: Mondial                                                
Fabricante: Fabricante: Mondial                                                
Modelo: Modelo: NV-61 
Descrição: Descrição: VENTILADOR DE COLUNA - Hélice 40 cm, com 6 pás, 03 opções de velocidade, grade removível, grade de proteção frontal e traseira em plástico, os
cilação horizontal, inclinação vertical regulável, coluna telescópia com altura ajustável. Garantia do fornecedor: mínimo de 12 meses.                                        

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL
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Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

PA Belém AV DUQUE DE CAXIAS, 800 Lindailma (91) 3342-0803 licitacao@intertoncopiadores.com.br

32.769.825/0001-61 PERCIVAL JUNIO MIRANDA SILVA 01783239182 R$ 299,00

Marca: Marca: VENTISOL                                                
Fabricante: Fabricante: VENTISOL                                                
Modelo: Modelo: 40 CM COLUNA 
Descrição: Descrição: VENTILADOR DE COLUNA - Hélice 40 cm, com 6 pás, 03 opções de velocidade, grade removível, grade de proteção frontal e traseira em plástico, os
cilação horizontal, inclinação vertical regulável, coluna telescópia com altura ajustável. Garantia do fornecedor: mínimo de 12 meses.                                        

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

GO Goiânia R DA PAZ, 200 (62) 8272-1104 jmrlicitacao@gmail.com

26.483.292/0001-54 IR COMERCIO & SERVICOS EIRELI R$ 300,00

Marca: Marca: VENTISOL                                                
Fabricante: Fabricante: VENTISOL                                                
Modelo: Modelo: TURBO 6 PÁS OSCILANTE -AZUL 
Descrição: Descrição: VENTILADOR DE COLUNA - Hélice 40 cm, com 6 pás, 03 opções de velocidade, grade removível, grade de proteção frontal e traseira em plástico, os
cilação horizontal, inclinação vertical regulável, coluna telescópia com altura ajustável. Garantia do fornecedor: mínimo de 12 meses. MARCA:VENTISOL MODE
LO:TURBO 6 PÁS OSCILANTE -AZUL                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

PA Belém R ESPERANTO, 312-1 IVETE (91) 3085-9092 decorbel.vendas@gmail.com

07.679.989/0001-50 TC COMERCIO DE SERVICOS E TECNOLOGIA EIRELI R$ 320,00

Marca: Marca: VENTISOL                                                
Fabricante: Fabricante: VENTISOL                                                
Modelo: Modelo: VENTILADOR DE COLUNA 
Descrição: Descrição: 35 VENTILADOR DE COLUNA HELICE 40CM                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

PA Belém TV ANGUSTURA, 2813 Itamar Coeeêa Monteiro (91) 3366-5100 licitacoes@tccopiadoras.com.br

07.931.806/0001-42 GUAJARA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 335,09

Marca: Marca: MUNDIAL                                                
Fabricante: Fabricante: MUNBDIAL                                                
Modelo: Modelo: NÃO SE APLICA 
Descrição: Descrição: VENTILADOR DE COLUNA - Hélice 40 cm, com 6 pás, 03 opções de velocidade, grade removível, grade de proteção frontal e traseira em plástico, os
cilação horizontal, inclinação vertical regulável, coluna telescópia com altura ajustável. Garantia do fornecedor: mínimo de 12 meses.                                        

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

PA Belém R ESPERANTO, 527 (91) 8137-0379

12.130.958/0001-86 NADJA MARINA PIRES R$ 335,09

Marca: Marca: MONDIAL                                                
Fabricante: Fabricante: MONDIAL                                                
Modelo: Modelo: MONDIAL 
Descrição: Descrição: Caractéristicas do Produto: Cor: Preto Modelo: NV-61 Tipo do Ventilador: Coluna Velocidade: 3 Informações Adicionais: Numero de pás: 6 Potência(e
m Watts): 140W Dimensões: Sem Embalagem(AxLxP): 150 x 45 x 41.5 cm Com Embalagem(AxLxP): 46.3 x 45.3 x 27.7 cm Peso: Líquido: 2.8 Kg Bruto: 3.5 Kg Gar
antia: 1 Ano(ofertada pelo fabricante)                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

DF Brasília Q QI 33 BLOCO A SALA, 118 Nadja Pires (61) 3967-1229 pires.vendas@hotmail.com

25.080.014/0001-93 A P S CASTRO COMERCIO - EIRELI R$ 335,09

Marca: Marca: BRITANIA                                                
Fabricante: Fabricante: BRITANIA                                                
Modelo: Modelo: UND 
Descrição: Descrição: "VENTILADOR DE COLUNA - Hélice 40 cm, com 6 pás, 03 opções de velocidade, grade removível, grade de proteção frontal e traseira em plástico, os
cilação horizontal, inclinação vertical regulável, coluna telescópia com altura ajustável. Garantia do fornecedor: mínimo de 12 meses."                                        

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

PA Ananindeua TV WE-80 (CIDADE NOVA VI), 991 (91) 3352-8007 enedilton@hotmail.com

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

Preço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 200,90R$ 200,90

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM Data:Data: 20/09/2021 09:00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021
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Objeto:Objeto: Aquisição de Eletrodomésticos e Aparelhos Eletrônicos..

Descrição:Descrição: Ventilador industrialVentilador industrial - VENTILADOR DE COLUNA - Hélice 40 cm, com 6 pás, 03

opções de velocidade, grade removível, grade de proteção frontal e traseira em

plástico, oscilação horizontal, inclinação vertical regulável, coluna telescópia com

altura ajustável. Garantia do fornecedor: mínimo de 12 meses.

CatMat:CatMat: 129747129747 - VENTILADOR INDUSTRIAL

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:582021 / UASG:925387

Lote/Item:Lote/Item: /36

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 19/10/2021 17:43

Homologação:Homologação: 25/11/2021 14:42

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 10

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PA

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

27.895.281/0001-44
* VENCEDOR *

MV ELETRONICOS EIRELI R$ 200,90R$ 200,90

Marca: Marca: VENTISOL                                                
Fabricante: Fabricante: VENTISOL                                                
Modelo: Modelo: Voc 40 Turbo 
Descrição: Descrição: VENTILADOR DE COLUNA - Hélice 40 cm, com 6 pás, 03 opções de velocidade, grade removível, grade de proteção frontal e traseira em plástico, os
cilação horizontal, inclinação vertical regulável, coluna telescópia com altura ajustável. Garantia do fornecedor: mínimo de 12 meses. MARCA: VENTISOL MODE
LO: VOC 40 TURBO                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

SC Turvo R LUIZ CIRIMBELLI, 1659 ELIZEU (48) 3525-0526 licitacao@digiplus.com.br

42.262.411/0001-03 ARGOS LTDA R$ 201,90

Marca: Marca: VENTISOL                                                
Fabricante: Fabricante: VENTISOL                                                
Modelo: Modelo: VOC 40 6P 
Descrição: Descrição: VENTILADOR DE COLUNA - Hélice 40 cm, com 6 pás, 03 opções de velocidade, grade removível, grade de proteção frontal e traseira em plástico, os
cilação horizontal, inclinação vertical regulável, coluna telescópia com altura ajustável. Garantia do fornecedor: mínimo de 12 meses.                                        

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

SC Blumenau R BAHIA, 1447 (47) 3036-8200 l.acontabilidade@terra.com.br

29.843.035/0001-74 SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI R$ 229,89

Marca: Marca: ventisol                                                
Fabricante: Fabricante: ventisol                                                
Modelo: Modelo: ventisol 
Descrição: Descrição: VENTILADOR DE COLUNA - Hélice 40 cm, com 6 pás, 03 opções de velocidade, grade removível, grade de proteção frontal e traseira em plástico, os
cilação horizontal, inclinação vertical regulável, coluna telescópia com altura ajustável. Garantia do fornecedor: mínimo de 12 meses.                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

SC Blumenau R FRITZ SPERNAU, 1000 JEAN (47) 3232-1221 jean@sentinelavale.com.br

31.768.037/0001-98 EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS
EIRELI

R$ 229,90

Marca: Marca: VENTISOL                                                
Fabricante: Fabricante: VENTISOL COLUNA PREMIUM 50CM                                                
Modelo: Modelo: VENTISOL COLUNA PREMIUM 50CM 
Descrição: Descrição: VENTILADOR DE COLUNA - Hélice 40 cm, com 6 pás, 03 opções de velocidade, grade removível, grade de proteção frontal e traseira em plástico, os
cilação horizontal, inclinação vertical regulável, coluna telescópia com altura ajustável. Garantia do fornecedor: mínimo de 12 meses.                                        

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

PB Conde ROD BR 101 KM 101 S/N, 000 (81) 4102-7444/ (81) 9185-5298 licitacao@grupomoov.com

23.493.764/0001-61 P G LIMA COM EIRELI R$ 231,24

Marca: Marca: LORENSID                                                
Fabricante: Fabricante: LORENSID                                                
Modelo: Modelo: unidade 
Descrição: Descrição: VENTILADOR DE COLUNA - Hélice 40 cm, com 6 pás, 03 opções de velocidade, grade removível, grade de proteção frontal e traseira em plástico, os
cilação horizontal, inclinação vertical regulável, coluna telescópia com altura ajustável. Garantia do fornecedor: mínimo de 12 meses. MARCA: LORENSID, MOD
ELO: COMER.M2 PT RV, FABRICANTE: LORENSID, PROCEDENCIA: NACIONAL, VALIDADE/GARANTIA: 12 MESES                                        

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

PA Castanhal AL DAS MANGUEIRAS, 33 (91) 3721-3037 soulmedgglobo.com

40.339.609/0001-04 MRX COMERCIO E SERVICOS EIRELI R$ 250,00
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Marca: Marca: MONDIAL                                                
Fabricante: Fabricante: MONDIAL                                                
Modelo: Modelo: NV-61 40 CM 
Descrição: Descrição: VENTILADOR DE COLUNA - Hélice 40 cm, com 6 pás, 03 opções de velocidade, grade removível, grade de proteção frontal e traseira em plástico, os
cilação horizontal, inclinação vertical regulável, coluna telescópia com altura ajustável. Garantia do fornecedor: mínimo de 12 meses.                                        

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

PA Belém PASSAGEM LAVA PES, 100 (91) 8266-6100 mrxcompras93@gmail.com

05.903.157/0001-40 BELPARA COMERCIAL LTDA R$ 250,00

Marca: Marca: VENTISOL                                                
Fabricante: Fabricante: VENTISOL                                                
Modelo: Modelo: TURBO 
Descrição: Descrição: VENTILADOR DE COLUNA - Hélice 40 cm, com 6 pás, 03 opções de velocidade, grade removível, grade de proteção frontal e traseira em plástico, os
cilação horizontal, inclinação vertical regulável, coluna telescópia com altura ajustável. Garantia do fornecedor: mínimo de 12 meses.                                        

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

PA Belém TV HUMAITA, 2233 (91) 3031-5152 belpara@oi.com.br

00.968.806/0001-78 INTERTON COMERCIO E IMPORTACAO LTDA R$ 260,90

Marca: Marca: Mondial                                                
Fabricante: Fabricante: Mondial                                                
Modelo: Modelo: NV-61 
Descrição: Descrição: VENTILADOR DE COLUNA - Hélice 40 cm, com 6 pás, 03 opções de velocidade, grade removível, grade de proteção frontal e traseira em plástico, os
cilação horizontal, inclinação vertical regulável, coluna telescópia com altura ajustável. Garantia do fornecedor: mínimo de 12 meses.                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

PA Belém AV DUQUE DE CAXIAS, 800 Lindailma (91) 3342-0803 licitacao@intertoncopiadores.com.br

26.483.292/0001-54 IR COMERCIO & SERVICOS EIRELI R$ 300,00

Marca: Marca: VENTISOL                                                
Fabricante: Fabricante: VENTISOL                                                
Modelo: Modelo: TURBO 6 PÁS OSCILANTE -AZUL 
Descrição: Descrição: VENTILADOR DE COLUNA - Hélice 40 cm, com 6 pás, 03 opções de velocidade, grade removível, grade de proteção frontal e traseira em plástico, os
cilação horizontal, inclinação vertical regulável, coluna telescópia com altura ajustável. Garantia do fornecedor: mínimo de 12 meses. MARCA:VENTISOL MODE
LO:TURBO 6 PÁS OSCILANTE -AZUL                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

PA Belém R ESPERANTO, 312-1 IVETE (91) 3085-9092 decorbel.vendas@gmail.com

07.679.989/0001-50 TC COMERCIO DE SERVICOS E TECNOLOGIA EIRELI R$ 320,00

Marca: Marca: VENTISOL                                                
Fabricante: Fabricante: VENTISOL                                                
Modelo: Modelo: VENTILADOR DE COLUNA 
Descrição: Descrição: 36 VENTILADOR DE COLUNA HELICE 40CM VENTISOL                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

PA Belém TV ANGUSTURA, 2813 Itamar Coeeêa Monteiro (91) 3366-5100 licitacoes@tccopiadoras.com.br

07.931.806/0001-42 GUAJARA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 335,09

Marca: Marca: MUNDIAL                                                
Fabricante: Fabricante: MUNDIAL                                                
Modelo: Modelo: NÃO SE APLICA 
Descrição: Descrição: VENTILADOR DE COLUNA - Hélice 40 cm, com 6 pás, 03 opções de velocidade, grade removível, grade de proteção frontal e traseira em plástico, os
cilação horizontal, inclinação vertical regulável, coluna telescópia com altura ajustável. Garantia do fornecedor: mínimo de 12 meses.                                        

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

PA Belém R ESPERANTO, 527 (91) 8137-0379

12.130.958/0001-86 NADJA MARINA PIRES R$ 335,09

Marca: Marca: MONDIAL                                                
Fabricante: Fabricante: MONDIAL                                                
Modelo: Modelo: MONDIAL 
Descrição: Descrição: Caractéristicas do Produto: Cor: Preto Modelo: NV-61 Tipo do Ventilador: Coluna Velocidade: 3 Informações Adicionais: Numero de pás: 6 Potência(e
m Watts): 140W Dimensões: Sem Embalagem(AxLxP): 150 x 45 x 41.5 cm Com Embalagem(AxLxP): 46.3 x 45.3 x 27.7 cm Peso: Líquido: 2.8 Kg Bruto: 3.5 Kg Gar
antia: 1 Ano(ofertada pelo fabricante)                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

DF Brasília Q QI 33 BLOCO A SALA, 118 Nadja Pires (61) 3967-1229 pires.vendas@hotmail.com

25.080.014/0001-93 A P S CASTRO COMERCIO - EIRELI R$ 335,09

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL
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Marca: Marca: BRITANIA                                                
Fabricante: Fabricante: BRITANIA                                                
Modelo: Modelo: UND 
Descrição: Descrição: VENTILADOR DE COLUNA - Hélice 40 cm, com 6 pás, 03 opções de velocidade, grade removível, grade de proteção frontal e traseira em plástico, os
cilação horizontal, inclinação vertical regulável, coluna telescópia com altura ajustável. Garantia do fornecedor: mínimo de 12 meses.                                        

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

PA Ananindeua TV WE-80 (CIDADE NOVA VI), 991 (91) 3352-8007 enedilton@hotmail.com

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

Preço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 200,79R$ 200,79

Órgão:Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA

Objeto:Objeto: Eventual Aquisição de Eletrodomésticos e Eletrônicos, de acordo com as

quantidades e especificações técnicas constantes do TERMO DE REFERÊNCIA –

ANEXO I e MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS – ANEXO II deste edital..

Descrição:Descrição: Ventilador industrialVentilador industrial - VENTILADOR: tipo coluna, potência motor mínima 120 W,

tensão alimentação 110/127 v, características adicionais grade removível, tipo

hélice 03 pás, diâmetro 40 cm, cor branca/preta, altura mínimo 1,20 e máximo

1,50 m, rotação 1.300 rpm. Garantia contra defeitos e/ou vícios de fabricação

conforme o código de defesa do consumidor. Assistência técnica garantida por

no mínimo 01 (um) ano, a partir da data da entrega.

CatMat:CatMat: 129747129747 - VENTILADOR INDUSTRIAL

Data:Data: 17/09/2021 09:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:552021 / UASG:936001

Lote/Item:Lote/Item: /22

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 131

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: RR

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

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

28.697.784/0001-78
* VENCEDOR *

MARIA CONSUELO SOARES DA MATA R$ 200,79R$ 200,79

Marca: Marca: ventisol                                                
Fabricante: Fabricante: ventisol                                                
Modelo: Modelo: ventisol 
Descrição: Descrição: VENTILADOR: tipo coluna, potência motor mínima 120 W, tensão alimentação 110/127 v, características adicionais grade removível, tipo hélice 03 p
ás, diâmetro 40 cm, cor branca/preta, altura mínimo 1,20 e máximo 1,50 m, rotação 1.300 rpm. Garantia contra defeitos e/ou vícios de fabricação conforme o c
ódigo de defesa do consumidor. Assistência técnica garantida por no mínimo 01 (um) ano, a partir da data da entrega.                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

SP São Paulo R ADAO RIBEIRO, 51 REGIS (11) 3562-7151 consulvendas1@gmail.com

34.798.934/0001-32 ELETRISUL COMERCIO DE MERCADORIAS E REPRESENTACOES EIRELI R$ 201,00

Marca: Marca: VENTISOL                                                
Fabricante: Fabricante: VENTISOL                                                
Modelo: Modelo: VENTISOL MODELO COLUNA 
Descrição: Descrição: VENTILADOR: tipo coluna, potência motor mínima 120 W, tensão alimentação 110/127 v, características adicionais grade removível, tipo hélice 03 p
ás, diâmetro 40 cm, cor branca/preta, altura mínimo 1,20 e máximo 1,50 m, rotação 1.300 rpm. Garantia contra defeitos e/ou vícios de fabricação conforme o c
ódigo de defesa do consumidor. Assistência técnica garantida por no mínimo 01 (um) ano, a partir da data da entrega.                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

RR Boa Vista R BENTO BRASIL, 297 Neri Brandão Rocha (95) 3224-7382 eletrisul@bol.com.br

Preço (Compras Governamentais) 8: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 8: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 174,00R$ 174,00

Órgão:Órgão: PREF.MUN.DE DOM MACEDO COSTA

Objeto:Objeto: Seleção de propostas para aquisição parcelada de materiais permanentes para

atender as necessidades das secretarias municipais, através do Sistema de

Registro de Preços.

Descrição:Descrição: VentiladorVentilador - Ventilador, tipo: coluna, aplicação: ambientes pequeno, médio e

grande porte, potência motor: 80 hp, tensão alimentação: 220 v, características

adicionais: 3 velocidades e oscilante, tipo hélice: 03 pás, diâmetro: 40 a 50 cm,

cor: branca, inclinação: vertical regulável

Data:Data: 01/09/2021 08:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:212021 / UASG:983503

Lote/Item:Lote/Item: /81

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 13/09/2021 10:30

Homologação:Homologação: 13/09/2021 11:01

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021
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CatMat:CatMat: 310588310588 - VENTILADOR, TIPO:COLUNA, APLICAÇÃO:AMBIENTES PEQUENO,

MÉDIO E GRANDE PORTE, POTÊNCIA MOTOR:80 HP, TENSÃO

ALIMENTAÇÃO:220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:3 VELOCIDADES E

OSCILANTE, TIPO HÉLICE:03 PÁS, DIÂMETRO:40 A 50 CM, COR:BRANCA,

INCLINAÇÃO:VERTICAL REGULÁVEL

Quantidade:Quantidade: 30

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: BA

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

30.019.904/0001-20
* VENCEDOR *

DT OFFICE - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI R$ 174,00R$ 174,00

Marca: Marca: Ventisol                                                
Fabricante: Fabricante: Ventisol                                                
Modelo: Modelo: Voc50Cm Steel 
Descrição: Descrição: VENTILADOR, TIPO COLUNA, APLICAÇÃO AMBIENTES PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE, POTÊNCIA MOTOR 1/8, VELOCIDADE MÍNIMA 1.100, 
VELOCIDADE MÁXIMA 1500                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

SP São Paulo R VICENTE SOARES DA COSTA, 132 Diego (11) 3873-3799 dtoffice@uol.com.br

26.113.297/0001-95 T A WEBER R$ 247,50

Marca: Marca: VENTISOL                                                
Fabricante: Fabricante: VENTISOL                                                
Modelo: Modelo: COLUNA 
Descrição: Descrição: VENTILADOR, TIPO COLUNA, APLICAÇÃO AMBIENTES PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE, POTÊNCIA MOTOR 1/8, VELOCIDADE MÍNIMA 1.100, 
VELOCIDADE MÁXIMA 1500 MARCA: VENTISOL MOD.: COLUNA                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

BA Maragogipe RUA ARISTON PIMENTEL VIEIRA, S/N DANILO (71) 99126-9114 dantai.comercial@yahoo.com.br

40.876.269/0001-50 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA R$ 261,00

Marca: Marca: VENTISOL                                                
Fabricante: Fabricante: VENTISOL                                                
Modelo: Modelo: NEW PREMIUM 
Descrição: Descrição: Ventilador, tipo: coluna, aplicação: ambientes pequeno, médio e grande porte, potência motor: 80 hp, tensão alimentação: 220 v, características adic
ionais: 3 velocidades e oscilante, tipo hélice: 03 pás, diâmetro: 40 a 50 cm, cor: branca, inclinação: vertical regulável                                        

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

PE Garanhuns R SARGENTO SILVINO MACEDO, 03 (87) 3762-0445 silvandro_diego@hotmail.com

20.483.193/0001-96 BRASIDAS EIRELI R$ 267,97

Marca: Marca: VENTISOL                                                
Fabricante: Fabricante: VENTISOL                                                
Modelo: Modelo: VOC 50 
Descrição: Descrição: VENTILADOR, TIPO COLUNA, APLICAÇÃO AMBIENTES PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE, POTÊNCIA MOTOR 1/8, VELOCIDADE MÍNIMA 1.100, 
VELOCIDADE MÁXIMA 1400                                        

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

SC Blumenau R ADOLFO WRUCK, 65 (47) 3041-4138 brasidas@brasidas.com.br

29.843.035/0001-74 SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI R$ 285,00

Marca: Marca: ventisol                                                
Fabricante: Fabricante: ventisol                                                
Modelo: Modelo: 533 
Descrição: Descrição: VENTILADOR, TIPO COLUNA, APLICAÇÃO AMBIENTES PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE, POTÊNCIA MOTOR 1/8, VELOCIDADE MÍNIMA 1.100, 
VELOCIDADE MÁXIMA 1500                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

SC Blumenau R FRITZ SPERNAU, 1000 JEAN (47) 3232-1221 jean@sentinelavale.com.br

33.774.865/0001-64 KML COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI R$ 400,00

Marca: Marca: VENTISOL COLUNA                                                
Fabricante: Fabricante: VENTISOL COLUNA                                                
Modelo: Modelo: 50CM STEEL CH HH PREMIUM 
Descrição: Descrição: VENTILADOR, TIPO COLUNA, APLICAÇÃO AMBIENTES PEQUENO, MÉDIO E GRANDEPORTE, POTÊNCIA MOTOR 1/8, VELOCIDADE MÍNIMA 1.100, V
ELOCIDADE MÁXIMA 1500                                        

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

BA Salvador AV ALIOMAR BALEEIRO, 2262 (71) 3354-4618 escritorio@ricosconsultoria.com.br

13.932.885/0001-09 JARDIM SANTOS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI R$ 550,00

Marca: Marca: VENTISOL                                                
Fabricante: Fabricante: VENTISOL                                                
Modelo: Modelo: VENTILADOR, TIPO COLUNA 
Descrição: Descrição: VENTILADOR, TIPO COLUNA, APLICAÇÃO AMBIENTES PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE, POTÊNCIA MOTOR 1/8, VELOCIDADE MÍNIMA 1.100, 
VELOCIDADE MÁXIMA 1500                                        
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Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

BA Brumado R 2 DE JULHO, 351 A (77) 9997-4928 leocontabilidade02@gmail.com

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

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 221,00R$ 221,00

Órgão:Órgão: MUNICÍPIO DE PIUMHI/MG

Objeto:Objeto: Registro de Preços para a aquisição futura e eventual de eletrodomésticos,

eletrônicos e mobiliários em geral para atender os diversos setores desta

Prefeitura, conforme especificações constantes deste edital. 1.1 Para utilização

da Ata de Registro de Preços, o Município de Piumhi-MG emitirá Ordem de

Compra à empresa detentora da Ata. 1.2 Os itens terão entrega de forma

parcelada conforme necessidade desta Prefeitura. A empresa receberá através

de e-mail ou pessoalmente a ordem de Fornecimento e deverá entregar os itens

no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis após ter sido feito o pedido de

Fornecimentos pelo setor responsável, não sendo aceito a exigência de

faturamento mínimo;

Descrição:Descrição: Ventilador de coluna oscilante: Cor: preto. Com 3 velocidadesVentilador de coluna oscilante: Cor: preto. Com 3 velocidades - Ventilador de

coluna oscilante: Cor: preto. Com 3 velocidades, ventilação: alta, média e baixa.

Tipo de Selo: Procel. Classificação Energética: A. Luz: indicadora (3). Pás: de alta

performance. Base: Ferro. Motor: Silencioso. Diâmetro aproximado: 40 cm. Altura

aproximada: 125 cm. Grade: de ferro com no mínimo 120 raios. 110V.

Devidamente montado e instalado no local a ser utilizado.

Data:Data: 14/12/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: 32618

Lote/Item:Lote/Item: 64/64

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: licitanet.com.br

Quantidade:Quantidade: 100

Unidade:Unidade: Unid

UF:UF: MG

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

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

14.780.286/0001-80
* VENCEDOR *

SANTAFE DISTRIBUIDORA LTDA R$ 221,00R$ 221,00

Marca: Marca: VENTISOL                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Modelo: Modelo: COLUNA 40CM 
Descrição: Descrição: Descrição não informada                                        

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

MG Belo Horizonte AV AMAZONAS, 885 (31) 3462-9294/ (31) 2555-9296 legalizacao@ribeiroreassociados.com.br

27.933.196/0001-23 COMERCIAL OFFICE MINAS LTDA R$ 240,00

Marca: Marca: VENTISOL                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Modelo: Modelo: 40CM 
Descrição: Descrição: Descrição não informada                                        

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

MG Formiga AV BRASIL, 900 (37) 3321-4214 nfe.officeminas@gmail.com

13.559.188/0001-54 ALEX ARAUJO PIMENTA R$ 310,00

Marca: Marca: VENTISOL                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Modelo: Modelo: NEW 60CM 
Descrição: Descrição: Descrição não informada                                        

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

MG Passos R IGUACU, 60 (35) 3521-5939/ (35) 9154-2450 bruno@rgcontabilidade.com
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Item 2: Ventilador de parede de 150w

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 195,00R$ 195,00

Órgão:Órgão: SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - RO

Objeto:Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais de consumo e

permanentes, como gêneros alimentícios, materiais de expediente e bens

permanentes..

Descrição:Descrição: VentiladorVentilador - Material: Aço, Cor: Preta, Diâmetro: 50 CM, Tipo: Parede,

Características Adicionais: Oscilante, Inclinação Vertical, Controle De Veloci,

Tensão Alimentação: 110/220 V, Potência Motor: 200 W,

CatMat:CatMat: 461897461897 - VENTILADOR

Data:Data: 04/05/2022 10:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:12022 / UASG:200378

Lote/Item:Lote/Item: /13

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 13

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: RO

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

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

11.094.173/0001-32
* VENCEDOR *

OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI R$ 195,00

Marca: Marca: Ventisol                                                
Fabricante: Fabricante: Ventisol                                                
Modelo: Modelo: Vop50Cmn Steel 
Descrição: Descrição: VENTILADOR DE PAREDE - ventilador, tipo: parede, potência motor: 200 w, tensão alimentação: 110/220 v, características adicionais: oscilante, incli
nação vertical, controle de velocidade, material: aço, diâmetro: 50 cm, cor: preta. Classificação energética mínima "B".                                        

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

SP São Paulo R VICENTE SOARES DA COSTA, 132 (11) 3932-3186 officedobrasil@uol.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 183,00R$ 183,00

Órgão:Órgão: COM.POLIC.AREA METROPOLITANA-5 

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA 

SãO PAULO

Objeto:Objeto: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE: EQUIPAMENTOS DE VENTILACAO

E CIRCULACAO DE AR

Descrição:Descrição: VENTILADOR DE PAREDE, D=60CM, BIVOLTVENTILADOR DE PAREDE, D=60CM, BIVOLT - VENTILADOR DE PAREDE,

DIAMETRO NOMINAL: 60 CM, GRADE METALICA, NA COR PRETA, HELICE EM

TERMOPLASTICO, COM 03 PAS, ROTACAO MINIMA 1400 RPM, POTENCIA

MINIMA 150W, BIVOLT, CHAVE SELETORA DE VELOCIDADES TIPO CONTROLE

DE PAREDE, OSCILANTE E BASCULANTE, CONFORME NORMAS ABNT

VIGENTES, SELO PROCEL CLASSIFICACAO: LETRA A, GARANTIA MINIMA 12

MESES

Data:Data: 18/04/2022 11:22

Modalidade:Modalidade: Convite Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: OC: 180189000012022OC00202

Lote/Item:Lote/Item: 1/1

Ata:Ata: Link Ata

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

Quantidade:Quantidade: 30

Unidade:Unidade: UNIDADE

UF:UF: SP

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

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

28.697.784/0001-78
* VENCEDOR *

MARIA CONSUELO SOARES DA MATA R$ 183,00R$ 183,00

Marca: Marca: Ventisol SKU543                                                  
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Modelo: Modelo: Ventisol SKU543   
Descrição: Descrição: VENTILADOR DE PAREDE, DIAMETRO NOMINAL: 60 CM, GRADE METALICA, NA COR PRETA, HELICE EM TERMOPLASTICO, COM 03 PAS, ROTACA
O MINIMA 1400 RPM, POTENCIA MINIMA 150W, BIVOLT, CHAVE SELETORA DE VELOCIDADES TIPO CONTROLE DE PAREDE, OSCILANTE E BASCULANTE, CO
NFORME NORMAS ABNT VIGENTES, SELO PROCEL CLASSIFICACAO: LETRA A, GARANTIA MINIMA 12 MESES                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

SP São Paulo R ADAO RIBEIRO, 51 REGIS (11) 3562-7151 consulvendas1@gmail.com

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 182,38 (un) Percentual:Percentual:  - Preço Estimado Calculado:Preço Estimado Calculado: R$ 182,38 Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 182,38

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

60 Unidades Mínimo de 3 pás, confeccionadas em material resistente, que operem em pelo menos 3 velocidades;

Relatório gerado no dia 19/05/2022 16:09:44 (IP: 190.15.118.218)
Código Validação: 7uNL%2bfIOV89m%2fBD3O0eDghVambNKgfmuHb7j%2bh3HCJDHKT1ryWg0kMRHiVazRszQLUc1knsMYuE%3d 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
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35.968.629/0001-04 RONALDO ELETRO EIRELI R$ 183,75

Marca: Marca: Ventisol SKU543                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Modelo: Modelo: Ventisol SKU543 
Descrição: Descrição: VENTILADOR DE PAREDE, DIAMETRO NOMINAL: 60 CM, GRADE METALICA, NA COR PRETA, HELICE EM TERMOPLASTICO, COM 03 PAS, ROTACA
O MINIMA 1400 RPM, POTENCIA MINIMA 150W, BIVOLT, CHAVE SELETORA DE VELOCIDADES TIPO CONTROLE DE PAREDE, OSCILANTE E BASCULANTE, CO
NFORME NORMAS ABNT VIGENTES, SELO PROCEL CLASSIFICACAO: LETRA A, GARANTIA MINIMA 12 MESES                                        

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

SP Ribeirão Preto RUA MIGUEL DIB, 81 (16) 3442-1744 totallicitacao@gmail.com.br

40.302.466/0001-66 RENIZE DE MATOS CRUZ 46715679894 R$ 184,00

Marca: Marca: VENTISOL SKU 543                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Modelo: Modelo: VENTISOL SKU 543 
Descrição: Descrição: VENTILADOR DE PAREDE, DIAMETRO NOMINAL: 60 CM, GRADE METALICA, NA COR PRETA, HELICE EM TERMOPLASTICO, COM 03 PAS, ROTACA
O MINIMA 1400 RPM, POTENCIA MINIMA 150W, BIVOLT, CHAVE SELETORA DE VELOCIDADES TIPO CONTROLE DE PAREDE, OSCILANTE E BASCULANTE, CO
NFORME NORMAS ABNT VIGENTES, SELO PROCEL CLASSIFICACAO: LETRA A, GARANTIA MINIMA 12 MESES                                        

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

SP Rio Claro R 8 JN, 1103 (19) 9626-3029 rnz.mattos@gmail.com

23.556.435/0001-12 SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA R$ 185,88

Marca: Marca: Ventisol SKU543                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Modelo: Modelo: Ventisol SKU543 
Descrição: Descrição: VENTILADOR DE PAREDE, DIAMETRO NOMINAL: 60 CM, GRADE METALICA, NA COR PRETA, HELICE EM TERMOPLASTICO, COM 03 PAS, ROTACA
O MINIMA 1400 RPM, POTENCIA MINIMA 150W, BIVOLT, CHAVE SELETORA DE VELOCIDADES TIPO CONTROLE DE PAREDE, OSCILANTE E BASCULANTE, CO
NFORME NORMAS ABNT VIGENTES, SELO PROCEL CLASSIFICACAO: LETRA A, GARANTIA MINIMA 12 MESES                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

SP São José do Rio Preto R DIONIZIO ZACARON, 2375 Anderson (17) 3304-9866 bec.sp@seattlebrasil.com.br

03.788.306/0001-42 A2G COMERCIAL LTDA. R$ 187,00

Marca: Marca: VENTISOL - VOP60 BIVOLT SKU - 543                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Modelo: Modelo: VENTISOL - VOP60 BIVOLT SKU - 543 
Descrição: Descrição: VENTILADOR DE PAREDE, DIAMETRO NOMINAL: 60 CM, GRADE METALICA, NA COR PRETA, HELICE EM TERMOPLASTICO, COM 03 PAS, ROTACA
O MINIMA 1400 RPM, POTENCIA MINIMA 150W, BIVOLT, CHAVE SELETORA DE VELOCIDADES TIPO CONTROLE DE PAREDE, OSCILANTE E BASCULANTE, CO
NFORME NORMAS ABNT VIGENTES, SELO PROCEL CLASSIFICACAO: LETRA A, GARANTIA MINIMA 12 MESES                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

SP Presidente Prudente R CAROLINA LANER BONGIOVANI, 587 ALESSANDRO (18) 3221-5335 a2gcomercio@gmail.com

11.094.173/0001-32 OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI R$ 195,00

Marca: Marca: Ventisol Vop60Cm                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Modelo: Modelo: Ventisol Vop60Cm 
Descrição: Descrição: VENTILADOR DE PAREDE, DIAMETRO NOMINAL: 60 CM, GRADE METALICA, NA COR PRETA, HELICE EM TERMOPLASTICO, COM 03 PAS, ROTACA
O MINIMA 1400 RPM, POTENCIA MINIMA 150W, BIVOLT, CHAVE SELETORA DE VELOCIDADES TIPO CONTROLE DE PAREDE, OSCILANTE E BASCULANTE, CO
NFORME NORMAS ABNT VIGENTES, SELO PROCEL CLASSIFICACAO: LETRA A, GARANTIA MINIMA 12 MESES                                        

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

SP São Paulo R VICENTE SOARES DA COSTA, 132 (11) 3932-3186 officedobrasil@uol.com.br

21.329.429/0001-05 R. D. VELANI - ELETRICA R$ 208,00

Marca: Marca: LOREN SID 60CM                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Modelo: Modelo: LOREN SID 60CM 
Descrição: Descrição: VENTILADOR DE PAREDE, DIAMETRO NOMINAL: 60 CM, GRADE METALICA, NA COR PRETA, HELICE EM TERMOPLASTICO, COM 03 PAS, ROTACA
O MINIMA 1400 RPM, POTENCIA MINIMA 150W, BIVOLT, CHAVE SELETORA DE VELOCIDADES TIPO CONTROLE DE PAREDE, OSCILANTE E BASCULANTE, CO
NFORME NORMAS ABNT VIGENTES, SELO PROCEL CLASSIFICACAO: LETRA A, GARANTIA MINIMA 12 MESES                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

SP São José do Rio Preto R DOUTOR COUTINHO CAVALCANTI, 1300 Juliano (17) 3224-3300 licitacao@contattos.com

36.521.392/0001-81 GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI R$ 239,25

Marca: Marca:  VENTISOL / Bivolt 200W / 543                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Modelo: Modelo:  VENTISOL / Bivolt 200W / 543 
Descrição: Descrição: VENTILADOR DE PAREDE, DIAMETRO NOMINAL: 60 CM, GRADE METALICA, NA COR PRETA, HELICE EM TERMOPLASTICO, COM 03 PAS, ROTACA
O MINIMA 1400 RPM, POTENCIA MINIMA 150W, BIVOLT, CHAVE SELETORA DE VELOCIDADES TIPO CONTROLE DE PAREDE, OSCILANTE E BASCULANTE, CO
NFORME NORMAS ABNT VIGENTES, SELO PROCEL CLASSIFICACAO: LETRA A, GARANTIA MINIMA 12 MESES                                        

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

SC Lages R CARLOS CHAGAS, 413 (49) 9925-0646 licitacao@govendasonline.com.br

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

Relatório gerado no dia 19/05/2022 16:09:44 (IP: 190.15.118.218)
Código Validação: 7uNL%2bfIOV89m%2fBD3O0eDghVambNKgfmuHb7j%2bh3HCJDHKT1ryWg0kMRHiVazRszQLUc1knsMYuE%3d 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
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53.249.470/0001-50 SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS EIRELI R$ 246,25

Marca: Marca: VENTILADOR OSC PAREDE 60CM PR GR CROMA                                                 
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Modelo: Modelo: VENTILADOR OSC PAREDE 60CM PR GR CROMA  
Descrição: Descrição: VENTILADOR DE PAREDE, DIAMETRO NOMINAL: 60 CM, GRADE METALICA, NA COR PRETA, HELICE EM TERMOPLASTICO, COM 03 PAS, ROTACA
O MINIMA 1400 RPM, POTENCIA MINIMA 150W, BIVOLT, CHAVE SELETORA DE VELOCIDADES TIPO CONTROLE DE PAREDE, OSCILANTE E BASCULANTE, CO
NFORME NORMAS ABNT VIGENTES, SELO PROCEL CLASSIFICACAO: LETRA A, GARANTIA MINIMA 12 MESES                                        

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

SP São Paulo R CORONEL FRIAS, 240 (11) 5071-4040 carlos@sistecnica.com.br

22.415.106/0001-99 ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS R$ 247,00

Marca: Marca: Ventisol Oscilante 60cm Metal Preto 1400RPM Bivolt                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Modelo: Modelo: Ventisol Oscilante 60cm Metal Preto 1400RPM Bivolt 
Descrição: Descrição: VENTILADOR DE PAREDE, DIAMETRO NOMINAL: 60 CM, GRADE METALICA, NA COR PRETA, HELICE EM TERMOPLASTICO, COM 03 PAS, ROTACA
O MINIMA 1400 RPM, POTENCIA MINIMA 150W, BIVOLT, CHAVE SELETORA DE VELOCIDADES TIPO CONTROLE DE PAREDE, OSCILANTE E BASCULANTE, CO
NFORME NORMAS ABNT VIGENTES, SELO PROCEL CLASSIFICACAO: LETRA A, GARANTIA MINIMA 12 MESES                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

SP Campinas R LUIS ARROBAS MARTINS, 322 ANDRE (19) 3043-1005 andre.viana@grupoksp.com.br

08.685.690/0001-71 QUALITY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA R$ 249,00

Marca: Marca: VENTISOL 543                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Modelo: Modelo: VENTISOL 543 
Descrição: Descrição: VENTILADOR DE PAREDE, DIAMETRO NOMINAL: 60 CM, GRADE METALICA, NA COR PRETA, HELICE EM TERMOPLASTICO, COM 03 PAS, ROTACA
O MINIMA 1400 RPM, POTENCIA MINIMA 150W, BIVOLT, CHAVE SELETORA DE VELOCIDADES TIPO CONTROLE DE PAREDE, OSCILANTE E BASCULANTE, CO
NFORME NORMAS ABNT VIGENTES, SELO PROCEL CLASSIFICACAO: LETRA A, GARANTIA MINIMA 12 MESES                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

SP Campinas R PRIMEIRO DE MARCO, 292 Richard Tivelli Lanza (19) 3212-1745 qualitycampinas@bol.com.br

45.127.054/0001-50 MIRIAM SUZANA MORETTI 17065255832 R$ 279,00

Marca: Marca: ARGE - VENT OSC PAREDE 60CM GRADE DE AÇO INMETRO                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Modelo: Modelo: ARGE - VENT OSC PAREDE 60CM GRADE DE AÇO INMETRO 
Descrição: Descrição: VENTILADOR DE PAREDE, DIAMETRO NOMINAL: 60 CM, GRADE METALICA, NA COR PRETA, HELICE EM TERMOPLASTICO, COM 03 PAS, ROTACA
O MINIMA 1400 RPM, POTENCIA MINIMA 150W, BIVOLT, CHAVE SELETORA DE VELOCIDADES TIPO CONTROLE DE PAREDE, OSCILANTE E BASCULANTE, CO
NFORME NORMAS ABNT VIGENTES, SELO PROCEL CLASSIFICACAO: LETRA A, GARANTIA MINIMA 12 MESES                                        

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

SP Garça R FAUSTO FLORIANO DE TOLEDO, 1519 (14) 9712-8788 miriamsuzanamoretti@gmail.com

34.290.256/0001-00 VALDEREZ MATEUS LTDA R$ 323,00

Marca: Marca: 544VENTILADOR OSC PAREDE 60CM PR GR CROMA                                                 
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Modelo: Modelo: 544VENTILADOR OSC PAREDE 60CM PR GR CROMA  
Descrição: Descrição: VENTILADOR DE PAREDE, DIAMETRO NOMINAL: 60 CM, GRADE METALICA, NA COR PRETA, HELICE EM TERMOPLASTICO, COM 03 PAS, ROTACA
O MINIMA 1400 RPM, POTENCIA MINIMA 150W, BIVOLT, CHAVE SELETORA DE VELOCIDADES TIPO CONTROLE DE PAREDE, OSCILANTE E BASCULANTE, CO
NFORME NORMAS ABNT VIGENTES, SELO PROCEL CLASSIFICACAO: LETRA A, GARANTIA MINIMA 12 MESES                                        

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

SP Araçatuba R AUREA DE OLIVEIRA DOS SANTOS, 387 (18) 9655-3883 alphasuprimentos_escritorio@hotmail.com

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

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Outros Entes Públicos) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 201,23R$ 201,23

Órgão:Órgão: GABINETE DO SECRETARIO 

SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS 

SãO PAULO

Objeto:Objeto: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE: EQUIPAMENTOS DE VENTILACAO

E CIRCULACAO DE AR, MOBILIARIOS DE HOTELARIA E ALOJAMENTOS,

EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO

Data:Data: 08/04/2022 12:34

Modalidade:Modalidade: Convite Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: OC: 370101000012022OC00001

Lote/Item:Lote/Item: 1/1

Ata:Ata: Link Ata

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

Quantidade:Quantidade: 2

Unidade:Unidade: UNIDADE

UF:UF: SP

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

Relatório gerado no dia 19/05/2022 16:09:44 (IP: 190.15.118.218)
Código Validação: 7uNL%2bfIOV89m%2fBD3O0eDghVambNKgfmuHb7j%2bh3HCJDHKT1ryWg0kMRHiVazRszQLUc1knsMYuE%3d 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
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Descrição:Descrição: VENTILADOR DE PAREDE, D=60CM, BIVOLTVENTILADOR DE PAREDE, D=60CM, BIVOLT - VENTILADOR DE PAREDE,

DIAMETRO NOMINAL: 60 CM, GRADE METALICA, NA COR PRETA, HELICE EM

TERMOPLASTICO, COM 03 PAS, ROTACAO MINIMA 1400 RPM, POTENCIA

MINIMA 150W, BIVOLT, CHAVE SELETORA DE VELOCIDADES TIPO CONTROLE

DE PAREDE, OSCILANTE E BASCULANTE, CONFORME NORMAS ABNT

VIGENTES, SELO PROCEL CLASSIFICACAO: LETRA A, GARANTIA MINIMA 12

MESES

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

23.556.435/0001-12
* VENCEDOR *

SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA R$ 201,23R$ 201,23

Marca: Marca: Ventisol SKU543                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Modelo: Modelo: Ventisol SKU543 
Descrição: Descrição: VENTILADOR DE PAREDE, DIAMETRO NOMINAL: 60 CM, GRADE METALICA, NA COR PRETA, HELICE EM TERMOPLASTICO, COM 03 PAS, ROTACA
O MINIMA 1400 RPM, POTENCIA MINIMA 150W, BIVOLT, CHAVE SELETORA DE VELOCIDADES TIPO CONTROLE DE PAREDE, OSCILANTE E BASCULANTE, CO
NFORME NORMAS ABNT VIGENTES, SELO PROCEL CLASSIFICACAO: LETRA A, GARANTIA MINIMA 12 MESES                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

SP São José do Rio Preto R DIONIZIO ZACARON, 2375 Anderson (17) 3304-9866 bec.sp@seattlebrasil.com.br

11.094.173/0001-32 OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI R$ 208,05

Marca: Marca: VENTISOL - SKU 543 - VOP60                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Modelo: Modelo: VENTISOL - SKU 543 - VOP60 
Descrição: Descrição: VENTILADOR DE PAREDE, DIAMETRO NOMINAL: 60 CM, GRADE METALICA, NA COR PRETA, HELICE EM TERMOPLASTICO, COM 03 PAS, ROTACA
O MINIMA 1400 RPM, POTENCIA MINIMA 150W, BIVOLT, CHAVE SELETORA DE VELOCIDADES TIPO CONTROLE DE PAREDE, OSCILANTE E BASCULANTE, CO
NFORME NORMAS ABNT VIGENTES, SELO PROCEL CLASSIFICACAO: LETRA A, GARANTIA MINIMA 12 MESES                                        

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

SP São Paulo R VICENTE SOARES DA COSTA, 132 (11) 3932-3186 officedobrasil@uol.com.br

03.788.306/0001-42 A2G COMERCIAL LTDA. R$ 217,00

Marca: Marca: VENTISOL - VOP60 BIVOLT SKU - 543                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Modelo: Modelo: VENTISOL - VOP60 BIVOLT SKU - 543 
Descrição: Descrição: VENTILADOR DE PAREDE, DIAMETRO NOMINAL: 60 CM, GRADE METALICA, NA COR PRETA, HELICE EM TERMOPLASTICO, COM 03 PAS, ROTACA
O MINIMA 1400 RPM, POTENCIA MINIMA 150W, BIVOLT, CHAVE SELETORA DE VELOCIDADES TIPO CONTROLE DE PAREDE, OSCILANTE E BASCULANTE, CO
NFORME NORMAS ABNT VIGENTES, SELO PROCEL CLASSIFICACAO: LETRA A, GARANTIA MINIMA 12 MESES                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

SP Presidente Prudente R CAROLINA LANER BONGIOVANI, 587 ALESSANDRO (18) 3221-5335 a2gcomercio@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Outros Entes Públicos) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 207,00R$ 207,00

Órgão:Órgão: COM.POLIC.AREA METROPOLITANA-8 

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA 

ITAPEVI

Objeto:Objeto: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE: EQUIPAMENTOS DE VENTILACAO

E CIRCULACAO DE AR

Descrição:Descrição: VENTILADOR DE PAREDE, OSCILANTE, DIAMETRO DE 50CMVENTILADOR DE PAREDE, OSCILANTE, DIAMETRO DE 50CM - VENTILADOR,

DE PAREDE, OSCILANTE, GRADE PROTETORA METALICA COM PINTURA EPOXI

NA COR PRETA, PROTETOR TERMICO, 3 PAS DE PLASTICO, DIAMETRO DE 50

CM, COM REGULAGEM VERTICAL, COM VELOCIDADE GRADUAL REGULAVEL,

OSCILANTE, ROTACAO MAXIMA 1500 RPM, POTENCIA ENTRE 150W E 200W,

BIVOLT, PRAZO DE GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES, MNUAL DE

INSTALACAO EM PORTUGUES

Data:Data: 08/04/2022 08:24

Modalidade:Modalidade: Convite Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: OC: 180179000012022OC00261

Lote/Item:Lote/Item: 1/2

Ata:Ata: Link Ata

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

Quantidade:Quantidade: 8

Unidade:Unidade: UNIDADE

UF:UF: SP

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

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

03.788.306/0001-42
* VENCEDOR *

A2G COMERCIAL LTDA. R$ 207,00R$ 207,00

Marca: Marca: VENTISOL - VOP 60 BIVOLT SKU 543                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Modelo: Modelo: VENTISOL - VOP 60 BIVOLT SKU 543 
Descrição: Descrição: VENTILADOR, DE PAREDE, OSCILANTE, GRADE PROTETORA METALICA COM PINTURA EPOXI NA COR PRETA, PROTETOR TERMICO, 3 PAS DE PL
ASTICO, DIAMETRO DE 50 CM, COM REGULAGEM VERTICAL, COM VELOCIDADE GRADUAL REGULAVEL, OSCILANTE, ROTACAO MAXIMA 1500 RPM, POTENCI
A ENTRE 150W E 200W, BIVOLT, PRAZO DE GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES, MNUAL DE INSTALACAO EM PORTUGUES                                        

Relatório gerado no dia 19/05/2022 16:09:44 (IP: 190.15.118.218)
Código Validação: 7uNL%2bfIOV89m%2fBD3O0eDghVambNKgfmuHb7j%2bh3HCJDHKT1ryWg0kMRHiVazRszQLUc1knsMYuE%3d 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
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Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

SP Presidente Prudente R CAROLINA LANER BONGIOVANI, 587 ALESSANDRO (18) 3221-5335 a2gcomercio@gmail.com

53.249.470/0001-50 SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS EIRELI R$ 212,95

Marca: Marca: VENTILADOR OSC PAREDE 50CM STEEL CH HH PREMIUM                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Modelo: Modelo: VENTILADOR OSC PAREDE 50CM STEEL CH HH PREMIUM 
Descrição: Descrição: VENTILADOR, DE PAREDE, OSCILANTE, GRADE PROTETORA METALICA COM PINTURA EPOXI NA COR PRETA, PROTETOR TERMICO, 3 PAS DE PL
ASTICO, DIAMETRO DE 50 CM, COM REGULAGEM VERTICAL, COM VELOCIDADE GRADUAL REGULAVEL, OSCILANTE, ROTACAO MAXIMA 1500 RPM, POTENCI
A ENTRE 150W E 200W, BIVOLT, PRAZO DE GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES, MNUAL DE INSTALACAO EM PORTUGUES                                        

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

SP São Paulo R CORONEL FRIAS, 240 (11) 5071-4040 carlos@sistecnica.com.br

28.697.784/0001-78 MARIA CONSUELO SOARES DA MATA R$ 215,00

Marca: Marca: VENTISOL 538                                                   
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Modelo: Modelo: VENTISOL 538    
Descrição: Descrição: VENTILADOR, DE PAREDE, OSCILANTE, GRADE PROTETORA METALICA COM PINTURA EPOXI NA COR PRETA, PROTETOR TERMICO, 3 PAS DE PL
ASTICO, DIAMETRO DE 50 CM, COM REGULAGEM VERTICAL, COM VELOCIDADE GRADUAL REGULAVEL, OSCILANTE, ROTACAO MAXIMA 1500 RPM, POTENCI
A ENTRE 150W E 200W, BIVOLT, PRAZO DE GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES, MNUAL DE INSTALACAO EM PORTUGUES                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

SP São Paulo R ADAO RIBEIRO, 51 REGIS (11) 3562-7151 consulvendas1@gmail.com

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

Preço (Outros Entes Públicos) 4: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Outros Entes Públicos) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 158,65R$ 158,65

Órgão:Órgão: COMANDO POLIC.INT.-5 SJRIO PRETO 

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA 

SãO JOSé DO RIO PRETO

Objeto:Objeto: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE: EQUIPAMENTOS DE

REFRIGERACAO, EQUIPAMENTOS DE VENTILACAO E CIRCULACAO DE AR,

EQUIPAMENTOS DE COZINHA

Descrição:Descrição: VENTILADOR DE PAREDE, OSCILANTE, DIAMETRO DE 50CMVENTILADOR DE PAREDE, OSCILANTE, DIAMETRO DE 50CM - VENTILADOR,

DE PAREDE, OSCILANTE, GRADE PROTETORA METALICA COM PINTURA EPOXI

NA COR PRETA, PROTETOR TERMICO, 3 PAS DE PLASTICO, DIAMETRO DE 50

CM, COM REGULAGEM VERTICAL, COM VELOCIDADE GRADUAL REGULAVEL,

OSCILANTE, ROTACAO MAXIMA 1500 RPM, POTENCIA ENTRE 150W E 200W,

BIVOLT, PRAZO DE GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES, MNUAL DE

INSTALACAO EM PORTUGUES

Data:Data: 06/04/2022 08:05

Modalidade:Modalidade: Convite Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: OC: 180160000012022OC00158

Lote/Item:Lote/Item: 1/3

Ata:Ata: Link Ata

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

Quantidade:Quantidade: 10

Unidade:Unidade: UNIDADE

UF:UF: SP

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

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

38.118.837/0001-02
* VENCEDOR *

L G DA SILVA EQUIPAMENTOS LTDA R$ 158,65

Marca: Marca: Ventisol - VOP 50 CM - 538                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Modelo: Modelo: Ventisol - VOP 50 CM - 538 
Descrição: Descrição: VENTILADOR, DE PAREDE, OSCILANTE, GRADE PROTETORA METALICA COM PINTURA EPOXI NA COR PRETA, PROTETOR TERMICO, 3 PAS DE PL
ASTICO, DIAMETRO DE 50 CM, COM REGULAGEM VERTICAL, COM VELOCIDADE GRADUAL REGULAVEL, OSCILANTE, ROTACAO MAXIMA 1500 RPM, POTENCI
A ENTRE 150W E 200W, BIVOLT, PRAZO DE GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES, MNUAL DE INSTALACAO EM PORTUGUES                                        

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

SP Limeira AV VITORIO BORTOLAN, 1635 (19) 3495-0602 danielhgs@ig.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 5: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Outros Entes Públicos) 5: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 184,17R$ 184,17

Órgão:Órgão: DEPTO DE SUPORTE ADM. DO COMANDO GERAL-DSA/C 

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA 

SãO PAULO

Objeto:Objeto: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE: EQUIPAMENTOS DE VENTILACAO

E CIRCULACAO DE AR

Data:Data: 05/04/2022 14:38

Modalidade:Modalidade: Convite Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: OC: 180152000012022OC00062

Lote/Item:Lote/Item: 1/2

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

Relatório gerado no dia 19/05/2022 16:09:44 (IP: 190.15.118.218)
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Descrição:Descrição: VENTILADOR DE PAREDE, D=60CM, BIVOLTVENTILADOR DE PAREDE, D=60CM, BIVOLT - VENTILADOR DE PAREDE,

DIAMETRO NOMINAL: 60 CM, GRADE METALICA, NA COR PRETA, HELICE EM

TERMOPLASTICO, COM 03 PAS, ROTACAO MINIMA 1400 RPM, POTENCIA

MINIMA 150W, BIVOLT, CHAVE SELETORA DE VELOCIDADES TIPO CONTROLE

DE PAREDE, OSCILANTE E BASCULANTE, CONFORME NORMAS ABNT

VIGENTES, SELO PROCEL CLASSIFICACAO: LETRA A, GARANTIA MINIMA 12

MESES

Ata:Ata: Link Ata

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

Quantidade:Quantidade: 20

Unidade:Unidade: UNIDADE

UF:UF: SP

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

23.556.435/0001-12
* VENCEDOR *

SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA R$ 184,17R$ 184,17

Marca: Marca: Ventisol SKU543                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Modelo: Modelo: Ventisol SKU543 
Descrição: Descrição: VENTILADOR DE PAREDE, DIAMETRO NOMINAL: 60 CM, GRADE METALICA, NA COR PRETA, HELICE EM TERMOPLASTICO, COM 03 PAS, ROTACA
O MINIMA 1400 RPM, POTENCIA MINIMA 150W, BIVOLT, CHAVE SELETORA DE VELOCIDADES TIPO CONTROLE DE PAREDE, OSCILANTE E BASCULANTE, CO
NFORME NORMAS ABNT VIGENTES, SELO PROCEL CLASSIFICACAO: LETRA A, GARANTIA MINIMA 12 MESES                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

SP São José do Rio Preto R DIONIZIO ZACARON, 2375 Anderson (17) 3304-9866 bec.sp@seattlebrasil.com.br

28.697.784/0001-78 MARIA CONSUELO SOARES DA MATA R$ 185,00

Marca: Marca: Ventisol SKU543                                                  
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Modelo: Modelo: Ventisol SKU543   
Descrição: Descrição: VENTILADOR DE PAREDE, DIAMETRO NOMINAL: 60 CM, GRADE METALICA, NA COR PRETA, HELICE EM TERMOPLASTICO, COM 03 PAS, ROTACA
O MINIMA 1400 RPM, POTENCIA MINIMA 150W, BIVOLT, CHAVE SELETORA DE VELOCIDADES TIPO CONTROLE DE PAREDE, OSCILANTE E BASCULANTE, CO
NFORME NORMAS ABNT VIGENTES, SELO PROCEL CLASSIFICACAO: LETRA A, GARANTIA MINIMA 12 MESES                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

SP São Paulo R ADAO RIBEIRO, 51 REGIS (11) 3562-7151 consulvendas1@gmail.com

40.302.466/0001-66 RENIZE DE MATOS CRUZ 46715679894 R$ 185,00

Marca: Marca: VENTISOL SKU 543                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Modelo: Modelo: VENTISOL SKU 543 
Descrição: Descrição: VENTILADOR DE PAREDE, DIAMETRO NOMINAL: 60 CM, GRADE METALICA, NA COR PRETA, HELICE EM TERMOPLASTICO, COM 03 PAS, ROTACA
O MINIMA 1400 RPM, POTENCIA MINIMA 150W, BIVOLT, CHAVE SELETORA DE VELOCIDADES TIPO CONTROLE DE PAREDE, OSCILANTE E BASCULANTE, CO
NFORME NORMAS ABNT VIGENTES, SELO PROCEL CLASSIFICACAO: LETRA A, GARANTIA MINIMA 12 MESES                                        

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

SP Rio Claro R 8 JN, 1103 (19) 9626-3029 rnz.mattos@gmail.com

35.968.629/0001-04 RONALDO ELETRO EIRELI R$ 185,80

Marca: Marca: VENTISOL - VOP60 BIVOLT SKU - 543                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Modelo: Modelo: VENTISOL - VOP60 BIVOLT SKU - 543 
Descrição: Descrição: VENTILADOR DE PAREDE, DIAMETRO NOMINAL: 60 CM, GRADE METALICA, NA COR PRETA, HELICE EM TERMOPLASTICO, COM 03 PAS, ROTACA
O MINIMA 1400 RPM, POTENCIA MINIMA 150W, BIVOLT, CHAVE SELETORA DE VELOCIDADES TIPO CONTROLE DE PAREDE, OSCILANTE E BASCULANTE, CO
NFORME NORMAS ABNT VIGENTES, SELO PROCEL CLASSIFICACAO: LETRA A, GARANTIA MINIMA 12 MESES                                        

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

SP Ribeirão Preto RUA MIGUEL DIB, 81 (16) 3442-1744 totallicitacao@gmail.com.br

38.118.837/0001-02 L G DA SILVA EQUIPAMENTOS LTDA R$ 186,15

Marca: Marca: Ventisol - VOC 60 CM Bivolt                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Modelo: Modelo: Ventisol - VOC 60 CM Bivolt 
Descrição: Descrição: VENTILADOR DE PAREDE, DIAMETRO NOMINAL: 60 CM, GRADE METALICA, NA COR PRETA, HELICE EM TERMOPLASTICO, COM 03 PAS, ROTACA
O MINIMA 1400 RPM, POTENCIA MINIMA 150W, BIVOLT, CHAVE SELETORA DE VELOCIDADES TIPO CONTROLE DE PAREDE, OSCILANTE E BASCULANTE, CO
NFORME NORMAS ABNT VIGENTES, SELO PROCEL CLASSIFICACAO: LETRA A, GARANTIA MINIMA 12 MESES                                        

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

SP Limeira AV VITORIO BORTOLAN, 1635 (19) 3495-0602 danielhgs@ig.com.br

03.788.306/0001-42 A2G COMERCIAL LTDA. R$ 187,00

Marca: Marca: VENTISOL - VOP60 BIVOLT SKU - 543                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Modelo: Modelo: VENTISOL - VOP60 BIVOLT SKU - 543 
Descrição: Descrição: VENTILADOR DE PAREDE, DIAMETRO NOMINAL: 60 CM, GRADE METALICA, NA COR PRETA, HELICE EM TERMOPLASTICO, COM 03 PAS, ROTACA
O MINIMA 1400 RPM, POTENCIA MINIMA 150W, BIVOLT, CHAVE SELETORA DE VELOCIDADES TIPO CONTROLE DE PAREDE, OSCILANTE E BASCULANTE, CO
NFORME NORMAS ABNT VIGENTES, SELO PROCEL CLASSIFICACAO: LETRA A, GARANTIA MINIMA 12 MESES                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

SP Presidente Prudente R CAROLINA LANER BONGIOVANI, 587 ALESSANDRO (18) 3221-5335 a2gcomercio@gmail.com

Relatório gerado no dia 19/05/2022 16:09:44 (IP: 190.15.118.218)
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11.094.173/0001-32 OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI R$ 216,35

Marca: Marca: VENTISOL - SKU 543 - VOP60                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Modelo: Modelo: VENTISOL - SKU 543 - VOP60 
Descrição: Descrição: VENTILADOR DE PAREDE, DIAMETRO NOMINAL: 60 CM, GRADE METALICA, NA COR PRETA, HELICE EM TERMOPLASTICO, COM 03 PAS, ROTACA
O MINIMA 1400 RPM, POTENCIA MINIMA 150W, BIVOLT, CHAVE SELETORA DE VELOCIDADES TIPO CONTROLE DE PAREDE, OSCILANTE E BASCULANTE, CO
NFORME NORMAS ABNT VIGENTES, SELO PROCEL CLASSIFICACAO: LETRA A, GARANTIA MINIMA 12 MESES                                        

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

SP São Paulo R VICENTE SOARES DA COSTA, 132 (11) 3932-3186 officedobrasil@uol.com.br

45.127.054/0001-50 MIRIAM SUZANA MORETTI 17065255832 R$ 229,00

Marca: Marca: ARGE-PAREDE 60CM -160W- PRETO-BIVOLT-1 ANO G                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Modelo: Modelo: ARGE-PAREDE 60CM -160W- PRETO-BIVOLT-1 ANO G 
Descrição: Descrição: VENTILADOR DE PAREDE, DIAMETRO NOMINAL: 60 CM, GRADE METALICA, NA COR PRETA, HELICE EM TERMOPLASTICO, COM 03 PAS, ROTACA
O MINIMA 1400 RPM, POTENCIA MINIMA 150W, BIVOLT, CHAVE SELETORA DE VELOCIDADES TIPO CONTROLE DE PAREDE, OSCILANTE E BASCULANTE, CO
NFORME NORMAS ABNT VIGENTES, SELO PROCEL CLASSIFICACAO: LETRA A, GARANTIA MINIMA 12 MESES                                        

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

SP Garça R FAUSTO FLORIANO DE TOLEDO, 1519 (14) 9712-8788 miriamsuzanamoretti@gmail.com

44.371.514/0001-29 REOBOTE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA R$ 232,79

Marca: Marca: Ventisol SKU543                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Modelo: Modelo: Ventisol SKU543 
Descrição: Descrição: VENTILADOR DE PAREDE, DIAMETRO NOMINAL: 60 CM, GRADE METALICA, NA COR PRETA, HELICE EM TERMOPLASTICO, COM 03 PAS, ROTACA
O MINIMA 1400 RPM, POTENCIA MINIMA 150W, BIVOLT, CHAVE SELETORA DE VELOCIDADES TIPO CONTROLE DE PAREDE, OSCILANTE E BASCULANTE, CO
NFORME NORMAS ABNT VIGENTES, SELO PROCEL CLASSIFICACAO: LETRA A, GARANTIA MINIMA 12 MESES                                        

Endereço:Endereço:

,

36.521.392/0001-81 GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI R$ 236,00

Marca: Marca: VENTISOL / Bivolt 200W / 543                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Modelo: Modelo: VENTISOL / Bivolt 200W / 543 
Descrição: Descrição: VENTILADOR DE PAREDE, DIAMETRO NOMINAL: 60 CM, GRADE METALICA, NA COR PRETA, HELICE EM TERMOPLASTICO, COM 03 PAS, ROTACA
O MINIMA 1400 RPM, POTENCIA MINIMA 150W, BIVOLT, CHAVE SELETORA DE VELOCIDADES TIPO CONTROLE DE PAREDE, OSCILANTE E BASCULANTE, CO
NFORME NORMAS ABNT VIGENTES, SELO PROCEL CLASSIFICACAO: LETRA A, GARANTIA MINIMA 12 MESES                                        

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

SC Lages R CARLOS CHAGAS, 413 (49) 9925-0646 licitacao@govendasonline.com.br

53.249.470/0001-50 SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS EIRELI R$ 239,99

Marca: Marca: 544 VENTILADOR OSC PAREDE 60CM PR GR CROMA                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Modelo: Modelo: 544 VENTILADOR OSC PAREDE 60CM PR GR CROMA 
Descrição: Descrição: VENTILADOR DE PAREDE, DIAMETRO NOMINAL: 60 CM, GRADE METALICA, NA COR PRETA, HELICE EM TERMOPLASTICO, COM 03 PAS, ROTACA
O MINIMA 1400 RPM, POTENCIA MINIMA 150W, BIVOLT, CHAVE SELETORA DE VELOCIDADES TIPO CONTROLE DE PAREDE, OSCILANTE E BASCULANTE, CO
NFORME NORMAS ABNT VIGENTES, SELO PROCEL CLASSIFICACAO: LETRA A, GARANTIA MINIMA 12 MESES                                        

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

SP São Paulo R CORONEL FRIAS, 240 (11) 5071-4040 carlos@sistecnica.com.br

08.685.690/0001-71 QUALITY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA R$ 249,00

Marca: Marca: LORENSID TUFAO                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Modelo: Modelo: LORENSID TUFAO 
Descrição: Descrição: VENTILADOR DE PAREDE, DIAMETRO NOMINAL: 60 CM, GRADE METALICA, NA COR PRETA, HELICE EM TERMOPLASTICO, COM 03 PAS, ROTACA
O MINIMA 1400 RPM, POTENCIA MINIMA 150W, BIVOLT, CHAVE SELETORA DE VELOCIDADES TIPO CONTROLE DE PAREDE, OSCILANTE E BASCULANTE, CO
NFORME NORMAS ABNT VIGENTES, SELO PROCEL CLASSIFICACAO: LETRA A, GARANTIA MINIMA 12 MESES                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

SP Campinas R PRIMEIRO DE MARCO, 292 Richard Tivelli Lanza (19) 3212-1745 qualitycampinas@bol.com.br

01.117.769/0001-57 AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA R$ 257,00

Marca: Marca: VENTI DELTA MOD. VENTURA PAREDE                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Modelo: Modelo: VENTI DELTA MOD. VENTURA PAREDE 
Descrição: Descrição: VENTILADOR DE PAREDE, DIAMETRO NOMINAL: 60 CM, GRADE METALICA, NA COR PRETA, HELICE EM TERMOPLASTICO, COM 03 PAS, ROTACA
O MINIMA 1400 RPM, POTENCIA MINIMA 150W, BIVOLT, CHAVE SELETORA DE VELOCIDADES TIPO CONTROLE DE PAREDE, OSCILANTE E BASCULANTE, CO
NFORME NORMAS ABNT VIGENTES, SELO PROCEL CLASSIFICACAO: LETRA A, GARANTIA MINIMA 12 MESES                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

SP Ribeirão Preto AV DOUTOR ANTONIO ALVES PASSIG, 875 Adré Marcos Sampaio Basso (16) 3969-2536 ribeiraoverde@gmail.com

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL
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Preço (Outros Entes Públicos) 6: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Outros Entes Públicos) 6: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 186,05R$ 186,05

Órgão:Órgão: 6. GB.-CEL.PM.LUIZ SEBASTIAO MALVASIO 

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA 

SANTOS

Objeto:Objeto: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE: EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA

E LAVAGEM A SECO, EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO, EQUIPAMENTOS DE

COZINHA, EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA, EQUIPAMENTOS DE VENTILACAO E

CIRCULACAO DE AR

Descrição:Descrição: VENTILADOR DE PAREDE, D=60CM, BIVOLTVENTILADOR DE PAREDE, D=60CM, BIVOLT - VENTILADOR DE PAREDE,

DIAMETRO NOMINAL: 60 CM, GRADE METALICA, NA COR PRETA, HELICE EM

TERMOPLASTICO, COM 03 PAS, ROTACAO MINIMA 1400 RPM, POTENCIA

MINIMA 150W, BIVOLT, CHAVE SELETORA DE VELOCIDADES TIPO CONTROLE

DE PAREDE, OSCILANTE E BASCULANTE, CONFORME NORMAS ABNT

VIGENTES, SELO PROCEL CLASSIFICACAO: LETRA A, GARANTIA MINIMA 12

MESES

Data:Data: 01/04/2022 15:13

Modalidade:Modalidade: Convite Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: OC: 180205000012022OC00010

Lote/Item:Lote/Item: 1/9

Ata:Ata: Link Ata

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

Quantidade:Quantidade: 15

Unidade:Unidade: UNIDADE

UF:UF: SP

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

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

38.118.837/0001-02
* VENCEDOR *

L G DA SILVA EQUIPAMENTOS LTDA R$ 186,05R$ 186,05

Marca: Marca: Ventisol - VOP 60CM                                                 
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Modelo: Modelo: Ventisol - VOP 60CM  
Descrição: Descrição: VENTILADOR DE PAREDE, DIAMETRO NOMINAL: 60 CM, GRADE METALICA, NA COR PRETA, HELICE EM TERMOPLASTICO, COM 03 PAS, ROTACA
O MINIMA 1400 RPM, POTENCIA MINIMA 150W, BIVOLT, CHAVE SELETORA DE VELOCIDADES TIPO CONTROLE DE PAREDE, OSCILANTE E BASCULANTE, CO
NFORME NORMAS ABNT VIGENTES, SELO PROCEL CLASSIFICACAO: LETRA A, GARANTIA MINIMA 12 MESES                                        

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

SP Limeira AV VITORIO BORTOLAN, 1635 (19) 3495-0602 danielhgs@ig.com.br

03.788.306/0001-42 A2G COMERCIAL LTDA. R$ 187,00

Marca: Marca: VENTISOL - VOP60 BIVOLT SKU - 543                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Modelo: Modelo: VENTISOL - VOP60 BIVOLT SKU - 543 
Descrição: Descrição: VENTILADOR DE PAREDE, DIAMETRO NOMINAL: 60 CM, GRADE METALICA, NA COR PRETA, HELICE EM TERMOPLASTICO, COM 03 PAS, ROTACA
O MINIMA 1400 RPM, POTENCIA MINIMA 150W, BIVOLT, CHAVE SELETORA DE VELOCIDADES TIPO CONTROLE DE PAREDE, OSCILANTE E BASCULANTE, CO
NFORME NORMAS ABNT VIGENTES, SELO PROCEL CLASSIFICACAO: LETRA A, GARANTIA MINIMA 12 MESES                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

SP Presidente Prudente R CAROLINA LANER BONGIOVANI, 587 ALESSANDRO (18) 3221-5335 a2gcomercio@gmail.com

23.556.435/0001-12 SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA R$ 187,58

Marca: Marca: Ventisol SKU543                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Modelo: Modelo: Ventisol SKU543 
Descrição: Descrição: VENTILADOR DE PAREDE, DIAMETRO NOMINAL: 60 CM, GRADE METALICA, NA COR PRETA, HELICE EM TERMOPLASTICO, COM 03 PAS, ROTACA
O MINIMA 1400 RPM, POTENCIA MINIMA 150W, BIVOLT, CHAVE SELETORA DE VELOCIDADES TIPO CONTROLE DE PAREDE, OSCILANTE E BASCULANTE, CO
NFORME NORMAS ABNT VIGENTES, SELO PROCEL CLASSIFICACAO: LETRA A, GARANTIA MINIMA 12 MESES                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

SP São José do Rio Preto R DIONIZIO ZACARON, 2375 Anderson (17) 3304-9866 bec.sp@seattlebrasil.com.br

40.302.466/0001-66 RENIZE DE MATOS CRUZ 46715679894 R$ 189,20

Marca: Marca: VENTISOL SKU 543 200w                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Modelo: Modelo: VENTISOL SKU 543 200w 
Descrição: Descrição: VENTILADOR DE PAREDE, DIAMETRO NOMINAL: 60 CM, GRADE METALICA, NA COR PRETA, HELICE EM TERMOPLASTICO, COM 03 PAS, ROTACA
O MINIMA 1400 RPM, POTENCIA MINIMA 150W, BIVOLT, CHAVE SELETORA DE VELOCIDADES TIPO CONTROLE DE PAREDE, OSCILANTE E BASCULANTE, CO
NFORME NORMAS ABNT VIGENTES, SELO PROCEL CLASSIFICACAO: LETRA A, GARANTIA MINIMA 12 MESES                                        

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

SP Rio Claro R 8 JN, 1103 (19) 9626-3029 rnz.mattos@gmail.com

28.697.784/0001-78 MARIA CONSUELO SOARES DA MATA R$ 193,00
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https://arquivos.bancodeprecos.com.br/files/anexos/becConvite/OC180205000012022OC00010-ConviteEletrnico-6GB-CELPMLUIZSEBASTIAOMALVASIO/Ata.zip


Marca: Marca: VENTISOL - SKU 543 - VOP60                                                  
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Modelo: Modelo: VENTISOL - SKU 543 - VOP60   
Descrição: Descrição: VENTILADOR DE PAREDE, DIAMETRO NOMINAL: 60 CM, GRADE METALICA, NA COR PRETA, HELICE EM TERMOPLASTICO, COM 03 PAS, ROTACA
O MINIMA 1400 RPM, POTENCIA MINIMA 150W, BIVOLT, CHAVE SELETORA DE VELOCIDADES TIPO CONTROLE DE PAREDE, OSCILANTE E BASCULANTE, CO
NFORME NORMAS ABNT VIGENTES, SELO PROCEL CLASSIFICACAO: LETRA A, GARANTIA MINIMA 12 MESES                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

SP São Paulo R ADAO RIBEIRO, 51 REGIS (11) 3562-7151 consulvendas1@gmail.com

11.094.173/0001-32 OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI R$ 198,00

Marca: Marca: Ventisol Vop60Cm                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Modelo: Modelo: Ventisol Vop60Cm 
Descrição: Descrição: VENTILADOR DE PAREDE, DIAMETRO NOMINAL: 60 CM, GRADE METALICA, NA COR PRETA, HELICE EM TERMOPLASTICO, COM 03 PAS, ROTACA
O MINIMA 1400 RPM, POTENCIA MINIMA 150W, BIVOLT, CHAVE SELETORA DE VELOCIDADES TIPO CONTROLE DE PAREDE, OSCILANTE E BASCULANTE, CO
NFORME NORMAS ABNT VIGENTES, SELO PROCEL CLASSIFICACAO: LETRA A, GARANTIA MINIMA 12 MESES                                        

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

SP São Paulo R VICENTE SOARES DA COSTA, 132 (11) 3932-3186 officedobrasil@uol.com.br

36.562.352/0001-88 ANDRE SOUSA VIANA ALMEIDA NASCIMENTO R$ 231,00

Marca: Marca: VENTISOL - VOP60 BIVOLT SKU - 543                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Modelo: Modelo: VENTISOL - VOP60 BIVOLT SKU - 543 
Descrição: Descrição: VENTILADOR DE PAREDE, DIAMETRO NOMINAL: 60 CM, GRADE METALICA, NA COR PRETA, HELICE EM TERMOPLASTICO, COM 03 PAS, ROTACA
O MINIMA 1400 RPM, POTENCIA MINIMA 150W, BIVOLT, CHAVE SELETORA DE VELOCIDADES TIPO CONTROLE DE PAREDE, OSCILANTE E BASCULANTE, CO
NFORME NORMAS ABNT VIGENTES, SELO PROCEL CLASSIFICACAO: LETRA A, GARANTIA MINIMA 12 MESES                                        

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

SP Campinas R DOS GUAIASES, 271 (19) 3272-8011 contato@soarescontabil.com.br

44.371.514/0001-29 REOBOTE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA R$ 234,00

Marca: Marca: VENTISOL OSC PAREDE 60 CM PR GR PR CH PREMIUM                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Modelo: Modelo: VENTISOL OSC PAREDE 60 CM PR GR PR CH PREMIUM 
Descrição: Descrição: VENTILADOR DE PAREDE, DIAMETRO NOMINAL: 60 CM, GRADE METALICA, NA COR PRETA, HELICE EM TERMOPLASTICO, COM 03 PAS, ROTACA
O MINIMA 1400 RPM, POTENCIA MINIMA 150W, BIVOLT, CHAVE SELETORA DE VELOCIDADES TIPO CONTROLE DE PAREDE, OSCILANTE E BASCULANTE, CO
NFORME NORMAS ABNT VIGENTES, SELO PROCEL CLASSIFICACAO: LETRA A, GARANTIA MINIMA 12 MESES                                        

Endereço:Endereço:

,

53.249.470/0001-50 SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS EIRELI R$ 239,90

Marca: Marca: VENTILADOR OSC PAREDE 60CM PR GR PR CH HH ventisol                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Modelo: Modelo: VENTILADOR OSC PAREDE 60CM PR GR PR CH HH ventisol 
Descrição: Descrição: VENTILADOR DE PAREDE, DIAMETRO NOMINAL: 60 CM, GRADE METALICA, NA COR PRETA, HELICE EM TERMOPLASTICO, COM 03 PAS, ROTACA
O MINIMA 1400 RPM, POTENCIA MINIMA 150W, BIVOLT, CHAVE SELETORA DE VELOCIDADES TIPO CONTROLE DE PAREDE, OSCILANTE E BASCULANTE, CO
NFORME NORMAS ABNT VIGENTES, SELO PROCEL CLASSIFICACAO: LETRA A, GARANTIA MINIMA 12 MESES                                        

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

SP São Paulo R CORONEL FRIAS, 240 (11) 5071-4040 carlos@sistecnica.com.br

36.521.392/0001-81 GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI R$ 241,31

Marca: Marca: VENTISOL / Bivolt 200W / 543                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Modelo: Modelo: VENTISOL / Bivolt 200W / 543 
Descrição: Descrição: VENTILADOR DE PAREDE, DIAMETRO NOMINAL: 60 CM, GRADE METALICA, NA COR PRETA, HELICE EM TERMOPLASTICO, COM 03 PAS, ROTACA
O MINIMA 1400 RPM, POTENCIA MINIMA 150W, BIVOLT, CHAVE SELETORA DE VELOCIDADES TIPO CONTROLE DE PAREDE, OSCILANTE E BASCULANTE, CO
NFORME NORMAS ABNT VIGENTES, SELO PROCEL CLASSIFICACAO: LETRA A, GARANTIA MINIMA 12 MESES                                        

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

SC Lages R CARLOS CHAGAS, 413 (49) 9925-0646 licitacao@govendasonline.com.br

08.685.690/0001-71 QUALITY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA R$ 251,88

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL
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Marca: Marca: LORENSID TUFAO                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Modelo: Modelo: LORENSID TUFAO 
Descrição: Descrição: VENTILADOR DE PAREDE, DIAMETRO NOMINAL: 60 CM, GRADE METALICA, NA COR PRETA, HELICE EM TERMOPLASTICO, COM 03 PAS, ROTACA
O MINIMA 1400 RPM, POTENCIA MINIMA 150W, BIVOLT, CHAVE SELETORA DE VELOCIDADES TIPO CONTROLE DE PAREDE, OSCILANTE E BASCULANTE, CO
NFORME NORMAS ABNT VIGENTES, SELO PROCEL CLASSIFICACAO: LETRA A, GARANTIA MINIMA 12 MESES                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

SP Campinas R PRIMEIRO DE MARCO, 292 Richard Tivelli Lanza (19) 3212-1745 qualitycampinas@bol.com.br

11.520.816/0001-62 DANIEL VICTOR TAVEIRA PINTO 39306571801 R$ 289,00

Marca: Marca: Ventnew 60 b                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Modelo: Modelo: Ventnew 60 b 
Descrição: Descrição: VENTILADOR DE PAREDE, DIAMETRO NOMINAL: 60 CM, GRADE METALICA, NA COR PRETA, HELICE EM TERMOPLASTICO, COM 03 PAS, ROTACA
O MINIMA 1400 RPM, POTENCIA MINIMA 150W, BIVOLT, CHAVE SELETORA DE VELOCIDADES TIPO CONTROLE DE PAREDE, OSCILANTE E BASCULANTE, CO
NFORME NORMAS ABNT VIGENTES, SELO PROCEL CLASSIFICACAO: LETRA A, GARANTIA MINIMA 12 MESES                                        

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

SP Assis R CAMBARA, 48 (18) 3322-6546 lojaconcept@hotmail.com

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

Preço (Outros Entes Públicos) 7: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Outros Entes Públicos) 7: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 184,55R$ 184,55

Órgão:Órgão: CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACED 

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA 

SãO PAULO

Objeto:Objeto: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE: EQUIPAMENTOS DE VENTILACAO

E CIRCULACAO DE AR

Descrição:Descrição: VENTILADOR DE PAREDE, D=60CM, BIVOLTVENTILADOR DE PAREDE, D=60CM, BIVOLT - VENTILADOR DE PAREDE,

DIAMETRO NOMINAL: 60 CM, GRADE METALICA, NA COR PRETA, HELICE EM

TERMOPLASTICO, COM 03 PAS, ROTACAO MINIMA 1400 RPM, POTENCIA

MINIMA 150W, BIVOLT, CHAVE SELETORA DE VELOCIDADES TIPO CONTROLE

DE PAREDE, OSCILANTE E BASCULANTE, CONFORME NORMAS ABNT

VIGENTES, SELO PROCEL CLASSIFICACAO: LETRA A, GARANTIA MINIMA 12

MESES

Data:Data: 30/03/2022 17:28

Modalidade:Modalidade: Convite Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: OC: 180187000012022OC00081

Lote/Item:Lote/Item: 1/1

Ata:Ata: Link Ata

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

Quantidade:Quantidade: 30

Unidade:Unidade: UNIDADE

UF:UF: SP

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

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

20.835.016/0001-21
* VENCEDOR *

LUCAS FERNANDO ZAMUNER 41548092886 R$ 184,55R$ 184,55

Marca: Marca: VENTISOL SKU 543                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Modelo: Modelo: VENTISOL SKU 543 
Descrição: Descrição: VENTILADOR DE PAREDE, DIAMETRO NOMINAL: 60 CM, GRADE METALICA, NA COR PRETA, HELICE EM TERMOPLASTICO, COM 03 PAS, ROTACA
O MINIMA 1400 RPM, POTENCIA MINIMA 150W, BIVOLT, CHAVE SELETORA DE VELOCIDADES TIPO CONTROLE DE PAREDE, OSCILANTE E BASCULANTE, CO
NFORME NORMAS ABNT VIGENTES, SELO PROCEL CLASSIFICACAO: LETRA A, GARANTIA MINIMA 12 MESES                                        

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

SP Rio Claro R 8 JN, 1103 (19) 9962-5910 123chegou.casaedecor@gmail.com

16.973.809/0001-30 MASPE ELETRODOMESTICOS EIRELI R$ 185,95

Marca: Marca: VENTISOL 543 BIVOLT                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Modelo: Modelo: VENTISOL 543 BIVOLT 
Descrição: Descrição: VENTILADOR DE PAREDE, DIAMETRO NOMINAL: 60 CM, GRADE METALICA, NA COR PRETA, HELICE EM TERMOPLASTICO, COM 03 PAS, ROTACA
O MINIMA 1400 RPM, POTENCIA MINIMA 150W, BIVOLT, CHAVE SELETORA DE VELOCIDADES TIPO CONTROLE DE PAREDE, OSCILANTE E BASCULANTE, CO
NFORME NORMAS ABNT VIGENTES, SELO PROCEL CLASSIFICACAO: LETRA A, GARANTIA MINIMA 12 MESES                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

SP Ribeirão Preto R MIGUEL DIB, 81 MARIA ADERLENE SILVA (16) 3442-1744 totallicitacao@gmail.com

23.556.435/0001-12 SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA R$ 187,58
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Marca: Marca: ventisol SKU543                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Modelo: Modelo: ventisol SKU543 
Descrição: Descrição: VENTILADOR DE PAREDE, DIAMETRO NOMINAL: 60 CM, GRADE METALICA, NA COR PRETA, HELICE EM TERMOPLASTICO, COM 03 PAS, ROTACA
O MINIMA 1400 RPM, POTENCIA MINIMA 150W, BIVOLT, CHAVE SELETORA DE VELOCIDADES TIPO CONTROLE DE PAREDE, OSCILANTE E BASCULANTE, CO
NFORME NORMAS ABNT VIGENTES, SELO PROCEL CLASSIFICACAO: LETRA A, GARANTIA MINIMA 12 MESES                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

SP São José do Rio Preto R DIONIZIO ZACARON, 2375 Anderson (17) 3304-9866 bec.sp@seattlebrasil.com.br

03.788.306/0001-42 A2G COMERCIAL LTDA. R$ 190,59

Marca: Marca: VENTISOL                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Modelo: Modelo: VENTISOL 
Descrição: Descrição: VENTILADOR DE PAREDE, DIAMETRO NOMINAL: 60 CM, GRADE METALICA, NA COR PRETA, HELICE EM TERMOPLASTICO, COM 03 PAS, ROTACA
O MINIMA 1400 RPM, POTENCIA MINIMA 150W, BIVOLT, CHAVE SELETORA DE VELOCIDADES TIPO CONTROLE DE PAREDE, OSCILANTE E BASCULANTE, CO
NFORME NORMAS ABNT VIGENTES, SELO PROCEL CLASSIFICACAO: LETRA A, GARANTIA MINIMA 12 MESES                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

SP Presidente Prudente R CAROLINA LANER BONGIOVANI, 587 ALESSANDRO (18) 3221-5335 a2gcomercio@gmail.com

11.094.173/0001-32 OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI R$ 195,00

Marca: Marca: Ventisol Vop60Cm                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Modelo: Modelo: Ventisol Vop60Cm 
Descrição: Descrição: VENTILADOR DE PAREDE, DIAMETRO NOMINAL: 60 CM, GRADE METALICA, NA COR PRETA, HELICE EM TERMOPLASTICO, COM 03 PAS, ROTACA
O MINIMA 1400 RPM, POTENCIA MINIMA 150W, BIVOLT, CHAVE SELETORA DE VELOCIDADES TIPO CONTROLE DE PAREDE, OSCILANTE E BASCULANTE, CO
NFORME NORMAS ABNT VIGENTES, SELO PROCEL CLASSIFICACAO: LETRA A, GARANTIA MINIMA 12 MESES                                        

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

SP São Paulo R VICENTE SOARES DA COSTA, 132 (11) 3932-3186 officedobrasil@uol.com.br

40.302.466/0001-66 RENIZE DE MATOS CRUZ 46715679894 R$ 199,20

Marca: Marca: Ventisol comercial 60cm                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Modelo: Modelo: Ventisol comercial 60cm 
Descrição: Descrição: VENTILADOR DE PAREDE, DIAMETRO NOMINAL: 60 CM, GRADE METALICA, NA COR PRETA, HELICE EM TERMOPLASTICO, COM 03 PAS, ROTACA
O MINIMA 1400 RPM, POTENCIA MINIMA 150W, BIVOLT, CHAVE SELETORA DE VELOCIDADES TIPO CONTROLE DE PAREDE, OSCILANTE E BASCULANTE, CO
NFORME NORMAS ABNT VIGENTES, SELO PROCEL CLASSIFICACAO: LETRA A, GARANTIA MINIMA 12 MESES                                        

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

SP Rio Claro R 8 JN, 1103 (19) 9626-3029 rnz.mattos@gmail.com

18.237.962/0001-24 CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS ELETRICOS LTDA R$ 208,00

Marca: Marca: LOREN SID 60CM                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Modelo: Modelo: LOREN SID 60CM 
Descrição: Descrição: VENTILADOR DE PAREDE, DIAMETRO NOMINAL: 60 CM, GRADE METALICA, NA COR PRETA, HELICE EM TERMOPLASTICO, COM 03 PAS, ROTACA
O MINIMA 1400 RPM, POTENCIA MINIMA 150W, BIVOLT, CHAVE SELETORA DE VELOCIDADES TIPO CONTROLE DE PAREDE, OSCILANTE E BASCULANTE, CO
NFORME NORMAS ABNT VIGENTES, SELO PROCEL CLASSIFICACAO: LETRA A, GARANTIA MINIMA 12 MESES                                        

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

SP São José do Rio Preto R DOUTOR COUTINHO CAVALCANTI, 1300 (17) 3224-3300 contattos@contattos.com

35.968.629/0001-04 RONALDO ELETRO EIRELI R$ 209,00

Marca: Marca: ventisol 65cm parede bivolt                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Modelo: Modelo: ventisol 65cm parede bivolt 
Descrição: Descrição: VENTILADOR DE PAREDE, DIAMETRO NOMINAL: 60 CM, GRADE METALICA, NA COR PRETA, HELICE EM TERMOPLASTICO, COM 03 PAS, ROTACA
O MINIMA 1400 RPM, POTENCIA MINIMA 150W, BIVOLT, CHAVE SELETORA DE VELOCIDADES TIPO CONTROLE DE PAREDE, OSCILANTE E BASCULANTE, CO
NFORME NORMAS ABNT VIGENTES, SELO PROCEL CLASSIFICACAO: LETRA A, GARANTIA MINIMA 12 MESES                                        

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

SP Ribeirão Preto RUA MIGUEL DIB, 81 (16) 3442-1744 totallicitacao@gmail.com.br

30.500.671/0001-82 LA STORE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA R$ 221,68

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

Relatório gerado no dia 19/05/2022 16:09:44 (IP: 190.15.118.218)
Código Validação: 7uNL%2bfIOV89m%2fBD3O0eDghVambNKgfmuHb7j%2bh3HCJDHKT1ryWg0kMRHiVazRszQLUc1knsMYuE%3d 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
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Marca: Marca: VENTISOL - 543                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Modelo: Modelo: VENTISOL - 543 
Descrição: Descrição: VENTILADOR DE PAREDE, DIAMETRO NOMINAL: 60 CM, GRADE METALICA, NA COR PRETA, HELICE EM TERMOPLASTICO, COM 03 PAS, ROTACA
O MINIMA 1400 RPM, POTENCIA MINIMA 150W, BIVOLT, CHAVE SELETORA DE VELOCIDADES TIPO CONTROLE DE PAREDE, OSCILANTE E BASCULANTE, CO
NFORME NORMAS ABNT VIGENTES, SELO PROCEL CLASSIFICACAO: LETRA A, GARANTIA MINIMA 12 MESES                                        

Endereço:Endereço:

,

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

Preço (Outros Entes Públicos) 8: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Outros Entes Públicos) 8: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 161,76R$ 161,76

Órgão:Órgão: COMANDO POLIC.INT.-6 SANTOS 

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA 

IGUAPE/SP

Objeto:Objeto: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE: EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA

E LAVAGEM A SECO, EQUIPAMENTOS DE VENTILACAO E CIRCULACAO DE AR,

EQUIPAMENTOS DE CONDICIONAMENTO DE AR

Descrição:Descrição: VENTILADOR, 6 PASVENTILADOR, 6 PAS - VENTILADOR, PAREDE, 50 CM DIAMETRO, GRADE

PROTETORA EM ACO FRONTAL E TRASEIRA, OSCILACAO HORIZONTAL

AUTOMATICA, GRADE COM PINTURA ELETROSTATICA CINZA, PRETA OU

CROMADA; HELICE COM 6 PAS EM PLASTICO, COM SUPORTE DE FIXACAO DE

PAREDE, REGULAGEM DE INCLINACAO, COM CONTROLE DE VELOCIDADE, 1500

RPM, BIVOLT, POTENCIA DE 200W, COM PRAZO MINIMO DE GARANTIA DE 12

MESES

Data:Data: 24/03/2022 16:19

Modalidade:Modalidade: Convite Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: OC: 180154000012022OC00112

Lote/Item:Lote/Item: 1/2

Ata:Ata: Link Ata

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

Quantidade:Quantidade: 11

Unidade:Unidade: UNIDADE

UF:UF: SP

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

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

20.835.016/0001-21
* VENCEDOR *

LUCAS FERNANDO ZAMUNER 41548092886 R$ 161,76R$ 161,76

Marca: Marca: VENTISOL STEL 50CM BIVOLT 6 PÁS                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Modelo: Modelo: VENTISOL STEL 50CM BIVOLT 6 PÁS 
Descrição: Descrição: VENTILADOR, PAREDE, 50 CM DIAMETRO, GRADE PROTETORA EM ACO FRONTAL E TRASEIRA, OSCILACAO HORIZONTAL AUTOMATICA, GRADE 
COM PINTURA ELETROSTATICA CINZA, PRETA OU CROMADA; HELICE COM 6 PAS EM PLASTICO, COM SUPORTE DE FIXACAO DE PAREDE, REGULAGEM DE I
NCLINACAO, COM CONTROLE DE VELOCIDADE, 1500 RPM, BIVOLT, POTENCIA DE 200W, COM PRAZO MINIMO DE GARANTIA DE 12 MESES                                  

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

SP Rio Claro R 8 JN, 1103 (19) 9962-5910 123chegou.casaedecor@gmail.com

40.302.466/0001-66 RENIZE DE MATOS CRUZ 46715679894 R$ 163,18

Marca: Marca: VENTISOL STEL 50CM BIVOLT SKU 5319                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Modelo: Modelo: VENTISOL STEL 50CM BIVOLT SKU 5319 
Descrição: Descrição: VENTILADOR, PAREDE, 50 CM DIAMETRO, GRADE PROTETORA EM ACO FRONTAL E TRASEIRA, OSCILACAO HORIZONTAL AUTOMATICA, GRADE 
COM PINTURA ELETROSTATICA CINZA, PRETA OU CROMADA; HELICE COM 6 PAS EM PLASTICO, COM SUPORTE DE FIXACAO DE PAREDE, REGULAGEM DE I
NCLINACAO, COM CONTROLE DE VELOCIDADE, 1500 RPM, BIVOLT, POTENCIA DE 200W, COM PRAZO MINIMO DE GARANTIA DE 12 MESES                                  

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

SP Rio Claro R 8 JN, 1103 (19) 9626-3029 rnz.mattos@gmail.com

23.556.435/0001-12 SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA R$ 164,42

Marca: Marca: Ventisol SKU5319                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Modelo: Modelo: Ventisol SKU5319 
Descrição: Descrição: VENTILADOR, PAREDE, 50 CM DIAMETRO, GRADE PROTETORA EM ACO FRONTAL E TRASEIRA, OSCILACAO HORIZONTAL AUTOMATICA, GRADE 
COM PINTURA ELETROSTATICA CINZA, PRETA OU CROMADA; HELICE COM 6 PAS EM PLASTICO, COM SUPORTE DE FIXACAO DE PAREDE, REGULAGEM DE I
NCLINACAO, COM CONTROLE DE VELOCIDADE, 1500 RPM, BIVOLT, POTENCIA DE 200W, COM PRAZO MINIMO DE GARANTIA DE 12 MESES                                  

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

SP São José do Rio Preto R DIONIZIO ZACARON, 2375 Anderson (17) 3304-9866 bec.sp@seattlebrasil.com.br

16.973.809/0001-30 MASPE ELETRODOMESTICOS EIRELI R$ 169,45

Marca: Marca: VENTISOL - VOP 50 BIVOLT SKU 5319 - 6 pás                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Modelo: Modelo: VENTISOL - VOP 50 BIVOLT SKU 5319 - 6 pás 
Descrição: Descrição: VENTILADOR, PAREDE, 50 CM DIAMETRO, GRADE PROTETORA EM ACO FRONTAL E TRASEIRA, OSCILACAO HORIZONTAL AUTOMATICA, GRADE 
COM PINTURA ELETROSTATICA CINZA, PRETA OU CROMADA; HELICE COM 6 PAS EM PLASTICO, COM SUPORTE DE FIXACAO DE PAREDE, REGULAGEM DE I
NCLINACAO, COM CONTROLE DE VELOCIDADE, 1500 RPM, BIVOLT, POTENCIA DE 200W, COM PRAZO MINIMO DE GARANTIA DE 12 MESES                                  

Relatório gerado no dia 19/05/2022 16:09:44 (IP: 190.15.118.218)
Código Validação: 7uNL%2bfIOV89m%2fBD3O0eDghVambNKgfmuHb7j%2bh3HCJDHKT1ryWg0kMRHiVazRszQLUc1knsMYuE%3d 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=7uNL%252bfIOV89m%252fBD3O0eDghVambNKgfmuHb7j%252bh3HCJDHKT1ryWg0kMRHiVazRszQLUc1knsMYuE%253d 25 / 30

Relatório Banco de Preços (1069558)         SEI 0007606-43.2021.6.02.8000 / pg. 130

https://arquivos.bancodeprecos.com.br/files/anexos/becConvite/OC180154000012022OC00112-ConviteEletrnico-COMANDOPOLICINT-6SANTOS/Ata.zip


Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

SP Ribeirão Preto R MIGUEL DIB, 81 MARIA ADERLENE SILVA (16) 3442-1744 totallicitacao@gmail.com

11.094.173/0001-32 OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI R$ 175,00

Marca: Marca: Ventisol Vop50Cm Steel                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Modelo: Modelo: Ventisol Vop50Cm Steel 
Descrição: Descrição: VENTILADOR, PAREDE, 50 CM DIAMETRO, GRADE PROTETORA EM ACO FRONTAL E TRASEIRA, OSCILACAO HORIZONTAL AUTOMATICA, GRADE 
COM PINTURA ELETROSTATICA CINZA, PRETA OU CROMADA; HELICE COM 6 PAS EM PLASTICO, COM SUPORTE DE FIXACAO DE PAREDE, REGULAGEM DE I
NCLINACAO, COM CONTROLE DE VELOCIDADE, 1500 RPM, BIVOLT, POTENCIA DE 200W, COM PRAZO MINIMO DE GARANTIA DE 12 MESES                                  

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

SP São Paulo R VICENTE SOARES DA COSTA, 132 (11) 3932-3186 officedobrasil@uol.com.br

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

Preço (Outros Entes Públicos) 9: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Outros Entes Públicos) 9: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 186,17R$ 186,17

Órgão:Órgão: COM.POL.INT.3(CPI-3-CEL.PAULO M.SERRAT FILHO 

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA 

BARRETOS

Objeto:Objeto: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE: EQUIPAMENTOS DE VENTILACAO

E CIRCULACAO DE AR

Descrição:Descrição: VENTILADOR DE PAREDE, D=60CM, BIVOLTVENTILADOR DE PAREDE, D=60CM, BIVOLT - VENTILADOR DE PAREDE,

DIAMETRO NOMINAL: 60 CM, GRADE METALICA, NA COR PRETA, HELICE EM

TERMOPLASTICO, COM 03 PAS, ROTACAO MINIMA 1400 RPM, POTENCIA

MINIMA 150W, BIVOLT, CHAVE SELETORA DE VELOCIDADES TIPO CONTROLE

DE PAREDE, OSCILANTE E BASCULANTE, CONFORME NORMAS ABNT

VIGENTES, SELO PROCEL CLASSIFICACAO: LETRA A, GARANTIA MINIMA 12

MESES

Data:Data: 18/03/2022 15:11

Modalidade:Modalidade: Convite Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: OC: 180158000012022OC00069

Lote/Item:Lote/Item: 1/2

Ata:Ata: Link Ata

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

Quantidade:Quantidade: 8

Unidade:Unidade: UNIDADE

UF:UF: SP

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

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

40.302.466/0001-66
* VENCEDOR *

RENIZE DE MATOS CRUZ 46715679894 R$ 186,17R$ 186,17

Marca: Marca: VENTISOL 543 BIVOLT                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Modelo: Modelo: VENTISOL 543 BIVOLT 
Descrição: Descrição: VENTILADOR DE PAREDE, DIAMETRO NOMINAL: 60 CM, GRADE METALICA, NA COR PRETA, HELICE EM TERMOPLASTICO, COM 03 PAS, ROTACA
O MINIMA 1400 RPM, POTENCIA MINIMA 150W, BIVOLT, CHAVE SELETORA DE VELOCIDADES TIPO CONTROLE DE PAREDE, OSCILANTE E BASCULANTE, CO
NFORME NORMAS ABNT VIGENTES, SELO PROCEL CLASSIFICACAO: LETRA A, GARANTIA MINIMA 12 MESES                                        

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

SP Rio Claro R 8 JN, 1103 (19) 9626-3029 rnz.mattos@gmail.com

03.788.306/0001-42 A2G COMERCIAL LTDA. R$ 194,00

Marca: Marca: VENTISOL - VOP60 BIVOLT SKU - 543                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Modelo: Modelo: VENTISOL - VOP60 BIVOLT SKU - 543 
Descrição: Descrição: VENTILADOR DE PAREDE, DIAMETRO NOMINAL: 60 CM, GRADE METALICA, NA COR PRETA, HELICE EM TERMOPLASTICO, COM 03 PAS, ROTACA
O MINIMA 1400 RPM, POTENCIA MINIMA 150W, BIVOLT, CHAVE SELETORA DE VELOCIDADES TIPO CONTROLE DE PAREDE, OSCILANTE E BASCULANTE, CO
NFORME NORMAS ABNT VIGENTES, SELO PROCEL CLASSIFICACAO: LETRA A, GARANTIA MINIMA 12 MESES                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

SP Presidente Prudente R CAROLINA LANER BONGIOVANI, 587 ALESSANDRO (18) 3221-5335 a2gcomercio@gmail.com

23.556.435/0001-12 SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA R$ 198,58

Marca: Marca: Ventisol SKU543                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Modelo: Modelo: Ventisol SKU543 
Descrição: Descrição: VENTILADOR DE PAREDE, DIAMETRO NOMINAL: 60 CM, GRADE METALICA, NA COR PRETA, HELICE EM TERMOPLASTICO, COM 03 PAS, ROTACA
O MINIMA 1400 RPM, POTENCIA MINIMA 150W, BIVOLT, CHAVE SELETORA DE VELOCIDADES TIPO CONTROLE DE PAREDE, OSCILANTE E BASCULANTE, CO
NFORME NORMAS ABNT VIGENTES, SELO PROCEL CLASSIFICACAO: LETRA A, GARANTIA MINIMA 12 MESES                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

SP São José do Rio Preto R DIONIZIO ZACARON, 2375 Anderson (17) 3304-9866 bec.sp@seattlebrasil.com.br

11.094.173/0001-32 OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI R$ 223,16

Relatório gerado no dia 19/05/2022 16:09:44 (IP: 190.15.118.218)
Código Validação: 7uNL%2bfIOV89m%2fBD3O0eDghVambNKgfmuHb7j%2bh3HCJDHKT1ryWg0kMRHiVazRszQLUc1knsMYuE%3d 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
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Marca: Marca: VENTISOL - SKU 543 - VOP60                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Modelo: Modelo: VENTISOL - SKU 543 - VOP60 
Descrição: Descrição: VENTILADOR DE PAREDE, DIAMETRO NOMINAL: 60 CM, GRADE METALICA, NA COR PRETA, HELICE EM TERMOPLASTICO, COM 03 PAS, ROTACA
O MINIMA 1400 RPM, POTENCIA MINIMA 150W, BIVOLT, CHAVE SELETORA DE VELOCIDADES TIPO CONTROLE DE PAREDE, OSCILANTE E BASCULANTE, CO
NFORME NORMAS ABNT VIGENTES, SELO PROCEL CLASSIFICACAO: LETRA A, GARANTIA MINIMA 12 MESES                                        

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

SP São Paulo R VICENTE SOARES DA COSTA, 132 (11) 3932-3186 officedobrasil@uol.com.br

28.697.784/0001-78 MARIA CONSUELO SOARES DA MATA R$ 230,00

Marca: Marca: ventisol 543                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Modelo: Modelo: ventisol 543 
Descrição: Descrição: VENTILADOR DE PAREDE, DIAMETRO NOMINAL: 60 CM, GRADE METALICA, NA COR PRETA, HELICE EM TERMOPLASTICO, COM 03 PAS, ROTACA
O MINIMA 1400 RPM, POTENCIA MINIMA 150W, BIVOLT, CHAVE SELETORA DE VELOCIDADES TIPO CONTROLE DE PAREDE, OSCILANTE E BASCULANTE, CO
NFORME NORMAS ABNT VIGENTES, SELO PROCEL CLASSIFICACAO: LETRA A, GARANTIA MINIMA 12 MESES                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

SP São Paulo R ADAO RIBEIRO, 51 REGIS (11) 3562-7151 consulvendas1@gmail.com

36.521.392/0001-81 GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI R$ 236,53

Marca: Marca: VENTISOL / Bivolt 200W / 544                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Modelo: Modelo: VENTISOL / Bivolt 200W / 544 
Descrição: Descrição: VENTILADOR DE PAREDE, DIAMETRO NOMINAL: 60 CM, GRADE METALICA, NA COR PRETA, HELICE EM TERMOPLASTICO, COM 03 PAS, ROTACA
O MINIMA 1400 RPM, POTENCIA MINIMA 150W, BIVOLT, CHAVE SELETORA DE VELOCIDADES TIPO CONTROLE DE PAREDE, OSCILANTE E BASCULANTE, CO
NFORME NORMAS ABNT VIGENTES, SELO PROCEL CLASSIFICACAO: LETRA A, GARANTIA MINIMA 12 MESES                                        

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

SC Lages R CARLOS CHAGAS, 413 (49) 9925-0646 licitacao@govendasonline.com.br

01.117.769/0001-57 AMB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA R$ 258,00

Marca: Marca: VENTI DELTA MOD. VENTURA PAREDE                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Modelo: Modelo: VENTI DELTA MOD. VENTURA PAREDE 
Descrição: Descrição: VENTILADOR DE PAREDE, DIAMETRO NOMINAL: 60 CM, GRADE METALICA, NA COR PRETA, HELICE EM TERMOPLASTICO, COM 03 PAS, ROTACA
O MINIMA 1400 RPM, POTENCIA MINIMA 150W, BIVOLT, CHAVE SELETORA DE VELOCIDADES TIPO CONTROLE DE PAREDE, OSCILANTE E BASCULANTE, CO
NFORME NORMAS ABNT VIGENTES, SELO PROCEL CLASSIFICACAO: LETRA A, GARANTIA MINIMA 12 MESES                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

SP Ribeirão Preto AV DOUTOR ANTONIO ALVES PASSIG, 875 Adré Marcos Sampaio Basso (16) 3969-2536 ribeiraoverde@gmail.com

35.968.629/0001-04 RONALDO ELETRO EIRELI R$ 279,95

Marca: Marca: VENTISOL VOC 65 BIVOLT SKU 2535 coluna 190cm                                                 
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Modelo: Modelo: VENTISOL VOC 65 BIVOLT SKU 2535 coluna 190cm  
Descrição: Descrição: VENTILADOR DE PAREDE, DIAMETRO NOMINAL: 60 CM, GRADE METALICA, NA COR PRETA, HELICE EM TERMOPLASTICO, COM 03 PAS, ROTACA
O MINIMA 1400 RPM, POTENCIA MINIMA 150W, BIVOLT, CHAVE SELETORA DE VELOCIDADES TIPO CONTROLE DE PAREDE, OSCILANTE E BASCULANTE, CO
NFORME NORMAS ABNT VIGENTES, SELO PROCEL CLASSIFICACAO: LETRA A, GARANTIA MINIMA 12 MESES                                        

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

SP Ribeirão Preto RUA MIGUEL DIB, 81 (16) 3442-1744 totallicitacao@gmail.com.br

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

Preço (Outros Entes Públicos) 10: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Outros Entes Públicos) 10: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 158,58R$ 158,58

Órgão:Órgão: COMANDO POLIC.INT.-5 SJRIO PRETO 

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA 

CATANDUVA

Objeto:Objeto: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE: EQUIPAMENTOS DE VENTILACAO

E CIRCULACAO DE AR

Data:Data: 09/03/2022 07:36

Modalidade:Modalidade: Convite Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: OC: 180160000012022OC00038

Lote/Item:Lote/Item: 1/1

Ata:Ata: Link Ata

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

Quantidade:Quantidade: 10

Unidade:Unidade: UNIDADE

UF:UF: SP

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021
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Descrição:Descrição: VENTILADOR DE PAREDE, OSCILANTE, DIAMETRO DE 50CMVENTILADOR DE PAREDE, OSCILANTE, DIAMETRO DE 50CM - VENTILADOR,

DE PAREDE, OSCILANTE, GRADE PROTETORA METALICA COM PINTURA EPOXI

NA COR PRETA, PROTETOR TERMICO, 3 PAS DE PLASTICO, DIAMETRO DE 50

CM, COM REGULAGEM VERTICAL, COM VELOCIDADE GRADUAL REGULAVEL,

OSCILANTE, ROTACAO MAXIMA 1500 RPM, POTENCIA ENTRE 150W E 200W,

BIVOLT, PRAZO DE GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES, MNUAL DE

INSTALACAO EM PORTUGUES

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

40.302.466/0001-66
* VENCEDOR *

RENIZE DE MATOS CRUZ 46715679894 R$ 158,58R$ 158,58

Marca: Marca: VENTISOL SKU 538 50CM 200W                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Modelo: Modelo: VENTISOL SKU 538 50CM 200W 
Descrição: Descrição: VENTILADOR, DE PAREDE, OSCILANTE, GRADE PROTETORA METALICA COM PINTURA EPOXI NA COR PRETA, PROTETOR TERMICO, 3 PAS DE PL
ASTICO, DIAMETRO DE 50 CM, COM REGULAGEM VERTICAL, COM VELOCIDADE GRADUAL REGULAVEL, OSCILANTE, ROTACAO MAXIMA 1500 RPM, POTENCI
A ENTRE 150W E 200W, BIVOLT, PRAZO DE GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES, MNUAL DE INSTALACAO EM PORTUGUES                                        

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

SP Rio Claro R 8 JN, 1103 (19) 9626-3029 rnz.mattos@gmail.com

35.968.629/0001-04 RONALDO ELETRO EIRELI R$ 179,50

Marca: Marca: ventisol 50cm parede bivolt                                                 
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Modelo: Modelo: ventisol 50cm parede bivolt  
Descrição: Descrição: VENTILADOR, DE PAREDE, OSCILANTE, GRADE PROTETORA METALICA COM PINTURA EPOXI NA COR PRETA, PROTETOR TERMICO, 3 PAS DE PL
ASTICO, DIAMETRO DE 50 CM, COM REGULAGEM VERTICAL, COM VELOCIDADE GRADUAL REGULAVEL, OSCILANTE, ROTACAO MAXIMA 1500 RPM, POTENCI
A ENTRE 150W E 200W, BIVOLT, PRAZO DE GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES, MNUAL DE INSTALACAO EM PORTUGUES                                        

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

SP Ribeirão Preto RUA MIGUEL DIB, 81 (16) 3442-1744 totallicitacao@gmail.com.br

03.788.306/0001-42 A2G COMERCIAL LTDA. R$ 210,00

Marca: Marca: VENTISOL - VOP 60 BIVOLT SKU 543                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Modelo: Modelo: VENTISOL - VOP 60 BIVOLT SKU 543 
Descrição: Descrição: VENTILADOR, DE PAREDE, OSCILANTE, GRADE PROTETORA METALICA COM PINTURA EPOXI NA COR PRETA, PROTETOR TERMICO, 3 PAS DE PL
ASTICO, DIAMETRO DE 50 CM, COM REGULAGEM VERTICAL, COM VELOCIDADE GRADUAL REGULAVEL, OSCILANTE, ROTACAO MAXIMA 1500 RPM, POTENCI
A ENTRE 150W E 200W, BIVOLT, PRAZO DE GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES, MNUAL DE INSTALACAO EM PORTUGUES                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

SP Presidente Prudente R CAROLINA LANER BONGIOVANI, 587 ALESSANDRO (18) 3221-5335 a2gcomercio@gmail.com

11.094.173/0001-32 OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI R$ 213,16

Marca: Marca: VENTISOL - SKU 543 - VOP60                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Modelo: Modelo: VENTISOL - SKU 543 - VOP60 
Descrição: Descrição: VENTILADOR, DE PAREDE, OSCILANTE, GRADE PROTETORA METALICA COM PINTURA EPOXI NA COR PRETA, PROTETOR TERMICO, 3 PAS DE PL
ASTICO, DIAMETRO DE 50 CM, COM REGULAGEM VERTICAL, COM VELOCIDADE GRADUAL REGULAVEL, OSCILANTE, ROTACAO MAXIMA 1500 RPM, POTENCI
A ENTRE 150W E 200W, BIVOLT, PRAZO DE GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES, MNUAL DE INSTALACAO EM PORTUGUES                                        

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

SP São Paulo R VICENTE SOARES DA COSTA, 132 (11) 3932-3186 officedobrasil@uol.com.br

18.237.962/0001-24 CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS ELETRICOS LTDA R$ 227,50

Marca: Marca: LOREN SID 50CM                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Modelo: Modelo: LOREN SID 50CM 
Descrição: Descrição: VENTILADOR, DE PAREDE, OSCILANTE, GRADE PROTETORA METALICA COM PINTURA EPOXI NA COR PRETA, PROTETOR TERMICO, 3 PAS DE PL
ASTICO, DIAMETRO DE 50 CM, COM REGULAGEM VERTICAL, COM VELOCIDADE GRADUAL REGULAVEL, OSCILANTE, ROTACAO MAXIMA 1500 RPM, POTENCI
A ENTRE 150W E 200W, BIVOLT, PRAZO DE GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES, MNUAL DE INSTALACAO EM PORTUGUES                                        

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

SP São José do Rio Preto R DOUTOR COUTINHO CAVALCANTI, 1300 (17) 3224-3300 contattos@contattos.com

08.685.690/0001-71 QUALITY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA R$ 246,00

Marca: Marca: VENTISOL 538                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Modelo: Modelo: VENTISOL 538 
Descrição: Descrição: VENTILADOR, DE PAREDE, OSCILANTE, GRADE PROTETORA METALICA COM PINTURA EPOXI NA COR PRETA, PROTETOR TERMICO, 3 PAS DE PL
ASTICO, DIAMETRO DE 50 CM, COM REGULAGEM VERTICAL, COM VELOCIDADE GRADUAL REGULAVEL, OSCILANTE, ROTACAO MAXIMA 1500 RPM, POTENCI
A ENTRE 150W E 200W, BIVOLT, PRAZO DE GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES, MNUAL DE INSTALACAO EM PORTUGUES                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

SP Campinas R PRIMEIRO DE MARCO, 292 Richard Tivelli Lanza (19) 3212-1745 qualitycampinas@bol.com.br
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53.249.470/0001-50 SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS EIRELI R$ 269,90

Marca: Marca: Ventilador De Parede Oscilante 50 Cm Bivolt 200w                                                 
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Modelo: Modelo: Ventilador De Parede Oscilante 50 Cm Bivolt 200w  
Descrição: Descrição: VENTILADOR, DE PAREDE, OSCILANTE, GRADE PROTETORA METALICA COM PINTURA EPOXI NA COR PRETA, PROTETOR TERMICO, 3 PAS DE PL
ASTICO, DIAMETRO DE 50 CM, COM REGULAGEM VERTICAL, COM VELOCIDADE GRADUAL REGULAVEL, OSCILANTE, ROTACAO MAXIMA 1500 RPM, POTENCI
A ENTRE 150W E 200W, BIVOLT, PRAZO DE GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES, MNUAL DE INSTALACAO EM PORTUGUES                                        

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

SP São Paulo R CORONEL FRIAS, 240 (11) 5071-4040 carlos@sistecnica.com.br

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL
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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 dos itens calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

Item 1 - Ventilador Item 1 - Ventilador Coluna 40 cm e 120 wColuna 40 cm e 120 w

- 8 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias
01/09/2021 e 28/01/2022, calculados pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 14/12/2021, calculado pela
fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 2 - Ventilador de parede de 150wItem 2 - Ventilador de parede de 150w

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia
04/05/2022, calculado pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.
- 10 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 09/03/2022 e
18/04/2022, 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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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 19 de maio de 2022.
À COMAP,
 
Senhora Coordenadora,
 
Trata-se de procedimento que tem por objeto a

aquisição total de 180 (cento e oitenta) ventiladores, sendo: a)
60 (sessenta) ventiladores com pedestais (coluna),  b) 60
(sessenta) ventiladores de parede de 150w e c) 60 (sessenta)
ventiladores de parede de 240w, nos termos do novo Termo de
Referência 1066136 e anexos (1066140, 1066142 e 1066145).

 
Os autos vieram a esta unidade para estimativa de

preços e indicação do tipo e modalidade de licitação, se for o
caso, nos termos de artigo 8º da Resolução TRE nº
15.787/2017.

 
A SEIC realizou cotação anterior de preços

utilizando-se da plataforma "Banco de Preços" 1015633, para
tanto foi feita a média aritimética dos valores ali encontrados, 
chegando ao valor estimado unitário de R$ 214,09 e valor
global estimado de R$ 12.845,40, para aquele item que era
único e passou a ser o primeiro do novo TR.

 
Realizamos nova pesquisa através da ferramenta

banco de preços (1069558) e junto a fornecedores do mercado
(1069605), chegando-se ao seguinte panorama:

 

FORNECEDOR
VALOR
MÉDIO

ESTIMADO
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VENTILADORES DE PAREDE
DE 240W - 1069605

ESTIMADO
SUBMARINO R$ 429,44

AMAZON R$ 486,90
MAGALU R$ 450,00

VALOR MÉDIO ESTIMADO R$ 455,45
 

ITEM CATMAT QUANTIDADE
VALOR
MÉDIO

UNITÁRIO

VALOR
MÉDIO

GLOBAL
Ventiladores

com pedestais
(coluna)
1069558

440792 60 R$ 214,09 R$
12.845,40

Ventiladores de
parede de 150w

1069558
461897 60 R$ 182,38 R$

10.492,80

Ventiladores de
parede de 240w

1069605
461897 60 R$ 455,45 R$

27.326,80

VALOR TOTAL ESTIMADO R$
50.665,00

 
Com essas considerações, é sugerida, s.m.j, a

realização de licitação na modalidade Pregão Eletrônico, pelo
sistema de registro de preços, com fundamento na Lei
10.520/2002, regulamentada pelos Decretos nº  7.892/2013 e
10.024/2019, com restrição de participação de micro e
pequenas empresas.

 
À deliberação superior.
 
.
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES,
Técnico Judiciário, em 19/05/2022, às 18:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 19/05/2022, 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
1069608 e o código CRC B9D49EFD.

0007606-43.2021.6.02.8000 1069608v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CERTIDÃO

 

Certifico, para os devidos fins, que foram publicadas, no
Portal da Transparência, as informações contidas
na aba "Solicitações de Contratação", informações estas coletadas
nestes autos e atualizadas até a data de hoje.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 23/05/2022, às 12:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1071218 e o código CRC F038AE84.

0007606-43.2021.6.02.8000 1071218v2
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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 maio de 2022.
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 1069608, encaminho os

presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria.
 
Ressalto, por fim, a necessidade de aprovação do

Termo de Referência SEPAT, 1066136, anexos I, 1066140,
II, 1066142, e III, 1066145, bem como a autorização para inclusão de
intenção de registro de preços.

 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 24/05/2022, às 17:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1073110 e o código CRC 5C39F2DA.

0007606-43.2021.6.02.8000 1073110v1
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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 maio de 2022.
À COMAP/SEPAT, para melhor visualização dos

quantitativos a serem registrados e daqueles eleitos para
aquisição mínima, solicito que do item 1 do TR (doc. 1066136)
conste planilha com a distribuição dos três tipos de
ventiladores indicados nos anexos ao TR, devendo inserir
coluna com o número total de itens a serem registrados e, se
for o caso, o quantitativo mínimo para aquisição no exercício.

A planilha poderá ter a seguinte ordem: ITEM/
DESCRIÇÃO DO OBJETO/ QUANTIDADE PARA REGISTRO/
AQUISIÇÃO MÍNIMA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO.

Após essa providência, encaminhar os autos à
COFIN, para a reserva de crédito quanto ao quantitativo
mínimo a ser adquirido no corrente exercício, devendo, dessa
forma, se exlcuída a condicionante indicada no suitem 1.3 do
TR.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 24/05/2022, 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
1073365 e o código CRC 42D7D583.

0007606-43.2021.6.02.8000 1073365v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 25 de maio de 2022.
 
 
À SEPAT, para os ajustes sugeridos pelo senhor

Secretário de Administração no Despacho GSAD 1073365.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 25/05/2022, às 09:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1073437 e o código CRC 1A002A60.

0007606-43.2021.6.02.8000 1073437v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

1 - OBJETO 
1.1. O presente Termo de Referência tem por objetivo a aquisição

eventual, através de ARP, de Aparelhos de Utensílios Domésticos –
ventiladores de coluna e de parede (150w e 240w) - três modelos
distintos, necessários ao bom funcionamento das atividades desenvolvidas
nos cartórios eleitorais da capital e do interior, conforme quantidades e
especificações técnicas contida no único anexo,  integrante e
complementar deste documento.

1.2. As quantidades descritas são estimativas máximas para
fornecimento eventual durante 12 meses, com entregas em períodos
alternados ou não e quantidades dos pedidos definidas de acordo com os
levantamentos efetuados pela SEPAT;

1.3. Pretendemos, no exercício de 2022, uma compra de
20 ventiladores de coluna, caso haja orçamento disponível.

 
2 – JUSTIFICATIVA
2.1. A solicitação se justifica pela necessidade de recompor o

estoque de ventiladores que uma vez que seus consertos, quando fora da
garantia, são antieconômicos.

 
3 - DA PROPOSTA DE PREÇOS
3.1. Na proposta de preço deverá conter: discriminação

detalhada do produto ofertado, a dimensão exata do produto cotado, sem
conter medidas alternativas, a quantidade solicitada, o valor unitário e o total,
marca, código, modelo ou linha, garantia, prazo de validade da proposta e
prazo para entrega dos materiais, bem como o número da conta-corrente,
agência e nome do Banco do Fornecedor para possíveis pagamentos;

3.2. Será considerada vencedora a proposta que contenha
o menor valor por item, desde que atenda as exigências contidas neste
Termo de Referência, Anexo Único e Edital do Pregão;

3.3. Junto com a proposta comercial final (proposta ajustada) a
empresa deverá apresentar:

 a) Declaração expressa e Catálogo e/ou manual do
produto, comprovando sua garantia gratuita, através de assistência técnica
autorizada nesta capital, quanto aos reparos, substituição de peças,
acessórios e outros itens que acusarem defeito de fabricação e de
funcionamento durante o prazo solicitado no item específico. Caso o produto
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não disponha de assistência técnica local, a empresa vencedora pode se
responsabilizar pelos custos necessários ao reparo/troca do produto em outra
cidade, incluindo aí aqueles com transporte e outros necessários à resolução
do problema.

b) Catálogo ou desenho ilustrativo contendo os modelos e/ou
linhas e/ou códigos, dos produtos para o qual o licitante tenha apresentado
proposta, para facilitar a visualização e identificação dos mesmos. Essa
exigência pode ser substituída por folder de site com o respectivo link para
comprovação de sua veracidade.

 
4 - PRAZOS DE ENTREGA E GARANTIA DOS BENS
4.1 Prazo de entrega, nesta capital: até 45 dias corridos,

contados a partir da data de recebimento da Autorização de Fornecimento
(Nota de Empenho) por e-mail. A empresa que não cumprir o prazo estipulado
poderá sofrer sanções estabelecidas no Edital do Pregão;

4.1. 1. Local da Entrega: no almoxarifado deste Regional,
situado na Rua coronel Pedro Lima 230,  CEP 57022-220, Maceió-AL, dentro do
horário de expediente do Órgão;

4.2 Prazo de garantia mínima: 12 meses.
 
5 - RECEBIMENTO DOS BENS
5.1. Os bens serão recebidos:
a) Na Seção de Almoxarifado, que informará a quantidade de

volumes recebidos, no prazo de até 03 dias úteis do recebimento, à Seção de
Patrimônio;

b) Provisoriamente - por fiscal designado da Seção de
Patrimônio que analisará as especificações técnicas, através de modelo
próprio conforme normativo interno;

c) Definitivamente - pela gestor do contrato no prazo máximo
de até 05 dias úteis, contados da comunicação da SEALMOX, após os testes e
conferências necessárias, mediante documento específico anexado ao
processo conforme normativo interno.

 
6 – GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA AQUISIÇÃO
6.1. A gestão e fiscalização será exercida pela Seção de

Patrimônio, a qual competirá dirimir dúvidas que surgirem no decorrer do
período do contrato;

6.2. Poderá rejeitar, totalmente ou em parte, qualquer material
que não esteja de acordo com as exigências, ou aquele que não seja
comprovadamente original e novo, assim considerados de primeiro uso;

6.3. Poderá ainda, caso entenda necessário, exigir amostra dos
produtos ofertados, antes da entrega dos itens, para que seja efetuado testes
de conformidade. Nestes testes, os produtos poderão ser abertos,
manuseados, testados, sendo devolvidos, se reprovados, à contratada no
estado em que se encontrem ao final da avaliação técnica, sem qualquer ônus
para o contratante. A amostra deverá ser fornecida, no mesmo local da
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entrega dos bens, no prazo de até 10 dias, contados da solicitação por escrito
da comissão de recebimento.

6.3.1 Vide observações nos anexos
 
7. DAS RESPONSABILIDADES DA EMPRESA
7.1. Fornecer os produtos de alta qualidade, observando

rigorosamente os prazos, as especificações e exigências estabelecidas no
Termo de Referência, no Edital de Pregão, e na Proposta de Preços,
observando as normas técnicas exigidas, fornecendo todas as informações
eventualmente solicitadas;

7.2. Fornecer assistência técnica gratuita, durante o período da
garantia mínima de 12 meses, por meio de Assistência Técnica Autorizada pelo
Fabricante;

7.3 Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos
materiais, mão-de-obra, embalagens, ferramentas, fretes, transportes,
impostos, taxas, emolumentos ou quaisquer outras incidentes sobre o
fornecimento;

7.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à
Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus
empregados na entrega do material, incluindo as entregas feitas por
transportadora;

7.5. Fornecer, junto com o material, a Nota Fiscal discriminada
de acordo com a Nota de Empenho, incluindo marca e modelo do produto
fornecido, para que sejam tomadas as medidas de aceites e pagamentos.

 
8. DAS RESPONSABILIDADES DO TRIBUNAL REGIONAL

ELEITORAL
8.1. Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa

cumprir suas obrigações dentro das normas e condições do processo de
venda;

8.2. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em
desacordo com as obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para
substituição dos bens;

8.3. Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.
 
9. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
9.1 - Visando à efetiva aplicação de critérios, ações ambientais e

socioambientais quecontribuam para a promoção do desenvolvimento nacional
sustentável, e em atendimento aodisposto no art. 3º da Lei n.º 8.666/93, bem
como no Acórdão n.º 1056/2017 – Plenário doTCU; na Resolução n.º 201/2015
do CNJ e na Resolução n.º 23.474/2016 do TSE, será(ão)exigido(s) como
critério(s) de sustentabilidade.

9.1.1 - obedecer às normas técnicas, de saúde, de higiene e de
segurança dotrabalho, de acordo com as normas do Ministério do Trabalho e
Emprego e normasambientais vigentes;

9.1.2 - fornecer aos empregados os equipamentos de segurança
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que sefizerem necessários à execução de serviços e fiscalizar seu uso, em
especial pelo que constada Norma Regulamentadora n.º 6 do MTE;

9.1.3 - não possuir inscrição no cadastro de empregadores
flagrados explorando trabalhadores em condições análogas às de escravo,
instituído pela Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH nº 4, de 11 de maio de
2016;

9.1.4 - não ter sido condenada, a licitante vencedora ou seus
dirigentes, por infringir as leis de combate à discriminação de raça ou de
gênero, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, em afronta à previsão aos
artigos 1° e 170 da Constituição Federal de 1988;do artigo 149 do Código
Penal Brasileiro; do Decreto n° 5.017, de 12 de março de 2004(promulga o
Protocolo de Palermo) e das Convenções da OIT n.ºs 29 e 10

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 25/05/2022, às 16:13, 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
1073860 e o código CRC ADA08C8F.

0007606-43.2021.6.02.8000 1073860v9
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Anexo

ITEM 01
VENTILADOR DE COLUNA/PEDESTAL

(60 Unidades)
 
a) Potência mínima de 120W
b) Haste metálica com altura regulável;
c) 40 cm de diâmetro, com grade segura e de fácil remoção para limpeza;
d 6 pás, confeccionadas em material resistente, que operam em pelo menos 3
velocidades;
e) Baixo nível de ruído;
f) Inclinação vertical em 4 níveis (incluindo para o chão);
g) Sistema de Oscilação lateral;
h) Fácil montagem e desmontagem, sem precisar de ferramentas;
i) Alça para transporte;
j) Comprimento mínimo do cabo: 1,50 m;
k) Consumo aproximado de 1 kWh;
l) Voltagem: 220 V ou bivolts;
m) Selo/Registro no Inmetro;
n) Selo Procel eficiência “A”;
o) Garantia mínima de 12 meses;

 

Obs: O aparelho poderá ser testado pela Seção de Patrimônio para verificar a
resistência e confiabilidade da base quanto ao risco de quebra.

 

ITEM 02
VENTILADOR DE parede

(60 Unidades)

a) Potência mínima de 150W e inferior a 240W
b) Mínimo de 50 cm de diâmetro, com grade de fácil remoção;
c) Mínimo de 3 pás, confeccionadas em material resistente, que operem em
pelo menos 3 velocidades;
d Peso até 5 Kg;
e) Comprimento mínimo do cabo: 1,50 m;
f) Consumo aproximado de 0,25 kWh;
g) Voltagem: 220 V ou bivolt;
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h) Selo/Registro no Inmetro;
i) Selo Procel eficiência “A”;
j) Garantia mínima de 12 meses;

 

ITEM 03
VENTILADOR DE parede

(60 Unidades)

a) Potência mínima de 240W
b) Mínimo de 60 cm de diâmetro, com grade de fácil remoção;
c) Mínimo de 3 pás, confeccionadas em material resistente, que operem em
pelo menos 3 velocidades;
d Peso até 8 Kg;
e) Comprimento mínimo do cabo: 1,50 m;
f) Consumo aproximado de 0,25 kWh;
g) Voltagem: 220 V ou bivolt;
h) Selo/Registro no Inmetro;
i) Selo Procel eficiência “A”;
j) Garantia mínima de 12 meses;

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 25/05/2022, às 16:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1074070 e o código CRC 711D0F9B.

0007606-43.2021.6.02.8000 1074070v4
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 25 de maio de 2022.
À COMAP para deliberação, após ajustes.
Respeitosamente

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 25/05/2022, às 16:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1074108 e o código CRC 755A5C1E.

0007606-43.2021.6.02.8000 1074108v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 25 de maio de 2022.
 
 
À SAD, para análise do Termo de Referência

SEPAT 1073860 e seu Anexo Único, 1074070, após os ajustes
realizados pelo Senhor Chefe da Seção de Patrimônio,
sugeridos por Vossa Senhoria no Despacho GSAD 1073365.

 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 02/06/2022, às 18:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1074332 e o código CRC F1465214.

0007606-43.2021.6.02.8000 1074332v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 02 de junho de 2022.
Promovidos os ajustes solicitados por este Gabinete

(doc. 1073365), aprovo o Termo de Referência
(docs. 1073860 e 1074070) e remeto o feito à SEIC, para
cotação e estimativa da despesa a ser processada em regime
de registro de preços.

Observo, por oportno, que, embora se trate de
iniciativa não incluída no Plano de Contratações do exercício
(doc. 0991147), o regime de execução, em sede de registro de
preços, torna possível, salvo melhor percepção, compatibilizar
as aquisições com o referido planejamento.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 02/06/2022, às 22:24, 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
1081090 e o código CRC 5EA1A130.

0007606-43.2021.6.02.8000 1081090v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 03 de junho de 2022.
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se de procedimento que tem por objeto a

aquisição total de 180 (cento e oitenta) ventiladores, sendo 60
(sessenta) ventiladores com pedestais (coluna),  60 (sessenta)
ventiladores de parede de 150w e 60 (sessenta)
ventiladores de parede de 240w.

Em atenção ao determinado no Despacho GSAD
(1081090), ressaltamos que as alterações constantes do novo
Termo de Referência e Anexo (1073860 e 1074070) não
alteram a instrução constante do Despacho SEIC -1069608.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 03/06/2022, às 08:47, 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
1081167 e o código CRC F978CE4A.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 03 de junho de 2022.

 

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

utensílios domésticos – ventiladores de coluna e de parede (150w e
240w) - três modelos distintos, necessários ao bom funcionamento
das atividades desenvolvidas nos cartórios eleitorais da capital e do
interior, mediante sistema de registro de preços, de acordo com o
Termo de Referência SEPAT 1073860, Anexo Único, 1074070.

 
Constam deste feito a aprovação do Termo de Referência,

Despacho GSAD 1081090, bem como a pesquisa de preços, Despacho
SEIC 1069608.

 
Nesse sentido, dando continuidade ao trâmite,

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

 
Por fim, de ordem do Senhor Secretário de

Administração, autorizo a divulgação da IRP.
 
Atenciosamente.
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Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 03/06/2022, às 11:26, 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
1081481 e o código CRC 308587A4.

0007606-43.2021.6.02.8000 1081481v1
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03/06/2022 14:17 SIASGnet IRP

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-irp/secure/gerenciarFasesIrp.do?method=iniciarConsultarIrp 1/1

 Ambiente: PRODUÇÃO Gerenciar Fases da IRP 03/06/2022 14:17:11 

Dados da IRP

Órgão da UASG UASG Gerenciadora *  N° da IRP
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGO  TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGO   70011 - 00016/2022 - Aberta
Data Provável da Licitação Fase Atual
03/08/2022 Aberta
Data Limite para Confirmação de Participação Data Limite para Envio de Propostas

15/06/2022
Objeto da IRP
Registro de Preços de aparelhos de utensílios domésticos – ventiladores de coluna e de parede.

Dados do Gerenciamento de Fase da IRP
Voltar para Fase

Selecione
 
Data Limite para Envio de Propostas

 Apenas Prorrogar? 15/06/2022  
 

 Prorrogar Data para Confirmação de Participação  
 
* Justificativa para Alteração

300 caracter(es) disponível(eis)

Itens da IRP
N° do
Item

Tipo de
Item Item Unidade de

Fornecimento
Critério de

Julgamento
Valor Unitário
Estimado (R$)

UASG - Município/UF de Entrega -
Quantidade Situação

1 Material 440792-
Ventilador Unidade Menor Preço 214,0900

70011 -
TRIBUNAL
REGIONAL
ELEITORAL DE
ALAGOAS

Maceió/AL 60 Aberto

2 Material 461897-
Ventilador Unidade Menor Preço 182,3800

70011 -
TRIBUNAL
REGIONAL
ELEITORAL DE
ALAGOAS

Maceió/AL 60 Aberto

3 Material 461897-
Ventilador Unidade Maior

Desconto 455,4500

70011 -
TRIBUNAL
REGIONAL
ELEITORAL DE
ALAGOAS

Maceió/AL 60 Aberto

3 registros encontrados, exibindo todos os registros.

Reabrir Fase do Item

Confirmar

( * ) Campo de preenchimento obrigatório.

Gestor de Compras IRP Manifestar Interesse Analisar IRP Quadro de IRP 
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20/06/22, 17:45 SIASGnet IRP

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-irp/secure/analisarIRP.do?method=consultar 1/1

 Ambiente: PRODUÇÃO Analisar IRP 20/06/2022 17:45:58 

Órgão da UASG UASG Gerenciadora N° da IRP

14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALA 70011 - 00016/2022

Itens da IRP

N° do
Item

Tipo de
Item Item Unidade de

Fornecimento
Critério de

Julgamento
Valor Unitário
Estimado (R$)

UASG - Município/UF de Entrega -
Quantidade Situação colunaAcoes

1 Material 440792-
Ventilador Unidade Menor Preço 214,0900

70011 -
TRIBUNAL
REGIONAL
ELEITORAL DE
ALAGOAS

Maceió/AL 60 Deserto Analisar

2 Material 461897-
Ventilador Unidade Menor Preço 182,3800

70011 -
TRIBUNAL
REGIONAL
ELEITORAL DE
ALAGOAS

Maceió/AL 60 Deserto Analisar

3 Material 461897-
Ventilador Unidade Maior

Desconto 455,4500

70011 -
TRIBUNAL
REGIONAL
ELEITORAL DE
ALAGOAS

Maceió/AL 60 Deserto Analisar

3 registros encontrados, exibindo todos os registros.

Resumo da IRP  Editar IRP  Cancelar IRP   Solicitar Confirmação  Disponibilizar para Inclusão do Aviso

Gestor de Compras IRP Manifestar Interesse Analisar IRP Quadro de IRP 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2022 
 

MINUTA 
 
PROCESSO Nº: 0007606-43.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: XX de XXXX de 2022 
Horário Abertura: XX horas 
(HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF) 

 
 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de Lici-
tações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, conforme descrito neste 
Edital e seus Anexos, objetivando o Registro de Preços para aquisição de ventiladores, tudo 
de acordo com requisição promovida pela Secretaria de Tecnologia da Informação. 
 

 O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17/07/2002, pelo 
Decreto nº 7.892 de 23/01/2013, pelo Decreto nº 10.024/2019, pelo Decreto nº 8.538, de 
06/10/2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 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. Aplica-se ao presente 
torneio licitatório, ainda, a Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, o Decreto nº 
7.174/2010, o Decreto nº 8.184/2014, a Portaria nº 212, de 18/06/2001, da Presidência 
deste Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, edição de 19/06/2001, 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 11/09/1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1 - DO OBJETO 
 

1.1. O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preço para aquisição eventual de 
ventiladores de coluna e de parede (150w e 240w), necessários ao bom funcionamento das 
atividades desenvolvidas nos cartórios eleitorais da capital e do interior, conforme 
especificações descritas neste edital e seus anexos.  

 
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS 
 
2.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste procedimento 
licitatório é de 12 (doze) meses, contado da publicação do referido ato. 
 
2.2. A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação de toda quantidade 
estimada no Registro, que poderá ocorrer de acordo com as necessidades do TRE/AL. 
 
2.3. A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional Eleitoral a 
contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, 
assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições. 
 

2.3.1. O direito de preferência de que trata este item poderá ser exercido pelo 
beneficiário do registro quando o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, após realizada 
a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que o registrado 
ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço registrado, 
igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação. 

Minuta de edital (1093047)         SEI 0007606-43.2021.6.02.8000 / pg. 167



 

 

 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

 
3 – DO PRAZO DE ENTREGA E DE GARANTIA 
 
3.1. O prazo máximo para o fornecimento é de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, 
após o recebimento da ordem de fornecimento, nota de empenho ou documento 
equivalente, por e-mail. 
 
3.2.  O prazo de garantia dos materiais será de, no mínimo, 12 (doze) meses. 
 
4 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
4.1.  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. 

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

4.2.    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 microempreende-

dor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

4.3.   Não poderão participar desta licitação os interessados: 

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

na forma da legislação vigente; 

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

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

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

de 1993; 

4.3.5. que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em pro-

cesso de dissolução ou liquidação; 

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

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

gistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções adminis-

trativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e 

assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na li-

nha 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). 

4.3.  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 certa-

me. 

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 apresen-

tada está em conformidade com as exigências editalícias; 

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

dade 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 serviços sejam prestados 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. 

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

às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 

5.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a parti-

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

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

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

trutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

5.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante 

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

transações inerentes a este Pregão. 

5.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em 

seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os 

atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do pro-

vedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos de-

correntes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

5.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no 

SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo pro-

ceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorre-
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ção ou aqueles se tornem desatualizados. 

5.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassifica-

ção no momento da habilitação 

6 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 

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

com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto 

ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, 

quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edi-

tal, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

6.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem 

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

sistemas. 

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

de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos 

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

6.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a ses-

são pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, di-

ante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua descone-

xão. 

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

e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

6.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as pro-

postas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de ne-

gociação e julgamento da proposta. 

6.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classifi-

cado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público a-

pós o encerramento do envio de lances. 

 
7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
 

7.1.  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrô-

nico, dos seguintes campos: 

a) Valor unitário de cada item ofertado; 

b) Discriminação detalhada do produto ofertado, conforme as especificações cons-

tantes no Anexo I-A, a dimensão exata do produto cotado, sem conter medidas al-

ternativas, a quantidade solicitada, o valor unitário e o total, marca, código, modelo 

ou linha, garantia, prazo de validade da proposta e prazo para entrega dos materi-

ais, bem como o número da conta-corrente, agência e nome do Banco do Fornece-

dor para possíveis pagamentos. 
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7.2.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

7.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previ-

denciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente no fornecimento dos bens. 

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

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

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

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

data de sua apresentação. 

7.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regên-

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

7.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte 

dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o 

devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a 

adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, 

inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da em-

presa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

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

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

trônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

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

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

vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Refe-

rência. 

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

8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com a-

companhamento em tempo real por todos os participantes. 

8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

8.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente 

estas participarão da fase de lances. 

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

os licitantes. 

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

8.5.1. Os lances deverão ser ofertados pelo valor unitário de cada item ofertado. 
 
8.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 
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abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

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

registrado pelo sistema. 

8.8.  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 

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

sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 

8.9.  Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e 

fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e 

fechado. 

8.10.  A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse 

prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que trans-

correrá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual 

será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

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

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

res àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigi-

loso até o encerramento deste prazo. 

8.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, po-

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

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

encerramento deste prazo. 

8.12.  Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os 

lances segundo a ordem crescente de valores. 

8.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos i-

tens 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 fe-

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

8.13.   Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reiní-

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

às exigências de habilitação. 

8.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores de-

verão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediata-

mente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia; 

8.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo pró-

prio do sistema. 

8.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar. 

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

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

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

o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 
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8.18.  Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo su-

perior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 

vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio ele-

trônico utilizado para divulgação. 

8.19.  O Critério de julgamento adotado será o menor preço por item, conforme definido nes-

te Edital e seus anexos. 

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

8.21.  A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classifi-

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

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

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

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

cessivamente, aos bens produzidos: 

8.22.1. no país; 

8.22.2. por empresas brasileiras; 

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

tecnologia no País; 

8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdên-

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

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

dentre as propostas empatadas. 

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

nhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor 

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

das previstas neste Edital. 

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

pelos demais licitantes. 

8.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) 

horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realiza-

da, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessá-

rios à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

8.25.  Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamen-

to da proposta. 

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 
 

9.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em 

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

máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto 

no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 
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9.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua propos-

ta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 

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

9.3.  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final superi-

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

ço manifestamente inexequível. 

9.3.1. Os preços máximos fixados para os materiais licitados estão descriminados na 
tabela abaixo: 
 

ITEM Descrição Quantidade Valor Unitário 
Estimado 

Valor Total Estimado 

1 

 
Ventiladores 

com pedestais 
(coluna) 

 
 

60 

 
 

R$ 214,09 

 
 

R$ 12.845,40 

2 

 

Ventiladores de 
parede de 150w 

60 R$ 182,38 
 

R$ 10.492,80 

3 
 

Ventiladores de 
parede de 240w 

 
60 

 
R$ 455,45 

 
R$ 27.326,80 

 
 

9.3.2. Os preços máximos ora mencionados de modo algum vinculam a decisão do 
Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 

9.3.3. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios 
ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não 
tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e 
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou 
à totalidade da remuneração. 

9.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequi-

bilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fun-

damentam a suspeita. 

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

gências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser 

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

cedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

9.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, 

por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de 

não aceitação da proposta. 

9.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita 

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

Pregoeiro. 
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9.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os 

que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catá-

logos, 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 sis-

tema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

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

a) Declaração expressa e Catálogo e/ou manual do produto, comprovando sua ga-
rantia gratuita, através de assistência técnica autorizada nesta capital, quanto aos 
reparos, substituição de peças, acessórios e outros itens que acusarem defeito de fa-
bricação e de funcionamento durante o prazo solicitado no item específico. Caso o 
produto não disponha de assistência técnica local, a empresa vencedora pode se 
responsabilizar pelos custos necessários ao reparo/troca do produto em outra cidade, 
incluindo aí aqueles com transporte e outros necessários à resolução do problema. 

b) Catálogo ou desenho ilustrativo contendo os modelos e/ou linhas e/ou códigos, dos 
produtos para o qual o licitante tenha apresentado proposta, para facilitar a visuali-
zação e identificação dos mesmos. Essa exigência pode ser substituída por folder de 
site com o respectivo link para comprovação de sua veracidade. 

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

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

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

data e horário para a sua continuidade. 

9.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, po-

derá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme disposto no item 

8.24. 

9.11.  Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a ha-

bilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

10 – DA HABILITAÇÃO 
 

10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor 

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

to 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 ca-

dastros: 

10.1.1. SICAF; 

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

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

10.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 

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

sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proi-
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bição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual 

seja sócio majoritário. 

10.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrên-

cias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por par-

te das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

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

fornecimento similares, dentre outros. 

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

ção. 

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

por falta de condição de participação. 

10.4.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocor-

rência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

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

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

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

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

10.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SE-

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

exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para 

recebimento das propostas; 

10.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SI-

CAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, 

em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 

10.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exce-

to se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoei-

ro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do De-

creto 10.024, de 2019. 

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

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

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

sob pena de inabilitação. 

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

10.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferen-

tes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

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

triz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 
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aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somen-

te em nome da matriz. 

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

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

centralização do recolhimento dessas contribuições. 

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

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

10.10.1. Habilitação jurídica: 

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

cantis, 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 veri-

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

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

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

gistrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento com-

probatório de seus administradores; 

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

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

agência; 

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

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

administradores; 

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

de autorização; 

10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as al-

terações ou da consolidação respectiva. 

10.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

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

Pessoas Físicas, conforme o caso; 

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

de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 

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

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

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

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

Geral da Fazenda Nacional. 

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

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

ante 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-

Minuta de edital (1093047)         SEI 0007606-43.2021.6.02.8000 / pg. 177



 

 

 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

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

sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual; 

f) prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, re-

lativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos Estaduais relacionados ao ob-

jeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Esta-

dual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 

10.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá a-

presentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regula-

ridade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabili-

tação. 

10.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a docu-

mentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno 

porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que 

exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 

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

10.10.2.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pre-

tenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Com-

plementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos ca-

dastros de contribuintes estadual e (b) da apresentação do balanço patrimonial 

e das demonstrações contábeis do último exercício. 

10.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e traba-

lhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa 

de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as 

demais exigências do edital. 

10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 

10.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 

regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 

(cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O 

prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pú-

blica, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

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

anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previs-

tas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na 

ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra licitante 

com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o 

mesmo prazo para regularização. 
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10.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 

exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 

horário para a continuidade da mesma. 

10.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja 

por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 

desacordo com o estabelecido neste Edital. 

10.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver con-

correndo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilita-

ção cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às 

do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de ina-

bilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

10.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilita-

ção, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja reti-

rada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes. 

10.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o lici-

tante será declarado vencedor. 

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 
 

11.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no pra-

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

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

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

e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

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

para fins de pagamento; 

c) conter a descrição do objeto licitado; 

d) conter o preço unitário e total de cada item ofertado. 

11.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em considera-

ção no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se 

for o caso. 

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

tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

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

em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

11.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço total, prevalecerão 

os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expres-

sos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

11.5.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edi-

tal, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamen-

to a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 
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11.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo consi-

derada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça víncu-

lo à proposta de outro licitante. 

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

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 
12 - DOS RECURSOS 
 

12.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da lici-

tante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será 

concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a in-

tenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual (is) decisão (ões) pre-

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

12.2.  Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a exis-

tência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fun-

damentadamente. 

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas ve-

rificará as condições de admissibilidade do recurso. 

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 

importará a decadência desse direito. 

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

três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitan-

tes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo 

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

do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à 

defesa de seus interesses. 

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

tamento. 

12.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço constante neste Edital. 

 
13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
 
13.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 
 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 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. 
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13.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a ses-
são reaberta. 

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

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

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 públi-

ca, 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 26.11 
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 previs-

tos no certame. 

14.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deve-

rá 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 - DO REAJUSTE DO PREÇO 
 
15.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores 
constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no Decreto 
nº 7.892/2013. 
 
 
16 - DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA 
CONTRATAÇÃO. 
 
16.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 
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Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a 
regular decisão dos recursos apresentados. 
 
16.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório. 
 
16.3. Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, observado o 
disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados para assinar a ata de 
registro de preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no subitem 16.3.2., podendo 
ser prorrogada uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que 
ocorra motivo justificado aceito pela administração. 
 

16.3.1. O cadastro de reserva dos fornecedores classificados a que se refere o item 
anterior será elaborado desde que viabilizado pelo sistema Comprasnet, tal como 
previsto no art. 26 do decreto acima citado. 
 
16.3.2. O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de Preços assinada 
dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação para 
assinatura do documento, em conformidade com o previsto no art. 64 da Lei n. 
8.666/1993. 

 
16.4. É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro 
de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 
primeiro classificado. 
 
16.5. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas 
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade. 
 
16.6. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do 
prazo estabelecido no subitem 16.3.2, ensejará a aplicação das penalidades aludidas no 
item 16.12 deste edital, bem como às do Decreto nº 10.024/2019. 
 
16.7. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão 
interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de 
despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 
8.666, de 1993. 
 
16.8. Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante poderá 
receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo confirmar o seu 
recebimento. 
 
16.9. A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de Fornecimento 
deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será encaminhado para a autoridade 
competente que procederá à análise dos motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca 
da aceitabilidade ou não da justificativa. 
 
16.10. Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não seja 
aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo normalmente, 
e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis. 
 
16.11. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados, 
observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 12, § 3º do Decreto nº 
7.892/2013. 
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16.12. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
 

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
 
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido 
pela Administração, sem justificativa aceitável; 
 
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; ou 
 
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 
1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002. 

 
16.12.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, “b” 
e “d” do subitem 16.12. será formalizado por despacho do órgão gerenciador, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
16.12.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato 
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o 
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

 
a) por razão de interesse público; ou 
 
b) a pedido do fornecedor. 
 

16.13. O licitante vencedor somente poderá subcontratar, em parte, o objeto desta 
licitação, se for conveniente para a Administração deste Tribunal, mediante prévia e escrita 
autorização desta, sob pena de sofrer as sanções contratuais e legais. 
 

16.13.1. O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros nenhuma 
responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada. 

 
16.14. O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro de Preços, 
em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação, renovando as certidões e encaminhando-as 
ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a 
partir da solicitação das mesmas. 
 
16.15. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por 
qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do 
certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, observadas, ainda, as demais 
regras impostas no art. 22 do Decreto n.º 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018. 
 

16.15.1. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando 
desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão 
gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão. 
 

16.15.1.1.  A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem 
acima fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades 
que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, 
a viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da utilização 
da ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de 
Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 
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16.15.1.2.  O estudo acima referido, após aprovação pelo órgão gerenciador, 
será divulgado no Portal de Compras do Governo federal. 

16.15.1.2.1. A publicação supra deverá ser condição para autorização para 
adesão exarada pelo órgão gerenciador, em conformidade com as 
recomendações do Acórdão TCU nº 2037/2019. 

16.16. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 16.15 não 
poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens 
do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes. 
 
16.17. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá 
exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item registrado na ata de registro de 
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos 
não participantes que aderirem. 
 
17 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR 
 
17.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da 
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação; 
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 
 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação 
às novas condições de mercado; 
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade 
dos preços registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata; 
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações; 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto 
ao interesse em fornecer o objeto do registro a outro(s) órgão(s) da Administração 
Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15. 
 

17.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante: 
 
a) Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir suas obriga-

ções dentro das normas e condições do processo de venda; 

b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as obri-
gações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos bens; 

c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 
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18 - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA 
 
18.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
presente Ata; 
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado a outro 
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse 
de utilizar a presente Ata, conforme item 16.15. 

 
18.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado: 

a)  Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosamente os prazos, 
as especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, no Edital de 
Pregão, e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas, fornecen-
do todas as informações eventualmente solicitadas; 

b)  Fornecer assistência técnica gratuita, durante o período da garantia mínima 
de 12 meses, por meio de Assistência Técnica Autorizada pelo Fabricante; 

c)  Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão-de-
obra, embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, emolumentos 
ou quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento; 

d)  Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do material, 
incluindo as entregas feitas por transportadora; 

e)  Fornecer, junto com o material, a Nota Fiscal discriminada de acordo com a 
Nota de Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para que sejam 
tomadas as medidas de aceites e pagamentos; 

f)  Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedien-
tes/notificações enviadas pelo TRE/AL;  

g)       Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço e-
letrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho;  

h)       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 apli-
cável à natureza do objeto da contratação;  

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

Minuta de edital (1093047)         SEI 0007606-43.2021.6.02.8000 / pg. 185



 

 

 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

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

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

 
19 - DA PUBLICIDADE 
 
19.1. O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de 
Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro 
de preços, em conformidade com o disposto no art. 11, inciso II do Decreto n.º 7.892/2013 
combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/93. 
 
20 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
20.1. Os materiais deverão ser entregues, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias 
corridos a partir do recebimento da Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento, no 
Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situado na Rua Coronel Pedro Lima, 
230 - Jaraguá, CEP 57022-220, Maceió-AL, durante seu horário normal de expediente.    
 
20.2.  Os materiais serão recebidos na Seção de Almoxarifado, que informará a 
quantidade de volumes recebidos, no prazo de até 03 dias úteis do recebimento, à Seção 
de Patrimônio, que receberá o material da seguinte forma: 

 
a) Provisoriamente, por fiscal designado da Seção de Patrimônio que analisará as 

especificações técnicas, através de modelo próprio conforme normativo interno; 

b) Definitivamente, pelo gestor do contrato no prazo máximo de até 05 dias úteis, 
contados da comunicação da SEALMOX, após os testes e conferências necessárias, 
mediante documento específico anexado ao processo conforme normativo interno. 

 
20.3.    O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
20.4.    O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do 
objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de 
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
20.5.    Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
20.6.    O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 
 
20.7.     O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, substituir 
o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na Seção 21. 
 
21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
21.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no 
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, 
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convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:  
 

a) não assinar a ata de registro de preços;  

b) não entregar a documentação exigida no edital;  

c) apresentar documentação falsa;  

d) causar o atraso na execução do objeto;  

e) não mantiver a proposta;  

f) falhar na execução do contrato;  

g) fraudar a execução do contrato;  

h) comportar-se de modo inidôneo;  

i) declarar informações falsas; e  

j) cometer fraude fiscal.  

 
21.2. 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 
 
21.3. 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. 
 
21.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:  

 
a) multa de 0,50% (meio por cento) por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item 

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

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

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor do(s) 
item (ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da obrigação assumida, assim 
considerado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na 
alínea “a” acima, bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso 
injustificado estabelecido na alínea “b” acima;  

d) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho.  

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

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

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

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

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

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

 
21.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será descontado 
dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente.  
 
21.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 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.  
 
21.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o 
fornecimento do serviço, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  
 
21.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993.  
 
21.9. 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.  
 
21.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta ao 
licitante contratado.  
 
21.11. O período de atraso será contado em dias corridos.  
 
21.12. 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.  

21.12.1. 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.  

 
21.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes contratantes, 
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respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas reguladoras da 
matéria, em especial as Leis n os 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o 
caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito 
Privado.  
 
21.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
22- DO PAGAMENTO 
 
22.1.  O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal 
devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado. 

 
22.2.  Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
22.3.  Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
22.4.  O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
22.5.  Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de 
que trata o item anterior. 
 
22.6.  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% 
 
22.7.  Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de 
preços ou a atualização monetária. 
 
23 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
23.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2022, PTRES 
167674 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativa), Natureza da Despesa nº 44.90.52. 
(Equipamentos e Material Permanente).  
 
23.2. As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das dotações 
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orçamentárias respectivas. 

24 – DA GESTÃO E DA FISCALIZAÇÃO DA AQUISIÇÃO  

24.1. A gestão e fiscalização será exercida pela Seção de Patrimônio, a qual competirá di-
rimir dúvidas que surgirem no decorrer do período do contrato; 

24.2. Poderá rejeitar, totalmente ou em parte, qualquer material que não esteja de acordo 
com as exigências, ou aquele que não seja comprovadamente original e novo, assim con-
siderados de primeiro uso; 

24.3. Poderá ainda, caso entenda necessário, exigir amostra dos produtos ofertados, an-
tes da entrega dos itens, para que seja efetuado testes de conformidade. Nestes testes, os 
produtos poderão ser abertos, manuseados, testados, sendo devolvidos, se reprovados, à 
contratada no estado em que se encontrem ao final da avaliação técnica, sem qualquer 
ônus para o contratante. A amostra deverá ser fornecida, no mesmo local da entrega dos 
bens, no prazo de até 10 dias, contados da solicitação por escrito da comissão de recebi-
mento. 

25 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE  

25.1. Visando à efetiva aplicação de critérios, ações ambientais e socioambientais que 
contribuam para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, e em atendimento 
ao disposto no art. 3º da Lei n.º 8.666/93, bem como no Acórdão n.º 1056/2017 – Plenário 
do TCU; na Resolução n.º 201/2015 do CNJ e na Resolução n.º 23.474/2016 do TSE, será 
(ão) exigido(s) como critério(s) de sustentabilidade. 

25.1.1 - obedecer às normas técnicas, de saúde, de higiene e de segurança do traba-
lho, de acordo com as normas do Ministério do Trabalho e Emprego e normas ambi-
entais vigentes; 

25.1.2 - fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem ne-
cessários à execução de serviços e fiscalizar seu uso, em especial pelo que constada 
Norma Regulamentadora n.º 6 do MTE; 

25.1.3 - não possuir inscrição no cadastro de empregadores flagrados explorando 
trabalhadores em condições análogas às de escravo, instituído pela Portaria Intermi-
nisterial MTPS/MMIRDH nº 4, de 11 de maio de 2016; 

25.1.4 - não ter sido condenada, a licitante vencedora ou seus dirigentes, por infrin-
gir as leis de combate à discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao 
trabalho escravo, em afronta à previsão aos artigos 1° e 170 da Constituição Federal 
de 1988; do artigo 149 do Código Penal Brasileiro; do Decreto n° 5.017, de 12 de 
março de 2004(promulga o Protocolo de Palermo) e das Convenções da OIT n.ºs 29 e 
10. 

 
26 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

26.2.  Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública ob-

servarão o horário de Brasília – DF. 

26.3.  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. 

26.4.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
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26.5.  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. 

26.6.  Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, in-

dependentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

26.7.  O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afasta-

mento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princí-

pios da isonomia e do interesse público. 

26.8.  Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou de-

mais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
26.9.  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. 
 
26.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, 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 no 
TRE/AL. 
 
26.11.   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. 
 
26.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, do 
Decreto nº 10.024/2019 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
26.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações e 
Contratos, no endereço especificado no item 26.11, no caso de ser retirado em Maceió, ou 
ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
26.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO I-A – Especificação dos itens; 
NEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços. 
 

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

 

 
Maceió/AL, XX de XXXX de 2022 

 
 

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

TERMO DE REFERÊNCIA 

1 - OBJETO  

1.1. O presente Termo de Referência tem por objetivo a aquisição e-
ventual, através de ARP, de Aparelhos de Utensílios Domésticos – ventiladores de co-
luna e de parede (150w e 240w) - três modelos distintos, necessários ao bom funcio-
namento das atividades desenvolvidas nos cartórios eleitorais da capital e do interior, 
conforme quantidades e especificações técnicas contida no único anexo,  integran-
te e complementar deste documento. 

1.2. As quantidades descritas são estimativas máximas para forneci-
mento eventual durante 12 meses, com entregas em períodos alternados ou não e 
quantidades dos pedidos definidas de acordo com os levantamentos efetuados pela 
SEPAT; 

1.3. Pretendemos, no exercício de 2022, uma compra de 
20 ventiladores de coluna, caso haja orçamento disponível. 

  

2 – JUSTIFICATIVA 

2.1. A solicitação se justifica pela necessidade de recompor o estoque 
de ventiladores que uma vez que seus consertos, quando fora da garantia, são anti-
econômicos. 

  

3 - DA PROPOSTA DE PREÇOS 

3.1. Na proposta de preço deverá conter: discriminação detalhada do 
produto ofertado, a dimensão exata do produto cotado, sem conter medidas alterna-
tivas, a quantidade solicitada, o valor unitário e o total, marca, código, modelo ou li-
nha, garantia, prazo de validade da proposta e prazo para entrega dos materiais, 
bem como o número da conta-corrente, agência e nome do Banco do Fornecedor pa-
ra possíveis pagamentos; 

3.2. Será considerada vencedora a proposta que contenha o menor 
valor por item, desde que atenda as exigências contidas neste Termo de Referência, 
Anexo Único e Edital do Pregão; 

3.3. Junto com a proposta comercial final (proposta ajustada) a em-
presa deverá apresentar: 

 a) Declaração expressa e Catálogo e/ou manual do produ-
to, comprovando sua garantia gratuita, através de assistência técnica autoriza-
da nesta capital, quanto aos reparos, substituição de peças, acessórios e outros itens 
que acusarem defeito de fabricação e de funcionamento durante o prazo solicitado no 
item específico. Caso o produto não disponha de assistência técnica local, a empresa 
vencedora pode se responsabilizar pelos custos necessários ao reparo/troca do pro-
duto em outra cidade, incluindo aí aqueles com transporte e outros necessários 
à resolução do problema. 

b) Catálogo ou desenho ilustrativo contendo os modelos e/ou linhas 
e/ou códigos, dos produtos para o qual o licitante tenha apresentado proposta, para 
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facilitar a visualização e identificação dos mesmos. Essa exigência pode ser substitu-
ída por folder de site com o respectivo link para comprovação de sua veracidade. 

  

4 - PRAZOS DE ENTREGA E GARANTIA DOS BENS 

4.1 Prazo de entrega, nesta capital: até 45 dias corridos, contados a 
partir da data de recebimento da Autorização de Fornecimento (Nota de Empenho) 
por e-mail. A empresa que não cumprir o prazo estipulado poderá sofrer sanções es-
tabelecidas no Edital do Pregão; 

4.1. 1. Local da Entrega: no almoxarifado deste Regional, situado na 
Rua coronel Pedro Lima 230,  CEP 57022-220, Maceió-AL, dentro do horário de expe-
diente do Órgão; 

4.2 Prazo de garantia mínima: 12 meses. 

  

5 - RECEBIMENTO DOS BENS 

5.1. Os bens serão recebidos: 

a) Na Seção de Almoxarifado, que informará a quantidade de volumes 
recebidos, no prazo de até 03 dias úteis do recebimento, à Seção de Patrimônio; 

b) Provisoriamente - por fiscal designado da Seção de Patrimônio que 
analisará as especificações técnicas, através de modelo próprio conforme normativo 
interno; 

c) Definitivamente - pela gestor do contrato no prazo máximo de até 
05 dias úteis, contados da comunicação da SEALMOX, após os testes e conferências 
necessárias, mediante documento específico anexado ao processo conforme norma-
tivo interno. 

  

6 – GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA AQUISIÇÃO 

6.1. A gestão e fiscalização será exercida pela Seção de Patrimônio, a 
qual competirá dirimir dúvidas que surgirem no decorrer do período do contrato; 

6.2. Poderá rejeitar, totalmente ou em parte, qualquer material que 
não esteja de acordo com as exigências, ou aquele que não seja comprovadamente 
original e novo, assim considerados de primeiro uso; 

6.3. Poderá ainda, caso entenda necessário, exigir amostra dos pro-
dutos ofertados, antes da entrega dos itens, para que seja efetuado testes de con-
formidade. Nestes testes, os produtos poderão ser abertos, manuseados, testados, 
sendo devolvidos, se reprovados, à contratada no estado em que se encontrem ao fi-
nal da avaliação técnica, sem qualquer ônus para o contratante. A amostra deverá 
ser fornecida, no mesmo local da entrega dos bens, no prazo de até 10 dias, conta-
dos da solicitação por escrito da comissão de recebimento. 

6.3.1 Vide observações nos anexos 

  

7. DAS RESPONSABILIDADES DA EMPRESA 
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7.1. Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosa-
mente os prazos, as especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referên-
cia, no Edital de Pregão, e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas e-
xigidas, fornecendo todas as informações eventualmente solicitadas; 

7.2. Fornecer assistência técnica gratuita, durante o período da ga-
rantia mínima de 12 meses, por meio de Assistência Técnica Autorizada pelo Fabri-
cante; 

7.3 Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, 
mão-de-obra, embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, emolu-
mentos ou quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento; 

7.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Adminis-
tração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega 
do material, incluindo as entregas feitas por transportadora; 

7.5. Fornecer, junto com o material, a Nota Fiscal discriminada de 
acordo com a Nota de Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, pa-
ra que sejam tomadas as medidas de aceites e pagamentos. 

  

8. DAS RESPONSABILIDADES DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 

8.1. Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa 
cumprir suas obrigações dentro das normas e condições do processo de venda; 

8.2. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desa-
cordo com as obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição 
dos bens; 

8.3. Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

  

9. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

9.1 - Visando à efetiva aplicação de critérios, ações ambientais e so-
cioambientais que contribuam para a promoção do desenvolvimento nacional susten-
tável, e em atendimento ao disposto no art. 3º da Lei n.º 8.666/93, bem como no A-
córdão n.º 1056/2017 – Plenário do TCU; na Resolução n.º 201/2015 do CNJ e na Re-
solução n.º 23.474/2016 do TSE, será(ão)exigido(s) como critério(s) de sustentabili-
dade. 

9.1.1 - obedecer às normas técnicas, de saúde, de higiene e de segu-
rança do trabalho, de acordo com as normas do Ministério do Trabalho e Emprego e 
normas ambientais vigentes; 

9.1.2 - fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que 
se fizerem necessários à execução de serviços e fiscalizar seu uso, em especial pelo 
que constada Norma Regulamentadora n.º 6 do MTE; 

9.1.3 - não possuir inscrição no cadastro de empregadores flagrados 
explorando trabalhadores em condições análogas às de escravo, instituído pela Porta-
ria Interministerial MTPS/MMIRDH nº 4, de 11 de maio de 2016; 

9.1.4 - não ter sido condenada, a licitante vencedora ou seus dirigen-
tes, por infringir as leis de combate à discriminação de raça ou de gênero, ao traba-
lho infantil e ao trabalho escravo, em afronta à previsão aos artigos 1° e 170 da 
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Constituição Federal de 1988;do artigo 149 do Código Penal Brasileiro; do Decreto n° 
5.017, de 12 de março de 2004(promulga o Protocolo de Palermo) e das Convenções 
da OIT n.ºs 29 e 10.  

 

 

 
Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de 
Seção, em 25/05/2022, às 16:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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ANEXO I-A 

ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS 

 

ITEM 01 

VENTILADOR DE COLUNA/PEDESTAL 

(60 Unidades) 

  

a) Potência mínima de 120W; 

b) Haste metálica com altura regulável; 

c) 40 cm de diâmetro, com grade segura e de fácil remoção para limpeza; 

d) 6 pás, confeccionadas em material resistente, que operam em pelo menos 3 velocida-
des; 

e) Baixo nível de ruído; 

f) Inclinação vertical em 4 níveis (incluindo para o chão); 

g) Sistema de Oscilação lateral; 

h) Fácil montagem e desmontagem, sem precisar de ferramentas; 

i) Alça para transporte; 

j) Comprimento mínimo do cabo: 1,50 m; 

k) Consumo aproximado de 1 kWh; 

l) Voltagem: 220 V ou bivolts; 

m) Selo/Registro no Inmetro; 

n) Selo Procel eficiência “A”; 

o) Garantia mínima de 12 meses; 

Obs: O aparelho poderá ser testado pela Seção de Patrimônio para verificar a resistência e 
confiabilidade da base quanto ao risco de quebra. 

ITEM 02 

VENTILADOR DE parede 

(60 Unidades) 

 
a) Potência mínima de 150W e inferior a 240W; 

b) Mínimo de 50 cm de diâmetro, com grade de fácil remoção; 

c) Mínimo de 3 pás, confeccionadas em material resistente, que operem em pelo menos 3 
velocidades; 

d) Peso até 5 Kg; 

e) Comprimento mínimo do cabo: 1,50 m; 

f) Consumo aproximado de 0,25 kWh; 
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g) Voltagem: 220 V ou bivolt; 
h) Selo/Registro no Inmetro; 

i) Selo Procel eficiência “A”; 

j) Garantia mínima de 12 meses; 

 

ITEM 03 

VENTILADOR DE parede 

(60 Unidades) 

 
a) Potência mínima de 240W; 

b) Mínimo de 60 cm de diâmetro, com grade de fácil remoção; 

c) Mínimo de 3 pás, confeccionadas em material resistente, que operem em pelo menos 3 
velocidades; 

d) Peso até 8 Kg; 

e) Comprimento mínimo do cabo: 1,50 m; 

f) Consumo aproximado de 0,25 kWh; 

g) Voltagem: 220 V ou bivolt; 

h) Selo/Registro no Inmetro; 

i) Selo Procel eficiência “A”; 

j) Garantia mínima de 12 meses; 

 

 

 

 
Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de Seção, 
em 25/05/2022, às 16:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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ANEXO II 

PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO 
 
Dados da Empresa: 
Razão Social  
CNPJ  
Endereço  
CEP  
Fones:  
Fax  
E-mail  
Site internet  
Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  

Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. Identidade  
Orgão Expedidor  
CPF  
Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  

Conta  
Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  
Cargo  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
 
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não   
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ANEXO III 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2022 

 

Processo nº 0007606-43.2021.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº XX/2022 

 
 

MINUTA 
 

Aos ---- dias do mês ----------- de 2022, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, 
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – 
Farol, CEP: 57051-090, Maceió/AL, neste ato representado por seu Presidente,  
Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira 
de Identidade nº 215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e 
domiciliado nesta Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela 
empresa ................................., (INFORMAR SE É MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE) CNPJ …....................., sediada em …..................., representada 
por..........................................., para eventual aquisição dos equipamentos abaixo 
relacionados, conforme condições descritas no Anexo I do Pregão Eletrônico nº XX/2022, nos 
termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e 
Contratos Administrativos), do Decreto nº 10. 024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto 
nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e alterações, e demais normas legais aplicáveis. 

 
 

1 – DO OBJETO. 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na 
forma do Edital de Pregão Eletrônico nº XX/2022: 

 
1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor 
do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do 
fornecedor, conforme previsto no subitem 16.3.1 do edital do PE nº XX/2022: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
    
    
 
2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 
 
2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços será de 12 (doze) meses a 
partir da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União. 
 

3 – DO PRAZO DE ENTREGA. 

3.1. O prazo máximo para o fornecimento é de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. 
QUANT. TOTAL 
REGISTRADA 

VALOR UNITÁRIO 
 (R$) 

VALOR TOTAL 
(R$) 
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após o recebimento da ordem de fornecimento, nota de empenho ou documento 
equivalente. 
 
4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da 
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação; 
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 
 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação 
às novas condições de mercado; 
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade 
dos preços registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata; 
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações; 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto 
ao interesse em fornecer o objeto do registro a outro(s) órgão(s) da Administração 
Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15. 
 

4.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante: 
 
a) Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir suas obriga-

ções dentro das normas e condições do processo de venda; 

b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as obri-
gações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos bens; 

c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

 
5 - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
5.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
presente Ata; 
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código 
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de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado a outro 
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse 
de utilizar a presente Ata, conforme item 16.15. 

 
5.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado: 

a)  Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosamente os prazos, 
as especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, no Edital de 
Pregão, e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas, fornecen-
do todas as informações eventualmente solicitadas; 

b)  Fornecer assistência técnica gratuita, durante o período da garantia mínima 
de 12 meses, por meio de Assistência Técnica Autorizada pelo Fabricante; 

c)  Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão-de-
obra, embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, emolumentos 
ou quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento; 

d)  Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do material, 
incluindo as entregas feitas por transportadora; 

e)  Fornecer, junto com o material, a Nota Fiscal discriminada de acordo com a 
Nota de Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para que sejam 
tomadas as medidas de aceites e pagamentos; 

f)  Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedien-
tes/notificações enviadas pelo TRE/AL;  

g) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço ele-
trônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho;  

h) 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 aplicá-
vel à natureza do objeto da contratação;  

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

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

k) 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. 

 
6 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
6.1. Os materiais deverão ser entregues, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias 
corridos a partir do recebimento da Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento, no 
Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situado na Rua Coronel Pedro Lima, 
230 - Jaraguá, CEP 57022-220, Maceió-AL, durante seu horário normal de expediente.    
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6.2.  Os materiais serão recebidos na Seção de Almoxarifado, que informará a 
quantidade de volumes recebidos, no prazo de até 03 dias úteis do recebimento, à Seção 
de Patrimônio, que receberá o material da seguinte forma: 

 
a) Provisoriamente, por fiscal designado da Seção de Patrimônio que analisará as 

especificações técnicas, através de modelo próprio conforme normativo interno; 

b) Definitivamente, pelo gestor do contrato no prazo máximo de até 05 dias úteis, 
contados da comunicação da SEALMOX, após os testes e conferências necessárias, 
mediante documento específico anexado ao processo conforme normativo interno. 

 
6.3.    O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
6.4.    O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do 
objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de 
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
6.5.    Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
6.6.    O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 
 
6.7.     O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, substituir 
o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na Seção 21. 
 
7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
7.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no 
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, 
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:  
 

a) não assinar a ata de registro de preços;  

b) não entregar a documentação exigida no edital;  

c) apresentar documentação falsa;  

d) causar o atraso na execução do objeto;  

e) não mantiver a proposta;  

f) falhar na execução do contrato;  

g) fraudar a execução do contrato;  

h) comportar-se de modo inidôneo;  

i) declarar informações falsas; e  

j) cometer fraude fiscal.  

 
7.2. 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, 
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sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das 
cabíveis cominações legais. 
 
7.3. 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. 
 
7.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:  

 
a) multa de 0,50% (meio por cento) por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item 

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

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

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor do(s) 
item (ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da obrigação assumida, assim 
considerado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na 
alínea “a” acima, bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso 
injustificado estabelecido na alínea “b” acima;  

d) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho.  

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

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

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

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

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

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

 
7.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será descontado 
dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente.  
 
7.6. 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 
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fatos comprovados.  
 
7.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o 
fornecimento do serviço, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  
 
7.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993.  
 
7.9. 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.  
 
7.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta ao 
licitante contratado.  
 
7.11. O período de atraso será contado em dias corridos.  
 
7.12. 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.  

7.12.1. 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.  

 
7.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes contratantes, 
respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas reguladoras da 
matéria, em especial as Leis n os 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o 
caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito 
Privado.  
 
7.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, multa 
de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
8- DO PAGAMENTO 
 
8.1.  O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal 
devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado. 

8.2.  Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
8.3.  Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
8.4.  O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
8.5.  Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento que 
comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de que 
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trata o item anterior. 
 
8.6.  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% 
 
22.7.  Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de 
preços ou a atualização monetária. 
 
9 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE  

 
9.1 - Visando à efetiva aplicação de critérios, ações ambientais e socioambientais que 
contribuam para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, e em atendimento 
ao disposto no art. 3º da Lei n.º 8.666/93, bem como no Acórdão n.º 1056/2017 – Plenário 
do TCU; na Resolução n.º 201/2015 do CNJ e na Resolução n.º 23.474/2016 do TSE, 
será(ão)exigido(s) como critério(s) de sustentabilidade.  

9.1.1 - obedecer às normas técnicas, de saúde, de higiene e de segurança do trabalho, 
de acordo com as normas do Ministério do Trabalho e Emprego e normas ambientais 
vigentes;  

9.1.2 - fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem 
necessários à execução de serviços e fiscalizar seu uso, em especial pelo que 
constada Norma Regulamentadora n.º 6 do MTE; TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE 
ALAGOAS SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS  

9.1.3 - não possuir inscrição no cadastro de empregadores flagrados explorando 
trabalhadores em condições análogas às de escravo, instituído pela Portaria 
Interministerial MTPS/MMIRDH nº 4, de 11 de maio de 2016;  

9.1.4 - não ter sido condenada, a licitante vencedora ou seus dirigentes, por infringir 
as leis de combate à discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao 
trabalho escravo, em afronta à previsão aos artigos 1° e 170 da Constituição Federal 
de 1988;do artigo 149 do Código Penal Brasileiro; do Decreto n° 5.017, de 12 de março 
de 2004(promulga o Protocolo de Palermo) e das Convenções da OIT n.ºs 29 e 10. 

 
10 - DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS. 
 
10.1.  É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro 
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, de 
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº 
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9.488/2018. 
 
10 – DA PUBLICAÇÃO. 
 
10.1.       O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União. 
 
 
11 – DO FORO. 
 
11.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de 
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 
 

E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em duas 
vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes. 

 
 
 

Maceió, XX de XXXX de 2022. 
 

Pelo TRE/AL: 
 

 
Desembargador Otávio Leão Praxedes 

Presidente 
 

 
Pela Empresa: 

 
 

Representante da empresa 

Minuta de edital (1093047)         SEI 0007606-43.2021.6.02.8000 / pg. 206



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 3900 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

 

À SAD

Senhor Secretário,

 

Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando o Registro de Preço
para aquisição eventual de ventiladores de coluna e de parede (150w e 240w),
necessários ao bom funcionamento das atividades desenvolvidas nos cartórios
eleitorais da capital e do interior.

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.

Informo ainda que foram acrescentadas cláusulas referentes às Sanções
Administrativas, ao Pagamento e as Obrigações da Contratada, seguindo os
parâmetros utilizados em licitações de mesmo objeto já realizadas por este Tribunal. 

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 7.5 do edital);

2) Prazo para envio de proposta ajustada de 2h (item 8.24.2 e 11.1);

3) Prazo para envio de documentação complementar de 2h (item 9.6, 9.7 e 10.6).

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

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

“(...) Na modalidade pregão, o orçamento estimado não constitui elemento obrigatório
do edital, devendo, contudo, estar inserido no processo relativo ao certame. Todavia,
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sempre que o preço de referência for utilizado como critério de aceitabilidade da
proposta, a sua divulgação no edital é obrigatória, nos termos do art. 40, inciso X da
Lei 8666/93.”
Diante do exposto, encaminho os autos para que, havendo concordância com os
termos da minuta apresentada, seja dado encaminhamento dos autos em seus
ulteriores termos.

Documento assinado eletronicamente por ISABELLY SILVA ALVES, Estagiário(a), em
22/06/2022, às 12:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 22/06/2022, às 12:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 22/06/2022, às 13:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 22/06/2022, às 19:30, 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
1093049 e o código CRC A760AB7E.

0007606-43.2021.6.02.8000 1093049v6
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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 junho de 2022.
Reporto-me à Informação 3900, da SLC

(doc. 1093049), acerca da qual nada temos a opor, para
remeter os presentes autos à Assessoria Jurídica, com vista à
análise e, se for o caso, aprovação da minuta do edital
(doc. 1093047).

Por oportuno, destaco que a aprovação do Termo
de Referência consta do Despacho GSAD 1081090.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/06/2022, às 22:39, 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
1093593 e o código CRC 92FDE9F0.

0007606-43.2021.6.02.8000 1093593v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0007606-43.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE PATRIMÔNIO
ASSUNTO :  

 

Parecer nº 858 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

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

ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM,
objetivando o Registro de Preços para aquisição de
ventiladores, conforme termo de referência inicial 1013236,
consolidado pela SEPAT.

 
2. DO PROCEDIMENTO
 
Constam dos autos os seguintes documentos: 
 
- Termo de Referência (versão final) (1073860);
- Concordância com os termos do TR pelo

Secretário de Administração (1081090);
- Pesquisa no site www.bancodeprecos.com.br,

buscando-se propostas vencedoras de licitações ocorridas nos
últimos 180 (cento e oitenta) dias, com objetos semelhantes
(1069558);

- Divulgação de Intenção de Registro de Preços
(1081865) no Comprasnet, conforme estabelece o art. 4º
do Decreto nº 7.892/2013;

- Comprovante de IRP Deserta (1092042);
- Pesquisa de preços consolidada pela SEIC

(Despacho SEIC 1081167), com o valor total estimado em R$
50.665,00 (cinquenta mil, seiscentos e sessenta e cinco reais),
com a sugestão de que a contratação ocorra por meio de
Pregão Eletrônico, com fundamento na Lei 10.520/2002,
regulamentada pelo Decreto nº 10.024/2019, com restrição à
participação de micro e pequenas empresas;

- Minuta de edital de licitação na modalidade
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO
POR ITEM (1093047), elaborada pela SLC, objetivando o
registro de preços para eventual aquisição de material
permanente – ventiladores, conforme termo de
referência 1073860, tudo de acordo com requisição
promovida pela Secretaria de Administração.

 
Por fim, vieram os autos a esta Assessoria Jurídica,

para fins de análise da referida minuta, ex vi parágrafo único
do art. 38 da Lei nº 8.666/93 e art. 11 da Resolução TRE-AL
nº 15.787/17, encaminhados pela SLC.

 
Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.

Ressalvadas as nuanças técnicas e financeiras, passamos a
opinar quanto aos aspectos jurídicos nos termos que seguem.

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

 
 De relevo gizar que o novel dispositivo legal

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

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

 
Não obstante, o artigo 191 da nova Lei de

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

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

Sendo o que ora ocorre nestes autos, à vista de
toda instrução precedente, há que se registrar tal opção na
minuta do edital, como já consta em seu preâmbulo
(1093047).

 
4. DO REGISTRO DE PREÇOS
 
Os presentes autos tratam da utilização do Sistema

de Registro de Preços, na forma prevista pelo art. 15 da Lei nº
8.666/93 e regulamentada pelo Decreto nº 7.892/2013,
alterado pelo Decreto 9.488/2018.

 
Frise-se que referido decreto, em seu art. 7º,

possibilita a utilização da modalidade pregão para a licitação
que objetiva o registro de preços.

 
Foi efetivada a publicação da Intenção de Registro

de Preços, com base no art. 4°, §1° do Decreto
7.892/2013, verbis:

 
"Art. 4º Fica instituído o procedimento de
Intenção de Registro de Preços - IRP, a ser
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operacionalizado por módulo do Sistema de
Administração e Serviços Gerais - SIASG, que
deverá ser utilizado pelos órgãos e entidades
integrantes do Sistema de Serviços Gerais -
SISG, para registro e divulgação dos itens a
serem licitados e para a realização dos atos
previstos nos incisos II e V do caput do art. 5º
e dos atos previstos no inciso II e caput do art.
6º .
(...)"
 

A IRP restou deserta (1092042).
 
Tendo em mente as disposições constantes no

Decreto acima relacionado, vê-se que os instrumentos ora
trazidos à análise conformam-se, in totum, ao Sistema de
Registro de Preços, inclusive no que se refere ao prazo de
validade da ata (art. 12) e aos elementos necessários do edital
(art. 9º).

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

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

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

antedita Lei nº 10.520/02, bem como os arts. 1º e 3º do
Decreto nº 10.024/2019, destina-se à aquisição de bens e
serviços comuns, ou seja, aqueles cujos padrões de
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos
pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado, o
que parece ser o caso dos presentes autos, havendo, de fato, a
possibilidade jurídica de utilização da modalidade pregão, na
forma eletrônica ao certame em tela, registrando-se, ainda,
que quase todos os atos da fase interna ou preparatória,
previstos no art. 3º da Lei nº 10.520/02 c/c o art. 9º do
Decreto nº 5.450/05, foram devidamente observados.

 
"Art. 1º  Este Decreto regulamenta a licitação,
na modalidade de pregão, na forma eletrônica,
para a aquisição de bens e a contratação de
serviços comuns, incluídos os serviços comuns
de engenharia, e dispõe sobre o uso da
dispensa eletrônica, no âmbito da
administração pública federal.
(...)
Art. 3º  Para fins do disposto neste Decreto,
considera-se:
 (...)
II - bens e serviços comuns - bens cujos
padrões de desempenho e qualidade possam
ser objetivamente definidos pelo edital, por
meio de especificações reconhecidas e usuais
do mercado;
  (...)
§ 1º  A classificação de bens e serviços como
comuns depende de exame
predominantemente fático e de natureza
técnica."

 
Frise-se, ainda, que o presente procedimento

contém todos os elementos necessários, segundo as
prescrições do art. 8º do Decreto nº 12.024/2019, quais
sejam, a justificativa da contratação, o termo de referência, a
planilha de custo,a dotação orçamentária e a minuta do edital,
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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.

 
Na esfera federal o Sistema de Registro de Preços

foi definido pelo artigo 2º, inciso I, do Decreto Federal 7.892
de 2013, nos termos seguintes:

 
"Sistema de Registro de Preços -  conjunto de
procedimentos para registro formal de preços
relativos à prestação de serviços e aquisição
de bens, para contratações futuras (Grifei)"

 
Por não ter a obrigatoriedade de contratar

imediatamente com o licitante detentor do registro de preços
é que a doutrina especializada entende pela desnecessidade
de prévia dotação orçamentária.

 
De acordo com Jorge Ulisses Jacoby Fernandes1,

apud TCE/MT processo 9.305-0/2012:
 

"Com a adoção do Sistema de Registro de
Preços, a Administração deixa a proposta mais
vantajosa previamente selecionada, ficando no
aguardo da aprovação dos recursos
orçamentários e financeiros. Não há
necessidade de que o órgão tenha prévia
dotação orçamentária porque o Sistema de
Registro de Preços, ao contrário da licitação
convencional, não obriga a Administração
Pública face à expressa disposição legal nesse
sentido."

 
6. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO
 
De acordo com a PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº

226/2018 TRE-AL/PRE/COCIN/AAU, que regulamentou a
obrigatoriedade do uso de listas de verificação dos
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, segue a LISTA DE
VERIFICAÇÃO dos atos administrativos e documentos
prefixados nas Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93 (esta, aplicada
subsidiariamente) e no Decreto nº 10.024/2019, necessários à
instrução da fase interna do procedimento licitatório na
modalidade pregão, no formato eletrônico, aplicável a bens e
serviços, exceto os referentes à tecnologia da informação e a
obras e serviços de engenharia, conforme ANEXO I.

 

Item Questionário
Sim

Não
N/A

Evento

FORMALIDADES PRELIMINARES

1

Foi autuado
processo administrativo
específico para a
aquisição pretendida?

Ref. art. 38,
caput, da Lei nº
8.666/93

SIM  

2
A contratação

pretendida integra o
planejamento de
contratações?

SIM 1012361
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TERMO DE REFERÊNCIA

3

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

SIM 1073860

4

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

SIM 1073860

5

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

SIM 1073860

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  

As
quantidades mínimas
exigidas para
comprovação da
capacitação técnico
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13 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  

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 1073860

O Termo de
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22 Referência contempla
requisitos de
sustentabilidade?

SIM 1073860

23
Existe

aprovação do Termo de
Referência pela
autoridade competente?

SIM 1081090

PESQUISA DE PREÇOS

24
Foi realizada

ampla pesquisa de
preços?

SIM 1069608

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 1069608

26
Foi produzida

planilha comparativa
com os preços
encontrados?

SIM 1069608

27

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

SIM 1073110

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 1093047

29

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

N/A  

30

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

SIM 1093047
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31

A minuta do
edital contém previsão
de cota reservada às
entidades preferenciais
(MEI, ME, EPP e
Sociedade Cooperativa),
observada a
divisibilidade dos bens a
serem adquiridos e o
limite máximo de 25%,
relativamente ao objeto
da contratação?

Ref. LC n.
123/2006, art. 48, inciso
III

SIM 1093047

32

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

N/A  

Competitividade

33

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

SIM  

34

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

N/A  

35

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

N/A  

36

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

SIM 1093047

37

As exigências
de habilitação jurídica
contidas na minuta do SIM 1093047
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edital estão de acordo
com a legislação?

38

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

SIM 1093047

39
A forma de

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

SIM 1093047

40

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

SIM 1093047

41

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

SIM 1093047

42

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

SIM 1093047

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 1093047

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 1093047

45

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

SIM 1093047

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 1093047

47

A minuta do
contrato/ata e/ou
instrumento equivalente
contém descrição das
sanções administrativas
aplicáveis às

SIM 1093047
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fornecedoras que
incorrerem em
inadimplemento?

48

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

SIM 1093047

49

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

SIM 1093047

50

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

N/A  

51

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

SIM
1093047
Irreajustáveis

52

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

NÃO 1093047

OUTROS ATOS INSTRUTÓRIOS

53

As normas
que dispõe sobre
margem de preferência
foram observadas?

Ref. Decretos
nºs 7546/ 2011 e
8538/2015.

 N/A

54

Em face do
valor estimado do
objeto, foi verificada a
possibilidade de a
licitação ser exclusiva
para Microempresas,
Empresas de Pequeno
Porte e Sociedades
Cooperativas?

Ref. art. 48, I,
da LC nº 123/06, art. 6º
do Decreto nº 8.538/15 e
art. 34 da Lei nº
11.488/07

 N/A

55

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

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?

SIM 1081865

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

61

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

N/A  

62

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

N/A  

Os autos do
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63

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

N/A  

 
7. CONCLUSÃO
 
Pelo exposto, esta Assessoria Jurídica aprova, em

face de sua regularidade jurídica, a minuta constante do
evento SEI nº 1093047, que trata do Edital de PREGÃO
ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM,
objetivando o Registro de Preços para aquisição de
ventiladores, conforme termo de referência 1073860,
consolidado pela SEPAT.

 
À superior consideração do Senhor Diretor-Geral.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 27/06/2022, 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
1094686 e o código CRC 9AF21A3B.

0007606-43.2021.6.02.8000 1094686v13
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CONCLUSÃO

Maceió, 27 de junho de 2022.
Senhor Presidente, 
 
 
Tendo em conta a conclusão dos atos preliminares

essenciais à deflagração do procedimento licitatório
pretendido nestes autos, especialmente
o pronunciamento exarado pela Assessoria Jurídica
no Parecer AJ-DG nº 858/2022 (1094686), aprovando a Minuta
de Edital (1093047), submeto o feito à superior consideração
de Vossa Excelência, com vistas a sugerir a abertura da fase
externa do PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO
POR ITEM, objetivando o Registro de Preços para aquisição
de ventiladores, conforme termo de referência 1073860,
consolidado pela SEPAT, conforme as especificações do
Termo de Referência constante do evento SEI nº 1073860.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 28/06/2022, às 14:02, 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
1095253 e o código CRC 7182E58C.

0007606-43.2021.6.02.8000 1095253v1

Conclusão GDG 1095253         SEI 0007606-43.2021.6.02.8000 / pg. 222



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0007606-43.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE PATRIMÔNIO
ASSUNTO : Autorização de abertura da fase externa de prgão eletrônico

 

Decisão nº 2911 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor Diretor-
Geral, inserta no evento SEI 1095692.

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 por
item, objetivando o Registro de Preços para aquisição de
ventiladores, conforme termo de referência 1073860, consolidado
pela SEPAT, conforme as especificações do Termo de Referência
constante do evento SEI nº 1073860.

À SAD para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no evento SEI
1093047, aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral por
meio do Parecer nº 858/2022 (1094686), e demais medidas cabíveis.

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
30/06/2022, às 18:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1095869 e o código CRC BEC3BCF0.

0007606-43.2021.6.02.8000 1095869v6
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DESPACHO

Maceió, 30 de junho de 2022.
À SLC, para publicar o aviso de licitação, na forma

autorizada pela Presidência, na Decisão 2911 (doc. 1095869).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 30/06/2022, às 18:42, 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
1097100 e o código CRC 693D8512.

0007606-43.2021.6.02.8000 1097100v1
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2022 
 

 
PROCESSO Nº: 0007606-43.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 19 de julho de 2022 
Horário Abertura: 14 horas 
(HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF) 

 
 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de Lici-
tações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, conforme descrito neste 
Edital e seus Anexos, objetivando o Registro de Preços para aquisição de ventiladores, tudo 
de acordo com requisição promovida pela Secretaria de Tecnologia da Informação. 
 

 O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17/07/2002, pelo 
Decreto nº 7.892 de 23/01/2013, pelo Decreto nº 10.024/2019, pelo Decreto nº 8.538, de 
06/10/2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 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. Aplica-se ao presente 
torneio licitatório, ainda, a Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, o Decreto nº 
7.174/2010, o Decreto nº 8.184/2014, a Portaria nº 212, de 18/06/2001, da Presidência 
deste Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, edição de 19/06/2001, 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 11/09/1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1 - DO OBJETO 
 

1.1. O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preço para aquisição eventual de 
ventiladores de coluna e de parede (150w e 240w), necessários ao bom funcionamento das 
atividades desenvolvidas nos cartórios eleitorais da capital e do interior, conforme 
especificações descritas neste edital e seus anexos.  

 
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS 
 
2.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste procedimento 
licitatório é de 12 (doze) meses, contado da publicação do referido ato. 
 
2.2. A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação de toda quantidade 
estimada no Registro, que poderá ocorrer de acordo com as necessidades do TRE/AL. 
 
2.3. A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional Eleitoral a 
contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, 
assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições. 
 

2.3.1. O direito de preferência de que trata este item poderá ser exercido pelo 
beneficiário do registro quando o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, após realizada 
a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que o registrado 
ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço registrado, 
igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação. 
 

Edital SEM EFEITO (1098899)         SEI 0007606-43.2021.6.02.8000 / pg. 225



 

 

 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

3 – DO PRAZO DE ENTREGA E DE GARANTIA 
 
3.1. O prazo máximo para o fornecimento é de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, 
após o recebimento da ordem de fornecimento, nota de empenho ou documento 
equivalente, por e-mail. 
 
3.2.  O prazo de garantia dos materiais será de, no mínimo, 12 (doze) meses. 
 
4 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
4.1.  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. 

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

4.2.    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 microempreende-

dor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

4.3.   Não poderão participar desta licitação os interessados: 

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

na forma da legislação vigente; 

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

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

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

de 1993; 

4.3.5. que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em pro-

cesso de dissolução ou liquidação; 

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

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

gistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções adminis-

trativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e 

assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na li-

nha 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). 

4.3.  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 certa-

me. 

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 apresen-

tada está em conformidade com as exigências editalícias; 

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

dade 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 serviços sejam prestados 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. 

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

às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 

5.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a parti-

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

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

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

trutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

5.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante 

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

transações inerentes a este Pregão. 

5.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em 

seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os 

atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do pro-

vedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos de-

correntes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

5.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no 

SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo pro-

ceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorre-
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ção ou aqueles se tornem desatualizados. 

5.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassifica-

ção no momento da habilitação 

6 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 

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

com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto 

ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, 

quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edi-

tal, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

6.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem 

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

sistemas. 

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

de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos 

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

6.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a ses-

são pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, di-

ante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua descone-

xão. 

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

e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

6.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as pro-

postas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de ne-

gociação e julgamento da proposta. 

6.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classifi-

cado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público a-

pós o encerramento do envio de lances. 

 
7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
 

7.1.  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrô-

nico, dos seguintes campos: 

a) Valor unitário de cada item ofertado; 

b) Discriminação detalhada do produto ofertado, conforme as especificações cons-

tantes no Anexo I-A, a dimensão exata do produto cotado, sem conter medidas al-

ternativas, a quantidade solicitada, o valor unitário e o total, marca, código, modelo 

ou linha, garantia, prazo de validade da proposta e prazo para entrega dos materi-

ais, bem como o número da conta-corrente, agência e nome do Banco do Fornece-

dor para possíveis pagamentos. 
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7.2.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

7.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previ-

denciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente no fornecimento dos bens. 

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

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

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

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

data de sua apresentação. 

7.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regên-

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

7.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte 

dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o 

devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a 

adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, 

inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da em-

presa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

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

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

trônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

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

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

vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Refe-

rência. 

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

8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com a-

companhamento em tempo real por todos os participantes. 

8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

8.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente 

estas participarão da fase de lances. 

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

os licitantes. 

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

8.5.1. Os lances deverão ser ofertados pelo valor unitário de cada item ofertado. 
 
8.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 
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abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

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

registrado pelo sistema. 

8.8.  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 

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

sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 

8.9.  Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e 

fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e 

fechado. 

8.10.  A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse 

prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que trans-

correrá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual 

será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

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

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

res àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigi-

loso até o encerramento deste prazo. 

8.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, po-

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

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

encerramento deste prazo. 

8.12.  Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os 

lances segundo a ordem crescente de valores. 

8.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos i-

tens 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 fe-

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

8.13.   Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reiní-

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

às exigências de habilitação. 

8.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores de-

verão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediata-

mente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia; 

8.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo pró-

prio do sistema. 

8.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar. 

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

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

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

o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 
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8.18.  Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo su-

perior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 

vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio ele-

trônico utilizado para divulgação. 

8.19.  O Critério de julgamento adotado será o menor preço por item, conforme definido nes-

te Edital e seus anexos. 

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

8.21.  A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classifi-

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

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

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

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

cessivamente, aos bens produzidos: 

8.22.1. no país; 

8.22.2. por empresas brasileiras; 

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

tecnologia no País; 

8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdên-

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

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

dentre as propostas empatadas. 

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

nhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor 

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

das previstas neste Edital. 

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

pelos demais licitantes. 

8.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) 

horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realiza-

da, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessá-

rios à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

8.25.  Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamen-

to da proposta. 

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 
 

9.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em 

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

máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto 

no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 
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9.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua propos-

ta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 

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

9.3.  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final superi-

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

ço manifestamente inexequível. 

9.3.1. Os preços máximos fixados para os materiais licitados estão descriminados na 
tabela abaixo: 
 

ITEM Descrição Quantidade Valor Unitário 
Estimado 

Valor Total Estimado 

1 

 
Ventiladores 

com pedestais 
(coluna) 

 
 

60 

 
 

R$ 214,09 

 
 

R$ 12.845,40 

2 

 

Ventiladores de 
parede de 150w 

60 R$ 182,38 
 

R$ 10.492,80 

3 
 

Ventiladores de 
parede de 240w 

 
60 

 
R$ 455,45 

 
R$ 27.326,80 

 
 

9.3.2. Os preços máximos ora mencionados de modo algum vinculam a decisão do 
Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 

9.3.3. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios 
ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não 
tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e 
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou 
à totalidade da remuneração. 

9.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequi-

bilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fun-

damentam a suspeita. 

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

gências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser 

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

cedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

9.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, 

por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de 

não aceitação da proposta. 

9.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita 

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

Pregoeiro. 
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9.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os 

que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catá-

logos, 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 sis-

tema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

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

a) Declaração expressa e Catálogo e/ou manual do produto, comprovando sua ga-
rantia gratuita, através de assistência técnica autorizada nesta capital, quanto aos 
reparos, substituição de peças, acessórios e outros itens que acusarem defeito de fa-
bricação e de funcionamento durante o prazo solicitado no item específico. Caso o 
produto não disponha de assistência técnica local, a empresa vencedora pode se 
responsabilizar pelos custos necessários ao reparo/troca do produto em outra cidade, 
incluindo aí aqueles com transporte e outros necessários à resolução do problema. 

b) Catálogo ou desenho ilustrativo contendo os modelos e/ou linhas e/ou códigos, dos 
produtos para o qual o licitante tenha apresentado proposta, para facilitar a visuali-
zação e identificação dos mesmos. Essa exigência pode ser substituída por folder de 
site com o respectivo link para comprovação de sua veracidade. 

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

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

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

data e horário para a sua continuidade. 

9.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, po-

derá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme disposto no item 

8.24. 

9.11.  Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a ha-

bilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

10 – DA HABILITAÇÃO 
 

10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor 

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

to 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 ca-

dastros: 

10.1.1. SICAF; 

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

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

10.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 

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

sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proi-
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bição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual 

seja sócio majoritário. 

10.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrên-

cias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por par-

te das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

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

fornecimento similares, dentre outros. 

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

ção. 

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

por falta de condição de participação. 

10.4.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocor-

rência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

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

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

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

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

10.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SE-

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

exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para 

recebimento das propostas; 

10.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SI-

CAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, 

em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 

10.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exce-

to se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoei-

ro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do De-

creto 10.024, de 2019. 

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

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

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

sob pena de inabilitação. 

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

10.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferen-

tes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

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

triz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 
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aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somen-

te em nome da matriz. 

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

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

centralização do recolhimento dessas contribuições. 

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

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

10.10.1. Habilitação jurídica: 

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

cantis, 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 veri-

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

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

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

gistrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento com-

probatório de seus administradores; 

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

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

agência; 

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

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

administradores; 

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

de autorização; 

10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as al-

terações ou da consolidação respectiva. 

10.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

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

Pessoas Físicas, conforme o caso; 

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

de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 

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

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

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

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

Geral da Fazenda Nacional. 

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

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

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

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

sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual; 

f) prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, re-

lativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos Estaduais relacionados ao ob-

jeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Esta-

dual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 

10.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá a-

presentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regula-

ridade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabili-

tação. 

10.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a docu-

mentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno 

porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que 

exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 

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

10.10.2.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pre-

tenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Com-

plementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos ca-

dastros de contribuintes estadual e (b) da apresentação do balanço patrimonial 

e das demonstrações contábeis do último exercício. 

10.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e traba-

lhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa 

de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as 

demais exigências do edital. 

10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 

10.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 

regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 

(cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O 

prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pú-

blica, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

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

anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previs-

tas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na 

ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra licitante 

com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o 

mesmo prazo para regularização. 
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10.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 

exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 

horário para a continuidade da mesma. 

10.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja 

por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 

desacordo com o estabelecido neste Edital. 

10.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver con-

correndo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilita-

ção cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às 

do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de ina-

bilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

10.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilita-

ção, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja reti-

rada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes. 

10.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o lici-

tante será declarado vencedor. 

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 
 

11.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no pra-

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

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

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

e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

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

para fins de pagamento; 

c) conter a descrição do objeto licitado; 

d) conter o preço unitário e total de cada item ofertado. 

11.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em considera-

ção no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se 

for o caso. 

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

tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

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

em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

11.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço total, prevalecerão 

os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expres-

sos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

11.5.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edi-

tal, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamen-

to a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 
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11.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo consi-

derada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça víncu-

lo à proposta de outro licitante. 

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

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 
12 - DOS RECURSOS 
 

12.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da lici-

tante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será 

concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a in-

tenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual (is) decisão (ões) pre-

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

12.2.  Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a exis-

tência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fun-

damentadamente. 

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas ve-

rificará as condições de admissibilidade do recurso. 

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 

importará a decadência desse direito. 

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

três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitan-

tes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo 

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

do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à 

defesa de seus interesses. 

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

tamento. 

12.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço constante neste Edital. 

 
13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
 
13.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 
 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 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. 
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13.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a ses-
são reaberta. 

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

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

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 públi-

ca, 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 26.11 
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 previs-

tos no certame. 

14.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deve-

rá 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 - DO REAJUSTE DO PREÇO 
 
15.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores 
constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no Decreto 
nº 7.892/2013. 
 
 
16 - DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA 
CONTRATAÇÃO. 
 
16.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 
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Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a 
regular decisão dos recursos apresentados. 
 
16.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório. 
 
16.3. Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, observado o 
disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados para assinar a ata de 
registro de preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no subitem 16.3.2., podendo 
ser prorrogada uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que 
ocorra motivo justificado aceito pela administração. 
 

16.3.1. O cadastro de reserva dos fornecedores classificados a que se refere o item 
anterior será elaborado desde que viabilizado pelo sistema Comprasnet, tal como 
previsto no art. 26 do decreto acima citado. 
 
16.3.2. O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de Preços assinada 
dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação para 
assinatura do documento, em conformidade com o previsto no art. 64 da Lei n. 
8.666/1993. 

 
16.4. É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro 
de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 
primeiro classificado. 
 
16.5. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas 
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade. 
 
16.6. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do 
prazo estabelecido no subitem 16.3.2, ensejará a aplicação das penalidades aludidas no 
item 16.12 deste edital, bem como às do Decreto nº 10.024/2019. 
 
16.7. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão 
interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de 
despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 
8.666, de 1993. 
 
16.8. Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante poderá 
receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo confirmar o seu 
recebimento. 
 
16.9. A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de Fornecimento 
deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será encaminhado para a autoridade 
competente que procederá à análise dos motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca 
da aceitabilidade ou não da justificativa. 
 
16.10. Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não seja 
aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo normalmente, 
e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis. 
 
16.11. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados, 
observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 12, § 3º do Decreto nº 
7.892/2013. 
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16.12. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
 

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
 
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido 
pela Administração, sem justificativa aceitável; 
 
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; ou 
 
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 
1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002. 

 
16.12.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, “b” 
e “d” do subitem 16.12. será formalizado por despacho do órgão gerenciador, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
16.12.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato 
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o 
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

 
a) por razão de interesse público; ou 
 
b) a pedido do fornecedor. 
 

16.13. O licitante vencedor somente poderá subcontratar, em parte, o objeto desta 
licitação, se for conveniente para a Administração deste Tribunal, mediante prévia e escrita 
autorização desta, sob pena de sofrer as sanções contratuais e legais. 
 

16.13.1. O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros nenhuma 
responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada. 

 
16.14. O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro de Preços, 
em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação, renovando as certidões e encaminhando-as 
ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a 
partir da solicitação das mesmas. 
 
16.15. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por 
qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do 
certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, observadas, ainda, as demais 
regras impostas no art. 22 do Decreto n.º 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018. 
 

16.15.1. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando 
desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão 
gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão. 
 

16.15.1.1.  A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem 
acima fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades 
que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, 
a viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da utilização 
da ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de 
Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 
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16.15.1.2.  O estudo acima referido, após aprovação pelo órgão gerenciador, 
será divulgado no Portal de Compras do Governo federal. 

16.15.1.2.1. A publicação supra deverá ser condição para autorização para 
adesão exarada pelo órgão gerenciador, em conformidade com as 
recomendações do Acórdão TCU nº 2037/2019. 

16.16. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 16.15 não 
poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens 
do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes. 
 
16.17. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá 
exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item registrado na ata de registro de 
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos 
não participantes que aderirem. 
 
17 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR 
 
17.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da 
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação; 
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 
 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação 
às novas condições de mercado; 
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade 
dos preços registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata; 
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações; 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto 
ao interesse em fornecer o objeto do registro a outro(s) órgão(s) da Administração 
Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15. 
 

17.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante: 
 
a) Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir suas obriga-

ções dentro das normas e condições do processo de venda; 

b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as obri-
gações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos bens; 

c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 
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18 - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA 
 
18.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
presente Ata; 
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado a outro 
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse 
de utilizar a presente Ata, conforme item 16.15. 

 
18.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado: 

a)  Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosamente os prazos, 
as especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, no Edital de 
Pregão, e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas, fornecen-
do todas as informações eventualmente solicitadas; 

b)  Fornecer assistência técnica gratuita, durante o período da garantia mínima 
de 12 meses, por meio de Assistência Técnica Autorizada pelo Fabricante; 

c)  Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão-de-
obra, embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, emolumentos 
ou quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento; 

d)  Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do material, 
incluindo as entregas feitas por transportadora; 

e)  Fornecer, junto com o material, a Nota Fiscal discriminada de acordo com a 
Nota de Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para que sejam 
tomadas as medidas de aceites e pagamentos; 

f)  Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedien-
tes/notificações enviadas pelo TRE/AL;  

g)       Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço e-
letrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho;  

h)       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 apli-
cável à natureza do objeto da contratação;  

i)          Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da Uni-
ão, INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição 
regular;  
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j)           Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do 
objeto do contrato;  

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

 
19 - DA PUBLICIDADE 
 
19.1. O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de 
Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro 
de preços, em conformidade com o disposto no art. 11, inciso II do Decreto n.º 7.892/2013 
combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/93. 
 
20 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
20.1. Os materiais deverão ser entregues, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias 
corridos a partir do recebimento da Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento, no 
Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situado na Rua Coronel Pedro Lima, 
230 - Jaraguá, CEP 57022-220, Maceió-AL, durante seu horário normal de expediente.    
 
20.2.  Os materiais serão recebidos na Seção de Almoxarifado, que informará a 
quantidade de volumes recebidos, no prazo de até 03 dias úteis do recebimento, à Seção 
de Patrimônio, que receberá o material da seguinte forma: 

 
a) Provisoriamente, por fiscal designado da Seção de Patrimônio que analisará as 

especificações técnicas, através de modelo próprio conforme normativo interno; 

b) Definitivamente, pelo gestor do contrato no prazo máximo de até 05 dias úteis, 
contados da comunicação da SEALMOX, após os testes e conferências necessárias, 
mediante documento específico anexado ao processo conforme normativo interno. 

 
20.3.    O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
20.4.    O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do 
objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de 
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
20.5.    Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
20.6.    O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 
 
20.7.     O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, substituir 
o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na Seção 21. 
 
21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
21.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no 
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, 

Edital SEM EFEITO (1098899)         SEI 0007606-43.2021.6.02.8000 / pg. 244



 

 

 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:  
 

a) não assinar a ata de registro de preços;  

b) não entregar a documentação exigida no edital;  

c) apresentar documentação falsa;  

d) causar o atraso na execução do objeto;  

e) não mantiver a proposta;  

f) falhar na execução do contrato;  

g) fraudar a execução do contrato;  

h) comportar-se de modo inidôneo;  

i) declarar informações falsas; e  

j) cometer fraude fiscal.  

 
21.2. 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 
 
21.3. 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. 
 
21.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:  

 
a) multa de 0,50% (meio por cento) por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item 

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

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

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor do(s) 
item (ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da obrigação assumida, assim 
considerado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na 
alínea “a” acima, bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso 
injustificado estabelecido na alínea “b” acima;  

d) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho.  

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

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

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

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

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

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

 
21.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será descontado 
dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente.  
 
21.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 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.  
 
21.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o 
fornecimento do serviço, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  
 
21.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993.  
 
21.9. 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.  
 
21.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta ao 
licitante contratado.  
 
21.11. O período de atraso será contado em dias corridos.  
 
21.12. 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.  

21.12.1. 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.  

 
21.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes contratantes, 
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respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas reguladoras da 
matéria, em especial as Leis n os 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o 
caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito 
Privado.  
 
21.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
22- DO PAGAMENTO 
 
22.1.  O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal 
devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado. 

 
22.2.  Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
22.3.  Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
22.4.  O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
22.5.  Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de 
que trata o item anterior. 
 
22.6.  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% 
 
22.7.  Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de 
preços ou a atualização monetária. 
 
23 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
23.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2022, PTRES 
167674 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativa), Natureza da Despesa nº 44.90.52. 
(Equipamentos e Material Permanente).  
 
23.2. As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das dotações 

Edital SEM EFEITO (1098899)         SEI 0007606-43.2021.6.02.8000 / pg. 247



 

 

 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

orçamentárias respectivas. 

24 – DA GESTÃO E DA FISCALIZAÇÃO DA AQUISIÇÃO  

24.1. A gestão e fiscalização será exercida pela Seção de Patrimônio, a qual competirá di-
rimir dúvidas que surgirem no decorrer do período do contrato; 

24.2. Poderá rejeitar, totalmente ou em parte, qualquer material que não esteja de acordo 
com as exigências, ou aquele que não seja comprovadamente original e novo, assim con-
siderados de primeiro uso; 

24.3. Poderá ainda, caso entenda necessário, exigir amostra dos produtos ofertados, an-
tes da entrega dos itens, para que seja efetuado testes de conformidade. Nestes testes, os 
produtos poderão ser abertos, manuseados, testados, sendo devolvidos, se reprovados, à 
contratada no estado em que se encontrem ao final da avaliação técnica, sem qualquer 
ônus para o contratante. A amostra deverá ser fornecida, no mesmo local da entrega dos 
bens, no prazo de até 10 dias, contados da solicitação por escrito da comissão de recebi-
mento. 

25 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE  

25.1. Visando à efetiva aplicação de critérios, ações ambientais e socioambientais que 
contribuam para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, e em atendimento 
ao disposto no art. 3º da Lei n.º 8.666/93, bem como no Acórdão n.º 1056/2017 – Plenário 
do TCU; na Resolução n.º 201/2015 do CNJ e na Resolução n.º 23.474/2016 do TSE, será 
(ão) exigido(s) como critério(s) de sustentabilidade. 

25.1.1 - obedecer às normas técnicas, de saúde, de higiene e de segurança do traba-
lho, de acordo com as normas do Ministério do Trabalho e Emprego e normas ambi-
entais vigentes; 

25.1.2 - fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem ne-
cessários à execução de serviços e fiscalizar seu uso, em especial pelo que constada 
Norma Regulamentadora n.º 6 do MTE; 

25.1.3 - não possuir inscrição no cadastro de empregadores flagrados explorando 
trabalhadores em condições análogas às de escravo, instituído pela Portaria Intermi-
nisterial MTPS/MMIRDH nº 4, de 11 de maio de 2016; 

25.1.4 - não ter sido condenada, a licitante vencedora ou seus dirigentes, por infrin-
gir as leis de combate à discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao 
trabalho escravo, em afronta à previsão aos artigos 1° e 170 da Constituição Federal 
de 1988; do artigo 149 do Código Penal Brasileiro; do Decreto n° 5.017, de 12 de 
março de 2004(promulga o Protocolo de Palermo) e das Convenções da OIT n.ºs 29 e 
10. 

 
26 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

26.2.  Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública ob-

servarão o horário de Brasília – DF. 

26.3.  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. 

26.4.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
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26.5.  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. 

26.6.  Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, in-

dependentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

26.7.  O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afasta-

mento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princí-

pios da isonomia e do interesse público. 

26.8.  Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou de-

mais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
26.9.  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. 
 
26.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, 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 no 
TRE/AL. 
 
26.11.   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. 
 
26.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, do 
Decreto nº 10.024/2019 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
26.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações e 
Contratos, no endereço especificado no item 26.11, no caso de ser retirado em Maceió, ou 
ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
26.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO I-A – Especificação dos itens; 
NEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços. 
 

26.15. 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, 04 de julho de 2022 

 
 
 
 

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

TERMO DE REFERÊNCIA 

1 - OBJETO  

1.1. O presente Termo de Referência tem por objetivo a aquisição e-
ventual, através de ARP, de Aparelhos de Utensílios Domésticos – ventiladores de co-
luna e de parede (150w e 240w) - três modelos distintos, necessários ao bom funcio-
namento das atividades desenvolvidas nos cartórios eleitorais da capital e do interior, 
conforme quantidades e especificações técnicas contida no único anexo,  integran-
te e complementar deste documento. 

1.2. As quantidades descritas são estimativas máximas para forneci-
mento eventual durante 12 meses, com entregas em períodos alternados ou não e 
quantidades dos pedidos definidas de acordo com os levantamentos efetuados pela 
SEPAT; 

1.3. Pretendemos, no exercício de 2022, uma compra de 
20 ventiladores de coluna, caso haja orçamento disponível. 

  

2 – JUSTIFICATIVA 

2.1. A solicitação se justifica pela necessidade de recompor o estoque 
de ventiladores que uma vez que seus consertos, quando fora da garantia, são anti-
econômicos. 

  

3 - DA PROPOSTA DE PREÇOS 

3.1. Na proposta de preço deverá conter: discriminação detalhada do 
produto ofertado, a dimensão exata do produto cotado, sem conter medidas alterna-
tivas, a quantidade solicitada, o valor unitário e o total, marca, código, modelo ou li-
nha, garantia, prazo de validade da proposta e prazo para entrega dos materiais, 
bem como o número da conta-corrente, agência e nome do Banco do Fornecedor pa-
ra possíveis pagamentos; 

3.2. Será considerada vencedora a proposta que contenha o menor 
valor por item, desde que atenda as exigências contidas neste Termo de Referência, 
Anexo Único e Edital do Pregão; 

3.3. Junto com a proposta comercial final (proposta ajustada) a em-
presa deverá apresentar: 

 a) Declaração expressa e Catálogo e/ou manual do produ-
to, comprovando sua garantia gratuita, através de assistência técnica autoriza-
da nesta capital, quanto aos reparos, substituição de peças, acessórios e outros itens 
que acusarem defeito de fabricação e de funcionamento durante o prazo solicitado no 
item específico. Caso o produto não disponha de assistência técnica local, a empresa 
vencedora pode se responsabilizar pelos custos necessários ao reparo/troca do pro-
duto em outra cidade, incluindo aí aqueles com transporte e outros necessários 
à resolução do problema. 
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b) Catálogo ou desenho ilustrativo contendo os modelos e/ou linhas 
e/ou códigos, dos produtos para o qual o licitante tenha apresentado proposta, para 
facilitar a visualização e identificação dos mesmos. Essa exigência pode ser substitu-
ída por folder de site com o respectivo link para comprovação de sua veracidade. 

  

4 - PRAZOS DE ENTREGA E GARANTIA DOS BENS 

4.1 Prazo de entrega, nesta capital: até 45 dias corridos, contados a 
partir da data de recebimento da Autorização de Fornecimento (Nota de Empenho) 
por e-mail. A empresa que não cumprir o prazo estipulado poderá sofrer sanções es-
tabelecidas no Edital do Pregão; 

4.1. 1. Local da Entrega: no almoxarifado deste Regional, situado na 
Rua coronel Pedro Lima 230,  CEP 57022-220, Maceió-AL, dentro do horário de expe-
diente do Órgão; 

4.2 Prazo de garantia mínima: 12 meses. 

  

5 - RECEBIMENTO DOS BENS 

5.1. Os bens serão recebidos: 

a) Na Seção de Almoxarifado, que informará a quantidade de volumes 
recebidos, no prazo de até 03 dias úteis do recebimento, à Seção de Patrimônio; 

b) Provisoriamente - por fiscal designado da Seção de Patrimônio que 
analisará as especificações técnicas, através de modelo próprio conforme normativo 
interno; 

c) Definitivamente - pela gestor do contrato no prazo máximo de até 
05 dias úteis, contados da comunicação da SEALMOX, após os testes e conferências 
necessárias, mediante documento específico anexado ao processo conforme norma-
tivo interno. 

  

6 – GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA AQUISIÇÃO 

6.1. A gestão e fiscalização será exercida pela Seção de Patrimônio, a 
qual competirá dirimir dúvidas que surgirem no decorrer do período do contrato; 

6.2. Poderá rejeitar, totalmente ou em parte, qualquer material que 
não esteja de acordo com as exigências, ou aquele que não seja comprovadamente 
original e novo, assim considerados de primeiro uso; 

6.3. Poderá ainda, caso entenda necessário, exigir amostra dos pro-
dutos ofertados, antes da entrega dos itens, para que seja efetuado testes de con-
formidade. Nestes testes, os produtos poderão ser abertos, manuseados, testados, 
sendo devolvidos, se reprovados, à contratada no estado em que se encontrem ao fi-
nal da avaliação técnica, sem qualquer ônus para o contratante. A amostra deverá 
ser fornecida, no mesmo local da entrega dos bens, no prazo de até 10 dias, conta-
dos da solicitação por escrito da comissão de recebimento. 

6.3.1 Vide observações nos anexos 

  

7. DAS RESPONSABILIDADES DA EMPRESA 
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7.1. Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosa-
mente os prazos, as especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referên-
cia, no Edital de Pregão, e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas e-
xigidas, fornecendo todas as informações eventualmente solicitadas; 

7.2. Fornecer assistência técnica gratuita, durante o período da ga-
rantia mínima de 12 meses, por meio de Assistência Técnica Autorizada pelo Fabri-
cante; 

7.3 Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, 
mão-de-obra, embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, emolu-
mentos ou quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento; 

7.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Adminis-
tração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega 
do material, incluindo as entregas feitas por transportadora; 

7.5. Fornecer, junto com o material, a Nota Fiscal discriminada de 
acordo com a Nota de Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, pa-
ra que sejam tomadas as medidas de aceites e pagamentos. 

  

8. DAS RESPONSABILIDADES DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 

8.1. Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa 
cumprir suas obrigações dentro das normas e condições do processo de venda; 

8.2. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desa-
cordo com as obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição 
dos bens; 

8.3. Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

  

9. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

9.1 - Visando à efetiva aplicação de critérios, ações ambientais e so-
cioambientais que contribuam para a promoção do desenvolvimento nacional susten-
tável, e em atendimento ao disposto no art. 3º da Lei n.º 8.666/93, bem como no A-
córdão n.º 1056/2017 – Plenário do TCU; na Resolução n.º 201/2015 do CNJ e na Re-
solução n.º 23.474/2016 do TSE, será(ão)exigido(s) como critério(s) de sustentabili-
dade. 

9.1.1 - obedecer às normas técnicas, de saúde, de higiene e de segu-
rança do trabalho, de acordo com as normas do Ministério do Trabalho e Emprego e 
normas ambientais vigentes; 

9.1.2 - fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que 
se fizerem necessários à execução de serviços e fiscalizar seu uso, em especial pelo 
que constada Norma Regulamentadora n.º 6 do MTE; 

9.1.3 - não possuir inscrição no cadastro de empregadores flagrados 
explorando trabalhadores em condições análogas às de escravo, instituído pela Porta-
ria Interministerial MTPS/MMIRDH nº 4, de 11 de maio de 2016; 

9.1.4 - não ter sido condenada, a licitante vencedora ou seus dirigen-
tes, por infringir as leis de combate à discriminação de raça ou de gênero, ao traba-
lho infantil e ao trabalho escravo, em afronta à previsão aos artigos 1° e 170 da 
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Constituição Federal de 1988;do artigo 149 do Código Penal Brasileiro; do Decreto n° 
5.017, de 12 de março de 2004(promulga o Protocolo de Palermo) e das Convenções 
da OIT n.ºs 29 e 10.  

 

 

 
Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de 
Seção, em 25/05/2022, às 16:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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ANEXO I-A 

ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS 

 

ITEM 01 

VENTILADOR DE COLUNA/PEDESTAL 

(60 Unidades) 

  

a) Potência mínima de 120W; 

b) Haste metálica com altura regulável; 

c) 40 cm de diâmetro, com grade segura e de fácil remoção para limpeza; 

d) 6 pás, confeccionadas em material resistente, que operam em pelo menos 3 velocida-
des; 

e) Baixo nível de ruído; 

f) Inclinação vertical em 4 níveis (incluindo para o chão); 

g) Sistema de Oscilação lateral; 

h) Fácil montagem e desmontagem, sem precisar de ferramentas; 

i) Alça para transporte; 

j) Comprimento mínimo do cabo: 1,50 m; 

k) Consumo aproximado de 1 kWh; 

l) Voltagem: 220 V ou bivolts; 

m) Selo/Registro no Inmetro; 

n) Selo Procel eficiência “A”; 

o) Garantia mínima de 12 meses; 

Obs: O aparelho poderá ser testado pela Seção de Patrimônio para verificar a resistência e 
confiabilidade da base quanto ao risco de quebra. 

ITEM 02 

VENTILADOR DE parede 

(60 Unidades) 

 
a) Potência mínima de 150W e inferior a 240W; 

b) Mínimo de 50 cm de diâmetro, com grade de fácil remoção; 

c) Mínimo de 3 pás, confeccionadas em material resistente, que operem em pelo menos 3 
velocidades; 

d) Peso até 5 Kg; 

e) Comprimento mínimo do cabo: 1,50 m; 

f) Consumo aproximado de 0,25 kWh; 
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g) Voltagem: 220 V ou bivolt; 
h) Selo/Registro no Inmetro; 

i) Selo Procel eficiência “A”; 

j) Garantia mínima de 12 meses; 

 

ITEM 03 

VENTILADOR DE parede 

(60 Unidades) 

 
a) Potência mínima de 240W; 

b) Mínimo de 60 cm de diâmetro, com grade de fácil remoção; 

c) Mínimo de 3 pás, confeccionadas em material resistente, que operem em pelo menos 3 
velocidades; 

d) Peso até 8 Kg; 

e) Comprimento mínimo do cabo: 1,50 m; 

f) Consumo aproximado de 0,25 kWh; 

g) Voltagem: 220 V ou bivolt; 

h) Selo/Registro no Inmetro; 

i) Selo Procel eficiência “A”; 

j) Garantia mínima de 12 meses; 

 

 

 

 
Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de Seção, 
em 25/05/2022, às 16:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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ANEXO II 

PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO 
 
Dados da Empresa: 
Razão Social  
CNPJ  
Endereço  
CEP  
Fones:  
Fax  
E-mail  
Site internet  
Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  

Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. Identidade  
Orgão Expedidor  
CPF  
Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  

Conta  
Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  
Cargo  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
 
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não   
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ANEXO III 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2022 

 

Processo nº 0007606-43.2021.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 57/2022 

 
 

MINUTA 
 

Aos ---- dias do mês ----------- de 2022, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, 
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – 
Farol, CEP: 57051-090, Maceió/AL, neste ato representado por seu Presidente,  
Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira 
de Identidade nº 215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e 
domiciliado nesta Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela 
empresa ................................., (INFORMAR SE É MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE) CNPJ …....................., sediada em …..................., representada 
por..........................................., para eventual aquisição dos equipamentos abaixo 
relacionados, conforme condições descritas no Anexo I do Pregão Eletrônico nº 57/2022, nos 
termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e 
Contratos Administrativos), do Decreto nº 10. 024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto 
nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e alterações, e demais normas legais aplicáveis. 

 
 

1 – DO OBJETO. 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na 
forma do Edital de Pregão Eletrônico nº 57/2022: 

 
1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor 
do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do 
fornecedor, conforme previsto no subitem 16.3.1 do edital do PE nº 57/2022: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
    
    
 
2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 
 
2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços será de 12 (doze) meses a 
partir da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União. 
 

3 – DO PRAZO DE ENTREGA. 

3.1. O prazo máximo para o fornecimento é de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. 
QUANT. TOTAL 
REGISTRADA 

VALOR UNITÁRIO 
 (R$) 

VALOR TOTAL 
(R$) 
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após o recebimento da ordem de fornecimento, nota de empenho ou documento 
equivalente. 
 
4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da 
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação; 
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 
 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação 
às novas condições de mercado; 
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade 
dos preços registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata; 
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações; 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto 
ao interesse em fornecer o objeto do registro a outro(s) órgão(s) da Administração 
Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15 
do edital. 
 

4.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante: 
 
a) Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir suas obriga-

ções dentro das normas e condições do processo de venda; 

b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as obri-
gações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos bens; 

c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

 
5 - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
5.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
presente Ata; 
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
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idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado a outro 
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse 
de utilizar a presente Ata, conforme item 16.15 do edital. 

 
5.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado: 

a)  Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosamente os prazos, 
as especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, no Edital de 
Pregão, e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas, fornecen-
do todas as informações eventualmente solicitadas; 

b)  Fornecer assistência técnica gratuita, durante o período da garantia mínima 
de 12 meses, por meio de Assistência Técnica Autorizada pelo Fabricante; 

c)  Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão-de-
obra, embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, emolumentos 
ou quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento; 

d)  Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do material, 
incluindo as entregas feitas por transportadora; 

e)  Fornecer, junto com o material, a Nota Fiscal discriminada de acordo com a 
Nota de Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para que sejam 
tomadas as medidas de aceites e pagamentos; 

f)  Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedien-
tes/notificações enviadas pelo TRE/AL;  

g) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço ele-
trônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho;  

h) 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 aplicá-
vel à natureza do objeto da contratação;  

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

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

k) 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. 

 
6 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
6.1. Os materiais deverão ser entregues, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias 
corridos a partir do recebimento da Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento, no 
Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situado na Rua Coronel Pedro Lima, 
230 - Jaraguá, CEP 57022-220, Maceió-AL, durante seu horário normal de expediente.    
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6.2.  Os materiais serão recebidos na Seção de Almoxarifado, que informará a 
quantidade de volumes recebidos, no prazo de até 03 dias úteis do recebimento, à Seção 
de Patrimônio, que receberá o material da seguinte forma: 

 
a) Provisoriamente, por fiscal designado da Seção de Patrimônio que analisará as 

especificações técnicas, através de modelo próprio conforme normativo interno; 

b) Definitivamente, pelo gestor do contrato no prazo máximo de até 05 dias úteis, 
contados da comunicação da SEALMOX, após os testes e conferências necessárias, 
mediante documento específico anexado ao processo conforme normativo interno. 

 
6.3.    O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
6.4.    O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do 
objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de 
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
6.5.    Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
6.6.    O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 
 
6.7.     O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, substituir 
o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na Seção 7. 
 
7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
7.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no 
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, 
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:  
 

a) não assinar a ata de registro de preços;  

b) não entregar a documentação exigida no edital;  

c) apresentar documentação falsa;  

d) causar o atraso na execução do objeto;  

e) não mantiver a proposta;  

f) falhar na execução do contrato;  

g) fraudar a execução do contrato;  

h) comportar-se de modo inidôneo;  

i) declarar informações falsas; e  

j) cometer fraude fiscal.  

 
7.2. 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 
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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. 
 
7.3. 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. 
 
7.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:  

 
a) multa de 0,50% (meio por cento) por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item 

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

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

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor do(s) 
item (ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da obrigação assumida, assim 
considerado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na 
alínea “a” acima, bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso 
injustificado estabelecido na alínea “b” acima;  

d) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho.  

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

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

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

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

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

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

 
7.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será descontado 
dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente.  
 
7.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente poderá 
se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
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indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em 
fatos comprovados.  
 
7.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o 
fornecimento do serviço, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  
 
7.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993.  
 
7.9. 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.  
 
7.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta ao 
licitante contratado.  
 
7.11. O período de atraso será contado em dias corridos.  
 
7.12. 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.  

7.12.1. 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.  

 
7.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes contratantes, 
respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas reguladoras da 
matéria, em especial as Leis n os 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o 
caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito 
Privado.  
 
7.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, multa 
de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
8- DO PAGAMENTO 
 
8.1.  O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal 
devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado. 

8.2.  Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
8.3.  Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
8.4.  O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
8.5.  Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento que 
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comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de que 
trata o item anterior. 
 
8.6.  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% 
 
22.7.  Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de 
preços ou a atualização monetária. 
 
9 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE  

 
9.1 - Visando à efetiva aplicação de critérios, ações ambientais e socioambientais que 
contribuam para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, e em atendimento 
ao disposto no art. 3º da Lei n.º 8.666/93, bem como no Acórdão n.º 1056/2017 – Plenário 
do TCU; na Resolução n.º 201/2015 do CNJ e na Resolução n.º 23.474/2016 do TSE, 
será(ão)exigido(s) como critério(s) de sustentabilidade.  

9.1.1 - obedecer às normas técnicas, de saúde, de higiene e de segurança do trabalho, 
de acordo com as normas do Ministério do Trabalho e Emprego e normas ambientais 
vigentes;  

9.1.2 - fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem 
necessários à execução de serviços e fiscalizar seu uso, em especial pelo que 
constada Norma Regulamentadora n.º 6 do MTE; TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE 
ALAGOAS SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS.  

9.1.3 - não possuir inscrição no cadastro de empregadores flagrados explorando 
trabalhadores em condições análogas às de escravo, instituído pela Portaria 
Interministerial MTPS/MMIRDH nº 4, de 11 de maio de 2016;  

9.1.4 - não ter sido condenada, a licitante vencedora ou seus dirigentes, por infringir 
as leis de combate à discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao 
trabalho escravo, em afronta à previsão aos artigos 1° e 170 da Constituição Federal 
de 1988;do artigo 149 do Código Penal Brasileiro; do Decreto n° 5.017, de 12 de março 
de 2004(promulga o Protocolo de Palermo) e das Convenções da OIT n.ºs 29 e 10. 

 
10 - DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS. 
 
10.1.  É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro 
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o §1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, de 

Edital SEM EFEITO (1098899)         SEI 0007606-43.2021.6.02.8000 / pg. 263

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art65§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art65§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art65§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art65§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art65§1


 

 

 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº 
9.488/2018. 
 
10 – DA PUBLICAÇÃO. 
 
10.1.       O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União. 
 
 
11 – DO FORO. 
 
11.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de 
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 
 

E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em duas 
vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes. 

 
 
 

Maceió, XX de XXXX de 2022. 
 

Pelo TRE/AL: 
 

 
Desembargador Otávio Leão Praxedes 

Presidente 
 

 
Pela Empresa: 

 
 

Representante da empresa 
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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 julho de 2022.
À SEIC, 
 
Conforme solicitado, para revisão dos valores

estimados no despacho 1069608. 

Documento assinado eletronicamente por ISABELLY SILVA ALVES, Estagiário(a), em
04/07/2022, às 18:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 04/07/2022, às 18:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1098999 e o código CRC 92D2059C.

0007606-43.2021.6.02.8000 1098999v1
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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 julho de 2022.
À COMAP,
 
Senhora Coordenadora,
 
 
Em tempo, retificamos a estimativa de valores

apresentada no Despacho 1069608,  especificamente, em
relação aos totais da cotação realizada, devendo ficar
consignados os seguintes valores:

 
 

ITEM CATMAT QUANTIDADE VALOR MÉDIO
UNITÁRIO VALOR MÉDIO GLOBAL

Ventiladores com
pedestais (coluna)
1069558

440792 60 R$ 214,09 R$ 12.845,40

Ventiladores de parede de
150w 1069558 461897 60 R$ 182,38 R$ 10.942,80

Ventiladores de parede de
240w 1069605 461897 60 R$ 455,45 R$ 27.327,00

VALOR TOTAL ESTIMADO R$ 51.115,20

 
Ressaltamos que as demais diposições do Despacho

anterior matêm-se hígidas.
 
À deliberação superior.
 
 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES, Chefe
de Seção Substituto, em 04/07/2022, às 19:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1099008 e o código CRC 780CCC51.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 05 de julho de 2022.
À SLC,
Para ajustes do edital, conforme Despacho

SEIC 1099008.
Atenciosamente, 

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador, em 05/07/2022, às 13:20, 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
1099295 e o código CRC CC0DC1CA.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2022 
 

 
PROCESSO Nº: 0007606-43.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 20 de julho de 2022 
Horário Abertura: 14 horas 
(HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF) 

 
 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de Lici-
tações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, conforme descrito neste 
Edital e seus Anexos, objetivando o Registro de Preços para aquisição de ventiladores, tudo 
de acordo com requisição promovida pela Secretaria de Tecnologia da Informação. 
 

 O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17/07/2002, pelo 
Decreto nº 7.892 de 23/01/2013, pelo Decreto nº 10.024/2019, pelo Decreto nº 8.538, de 
06/10/2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 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. Aplica-se ao presente 
torneio licitatório, ainda, a Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, o Decreto nº 
7.174/2010, o Decreto nº 8.184/2014, a Portaria nº 212, de 18/06/2001, da Presidência 
deste Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, edição de 19/06/2001, 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 11/09/1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1 - DO OBJETO 
 

1.1. O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preço para aquisição eventual de 
ventiladores de coluna e de parede (150w e 240w), necessários ao bom funcionamento das 
atividades desenvolvidas nos cartórios eleitorais da capital e do interior, conforme 
especificações descritas neste edital e seus anexos.  

 
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS 
 
2.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste procedimento 
licitatório é de 12 (doze) meses, contado da publicação do referido ato. 
 
2.2. A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação de toda quantidade 
estimada no Registro, que poderá ocorrer de acordo com as necessidades do TRE/AL. 
 
2.3. A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional Eleitoral a 
contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, 
assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições. 
 

2.3.1. O direito de preferência de que trata este item poderá ser exercido pelo 
beneficiário do registro quando o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, após realizada 
a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que o registrado 
ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço registrado, 
igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação. 
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3 – DO PRAZO DE ENTREGA E DE GARANTIA 
 
3.1. O prazo máximo para o fornecimento é de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, 
após o recebimento da ordem de fornecimento, nota de empenho ou documento 
equivalente, por e-mail. 
 
3.2.  O prazo de garantia dos materiais será de, no mínimo, 12 (doze) meses. 
 
4 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
4.1.  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. 

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

4.2.    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 microempreende-

dor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

4.3.   Não poderão participar desta licitação os interessados: 

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

na forma da legislação vigente; 

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

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

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

de 1993; 

4.3.5. que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em pro-

cesso de dissolução ou liquidação; 

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

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

gistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções adminis-

trativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e 

assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na li-

nha 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). 

4.3.  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 certa-

me. 

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 apresen-

tada está em conformidade com as exigências editalícias; 

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

dade 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 serviços sejam prestados 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. 

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

às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 

5.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a parti-

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

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

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

trutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

5.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante 

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

transações inerentes a este Pregão. 

5.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em 

seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os 

atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do pro-

vedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos de-

correntes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

5.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no 

SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo pro-

ceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorre-
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ção ou aqueles se tornem desatualizados. 

5.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassifica-

ção no momento da habilitação 

6 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 

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

com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto 

ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, 

quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edi-

tal, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

6.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem 

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

sistemas. 

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

de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos 

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

6.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a ses-

são pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, di-

ante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua descone-

xão. 

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

e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

6.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as pro-

postas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de ne-

gociação e julgamento da proposta. 

6.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classifi-

cado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público a-

pós o encerramento do envio de lances. 

 
7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
 

7.1.  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrô-

nico, dos seguintes campos: 

a) Valor unitário de cada item ofertado; 

b) Discriminação detalhada do produto ofertado, conforme as especificações cons-

tantes no Anexo I-A, a dimensão exata do produto cotado, sem conter medidas al-

ternativas, a quantidade solicitada, o valor unitário e o total, marca, código, modelo 

ou linha, garantia, prazo de validade da proposta e prazo para entrega dos materi-

ais, bem como o número da conta-corrente, agência e nome do Banco do Fornece-

dor para possíveis pagamentos. 
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7.2.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

7.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previ-

denciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente no fornecimento dos bens. 

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

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

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

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

data de sua apresentação. 

7.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regên-

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

7.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte 

dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o 

devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a 

adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, 

inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da em-

presa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

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

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

trônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

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

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

vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Refe-

rência. 

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

8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com a-

companhamento em tempo real por todos os participantes. 

8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

8.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente 

estas participarão da fase de lances. 

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

os licitantes. 

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

8.5.1. Os lances deverão ser ofertados pelo valor unitário de cada item ofertado. 
 
8.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 
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abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

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

registrado pelo sistema. 

8.8.  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 

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

sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 

8.9.  Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e 

fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e 

fechado. 

8.10.  A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse 

prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que trans-

correrá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual 

será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

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

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

res àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigi-

loso até o encerramento deste prazo. 

8.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, po-

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

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

encerramento deste prazo. 

8.12.  Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os 

lances segundo a ordem crescente de valores. 

8.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos i-

tens 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 fe-

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

8.13.   Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reiní-

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

às exigências de habilitação. 

8.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores de-

verão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediata-

mente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia; 

8.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo pró-

prio do sistema. 

8.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar. 

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

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

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

o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 
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8.18.  Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo su-

perior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 

vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio ele-

trônico utilizado para divulgação. 

8.19.  O Critério de julgamento adotado será o menor preço por item, conforme definido nes-

te Edital e seus anexos. 

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

8.21.  A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classifi-

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

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

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

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

cessivamente, aos bens produzidos: 

8.22.1. no país; 

8.22.2. por empresas brasileiras; 

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

tecnologia no País; 

8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdên-

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

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

dentre as propostas empatadas. 

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

nhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor 

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

das previstas neste Edital. 

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

pelos demais licitantes. 

8.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) 

horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realiza-

da, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessá-

rios à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

8.25.  Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamen-

to da proposta. 

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 
 

9.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em 

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

máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto 

no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 
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9.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua propos-

ta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 

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

9.3.  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final superi-

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

ço manifestamente inexequível. 

9.3.1. Os preços máximos fixados para os materiais licitados estão descriminados na 
tabela abaixo: 
 

ITEM Descrição Quantidade Valor Unitário 
Estimado 

Valor Total Estimado 

1 

 
Ventiladores 

com pedestais 
(coluna) 

 
 

60 

 
 

R$ 214,09 

 
 

R$ 12.845,40 

2 

 

Ventiladores de 
parede de 150w 

60 R$ 182,38 
 

R$ 10.942,80 

3 
 

Ventiladores de 
parede de 240w 

 
60 

 
R$ 455,45 

 
R$ 27.327,00 

 
 

9.3.2. Os preços máximos ora mencionados de modo algum vinculam a decisão do 
Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 

9.3.3. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios 
ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não 
tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e 
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou 
à totalidade da remuneração. 

9.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequi-

bilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fun-

damentam a suspeita. 

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

gências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser 

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

cedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

9.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, 

por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de 

não aceitação da proposta. 

9.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita 

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

Pregoeiro. 
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9.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os 

que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catá-

logos, 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 sis-

tema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

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

a) Declaração expressa e Catálogo e/ou manual do produto, comprovando sua ga-
rantia gratuita, através de assistência técnica autorizada nesta capital, quanto aos 
reparos, substituição de peças, acessórios e outros itens que acusarem defeito de fa-
bricação e de funcionamento durante o prazo solicitado no item específico. Caso o 
produto não disponha de assistência técnica local, a empresa vencedora pode se 
responsabilizar pelos custos necessários ao reparo/troca do produto em outra cidade, 
incluindo aí aqueles com transporte e outros necessários à resolução do problema. 

b) Catálogo ou desenho ilustrativo contendo os modelos e/ou linhas e/ou códigos, dos 
produtos para o qual o licitante tenha apresentado proposta, para facilitar a visuali-
zação e identificação dos mesmos. Essa exigência pode ser substituída por folder de 
site com o respectivo link para comprovação de sua veracidade. 

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

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

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

data e horário para a sua continuidade. 

9.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, po-

derá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme disposto no item 

8.24. 

9.11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilita-

ção do licitante, observado o disposto neste Edital. 

10 – DA HABILITAÇÃO 
 

10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor 

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

to 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 ca-

dastros: 

10.1.1. SICAF; 

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

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

10.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 

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

sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proi-
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bição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual 

seja sócio majoritário. 

10.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrên-

cias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por par-

te das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

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

fornecimento similares, dentre outros. 

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

ção. 

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

por falta de condição de participação. 

10.4.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocor-

rência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

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

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

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

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

10.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SE-

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

exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para 

recebimento das propostas; 

10.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SI-

CAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, 

em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 

10.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exce-

to se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoei-

ro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do De-

creto 10.024, de 2019. 

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

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

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

sob pena de inabilitação. 

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

10.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferen-

tes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

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

triz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 
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aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somen-

te em nome da matriz. 

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

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

centralização do recolhimento dessas contribuições. 

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

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

10.10.1. Habilitação jurídica: 

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

cantis, 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 veri-

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

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

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

gistrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento com-

probatório de seus administradores; 

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

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

agência; 

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

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

administradores; 

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

de autorização; 

10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as al-

terações ou da consolidação respectiva. 

10.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

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

Pessoas Físicas, conforme o caso; 

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

de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 

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

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

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

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

Geral da Fazenda Nacional. 

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

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

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

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

sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual; 

f) prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, re-

lativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos Estaduais relacionados ao ob-

jeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Esta-

dual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 

10.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá a-

presentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regula-

ridade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabili-

tação. 

10.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a docu-

mentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno 

porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que 

exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 

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

10.10.2.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pre-

tenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Com-

plementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos ca-

dastros de contribuintes estadual e (b) da apresentação do balanço patrimonial 

e das demonstrações contábeis do último exercício. 

10.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e traba-

lhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa 

de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as 

demais exigências do edital. 

10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 

10.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 

regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 

(cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O 

prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pú-

blica, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

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

anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previs-

tas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na 

ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra licitante 

com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o 

mesmo prazo para regularização. 
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10.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 

exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 

horário para a continuidade da mesma. 

10.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja 

por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 

desacordo com o estabelecido neste Edital. 

10.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver con-

correndo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilita-

ção cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às 

do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de ina-

bilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

10.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilita-

ção, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja reti-

rada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes. 

10.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o lici-

tante será declarado vencedor. 

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 
 

11.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no pra-

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

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

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

e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

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

para fins de pagamento; 

c) conter a descrição do objeto licitado; 

d) conter o preço unitário e total de cada item ofertado. 

11.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em considera-

ção no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se 

for o caso. 

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

tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

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

em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

11.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço total, prevalecerão 

os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expres-

sos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

11.5.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edi-

tal, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamen-

to a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 
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11.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo consi-

derada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça víncu-

lo à proposta de outro licitante. 

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

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 
12 - DOS RECURSOS 
 

12.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da lici-

tante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será 

concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a in-

tenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual (is) decisão (ões) pre-

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

12.2.  Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a exis-

tência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fun-

damentadamente. 

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas ve-

rificará as condições de admissibilidade do recurso. 

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 

importará a decadência desse direito. 

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

três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitan-

tes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo 

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

do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à 

defesa de seus interesses. 

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

tamento. 

12.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço constante neste Edital. 

 
13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
 
13.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 
 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 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. 
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13.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a ses-
são reaberta. 

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

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

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 públi-

ca, 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 26.11 
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 previs-

tos no certame. 

14.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deve-

rá 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 - DO REAJUSTE DO PREÇO 
 
15.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores 
constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no Decreto 
nº 7.892/2013. 
 
 
16 - DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA 
CONTRATAÇÃO. 
 
16.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 
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Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a 
regular decisão dos recursos apresentados. 
 
16.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório. 
 
16.3. Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, observado o 
disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados para assinar a ata de 
registro de preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no subitem 16.3.2., podendo 
ser prorrogada uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que 
ocorra motivo justificado aceito pela administração. 
 

16.3.1. O cadastro de reserva dos fornecedores classificados a que se refere o item 
anterior será elaborado desde que viabilizado pelo sistema Comprasnet, tal como 
previsto no art. 26 do decreto acima citado. 
 
16.3.2. O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de Preços assinada 
dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação para 
assinatura do documento, em conformidade com o previsto no art. 64 da Lei n. 
8.666/1993. 

 
16.4. É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro 
de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 
primeiro classificado. 
 
16.5. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas 
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade. 
 
16.6. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do 
prazo estabelecido no subitem 16.3.2, ensejará a aplicação das penalidades aludidas no 
item 16.12 deste edital, bem como às do Decreto nº 10.024/2019. 
 
16.7. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão 
interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de 
despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 
8.666, de 1993. 
 
16.8. Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante poderá 
receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo confirmar o seu 
recebimento. 
 
16.9. A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de Fornecimento 
deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será encaminhado para a autoridade 
competente que procederá à análise dos motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca 
da aceitabilidade ou não da justificativa. 
 
16.10. Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não seja 
aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo normalmente, 
e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis. 
 
16.11. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados, 
observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 12, § 3º do Decreto nº 
7.892/2013. 
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16.12. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
 

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
 
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido 
pela Administração, sem justificativa aceitável; 
 
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; ou 
 
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 
1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002. 

 
16.12.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, “b” 
e “d” do subitem 16.12. será formalizado por despacho do órgão gerenciador, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
16.12.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato 
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o 
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

 
a) por razão de interesse público; ou 
 
b) a pedido do fornecedor. 
 

16.13. O licitante vencedor somente poderá subcontratar, em parte, o objeto desta 
licitação, se for conveniente para a Administração deste Tribunal, mediante prévia e escrita 
autorização desta, sob pena de sofrer as sanções contratuais e legais. 
 

16.13.1. O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros nenhuma 
responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada. 

 
16.14. O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro de Preços, 
em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação, renovando as certidões e encaminhando-as 
ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a 
partir da solicitação das mesmas. 
 
16.15. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por 
qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do 
certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, observadas, ainda, as demais 
regras impostas no art. 22 do Decreto n.º 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018. 
 

16.15.1. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando 
desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão 
gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão. 
 

16.15.1.1.  A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem 
acima fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades 
que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, 
a viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da utilização 
da ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de 
Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 
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16.15.1.2.  O estudo acima referido, após aprovação pelo órgão gerenciador, 
será divulgado no Portal de Compras do Governo federal. 

16.15.1.2.1. A publicação supra deverá ser condição para autorização para 
adesão exarada pelo órgão gerenciador, em conformidade com as 
recomendações do Acórdão TCU nº 2037/2019. 

16.16. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 16.15 não 
poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens 
do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes. 
 
16.17. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá 
exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item registrado na ata de registro de 
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos 
não participantes que aderirem. 
 
17 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR 
 
17.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da 
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação; 
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 
 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação 
às novas condições de mercado; 
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade 
dos preços registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata; 
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações; 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto 
ao interesse em fornecer o objeto do registro a outro(s) órgão(s) da Administração 
Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15. 
 

17.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante: 
 
a) Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir suas obriga-

ções dentro das normas e condições do processo de venda; 

b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as obri-
gações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos bens; 

c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 
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18 - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA 
 
18.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
presente Ata; 
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado a outro 
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse 
de utilizar a presente Ata, conforme item 16.15. 

 
18.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado: 

a)  Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosamente os prazos, 
as especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, no Edital de 
Pregão, e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas, fornecen-
do todas as informações eventualmente solicitadas; 

b)  Fornecer assistência técnica gratuita, durante o período da garantia mínima 
de 12 meses, por meio de Assistência Técnica Autorizada pelo Fabricante; 

c)  Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão-de-
obra, embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, emolumentos 
ou quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento; 

d)  Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do material, 
incluindo as entregas feitas por transportadora; 

e)  Fornecer, junto com o material, a Nota Fiscal discriminada de acordo com a 
Nota de Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para que sejam 
tomadas as medidas de aceites e pagamentos; 

f)  Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedien-
tes/notificações enviadas pelo TRE/AL;  

g)       Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço e-
letrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho;  

h)       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 apli-
cável à natureza do objeto da contratação;  

i)          Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da Uni-
ão, INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição 
regular;  
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j)           Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do 
objeto do contrato;  

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

 
19 - DA PUBLICIDADE 
 
19.1. O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de 
Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro 
de preços, em conformidade com o disposto no art. 11, inciso II do Decreto n.º 7.892/2013 
combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/93. 
 
20 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
20.1. Os materiais deverão ser entregues, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias 
corridos a partir do recebimento da Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento, no 
Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situado na Rua Coronel Pedro Lima, 
230 - Jaraguá, CEP 57022-220, Maceió-AL, durante seu horário normal de expediente.    
 
20.2.  Os materiais serão recebidos na Seção de Almoxarifado, que informará a 
quantidade de volumes recebidos, no prazo de até 03 dias úteis do recebimento, à Seção 
de Patrimônio, que receberá o material da seguinte forma: 

 
a) Provisoriamente, por fiscal designado da Seção de Patrimônio que analisará as 

especificações técnicas, através de modelo próprio conforme normativo interno; 

b) Definitivamente, pelo gestor do contrato no prazo máximo de até 05 dias úteis, 
contados da comunicação da SEALMOX, após os testes e conferências necessárias, 
mediante documento específico anexado ao processo conforme normativo interno. 

 
20.3.    O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
20.4.    O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do 
objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de 
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
20.5.    Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
20.6.    O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 
 
20.7.     O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, substituir 
o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na Seção 21. 
 
21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
21.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no 
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, 
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convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:  
 

a) não assinar a ata de registro de preços;  

b) não entregar a documentação exigida no edital;  

c) apresentar documentação falsa;  

d) causar o atraso na execução do objeto;  

e) não mantiver a proposta;  

f) falhar na execução do contrato;  

g) fraudar a execução do contrato;  

h) comportar-se de modo inidôneo;  

i) declarar informações falsas; e  

j) cometer fraude fiscal.  

 
21.2. 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 
 
21.3. 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. 
 
21.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:  

 
a) multa de 0,50% (meio por cento) por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item 

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

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

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor do(s) 
item (ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da obrigação assumida, assim 
considerado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na 
alínea “a” acima, bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso 
injustificado estabelecido na alínea “b” acima;  

d) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho.  

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

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

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

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

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

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

 
21.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será descontado 
dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente.  
 
21.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 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.  
 
21.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o 
fornecimento do serviço, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  
 
21.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993.  
 
21.9. 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.  
 
21.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta ao 
licitante contratado.  
 
21.11. O período de atraso será contado em dias corridos.  
 
21.12. 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.  

21.12.1. 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.  

 
21.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes contratantes, 

Edital para análise da alteração (1099447)         SEI 0007606-43.2021.6.02.8000 / pg. 289



 

 

 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas reguladoras da 
matéria, em especial as Leis n os 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o 
caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito 
Privado.  
 
21.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
22- DO PAGAMENTO 
 
22.1.  O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal 
devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado. 

 
22.2.  Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
22.3.  Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
22.4.  O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
22.5.  Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de 
que trata o item anterior. 
 
22.6.  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% 
 
22.7.  Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de 
preços ou a atualização monetária. 
 
23 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
23.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2022, PTRES 
167674 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativa), Natureza da Despesa nº 44.90.52. 
(Equipamentos e Material Permanente).  
 
23.2. As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das dotações 
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orçamentárias respectivas. 

24 – DA GESTÃO E DA FISCALIZAÇÃO DA AQUISIÇÃO  

24.1. A gestão e fiscalização será exercida pela Seção de Patrimônio, a qual competirá di-
rimir dúvidas que surgirem no decorrer do período do contrato; 

24.2. Poderá rejeitar, totalmente ou em parte, qualquer material que não esteja de acordo 
com as exigências, ou aquele que não seja comprovadamente original e novo, assim con-
siderados de primeiro uso; 

24.3. Poderá ainda, caso entenda necessário, exigir amostra dos produtos ofertados, an-
tes da entrega dos itens, para que seja efetuado testes de conformidade. Nestes testes, os 
produtos poderão ser abertos, manuseados, testados, sendo devolvidos, se reprovados, à 
contratada no estado em que se encontrem ao final da avaliação técnica, sem qualquer 
ônus para o contratante. A amostra deverá ser fornecida, no mesmo local da entrega dos 
bens, no prazo de até 10 dias, contados da solicitação por escrito da comissão de recebi-
mento. 

25 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE  

25.1. Visando à efetiva aplicação de critérios, ações ambientais e socioambientais que 
contribuam para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, e em atendimento 
ao disposto no art. 3º da Lei n.º 8.666/93, bem como no Acórdão n.º 1056/2017 – Plenário 
do TCU; na Resolução n.º 201/2015 do CNJ e na Resolução n.º 23.474/2016 do TSE, será 
(ão) exigido(s) como critério(s) de sustentabilidade. 

25.1.1 - obedecer às normas técnicas, de saúde, de higiene e de segurança do traba-
lho, de acordo com as normas do Ministério do Trabalho e Emprego e normas ambi-
entais vigentes; 

25.1.2 - fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem ne-
cessários à execução de serviços e fiscalizar seu uso, em especial pelo que constada 
Norma Regulamentadora n.º 6 do MTE; 

25.1.3 - não possuir inscrição no cadastro de empregadores flagrados explorando 
trabalhadores em condições análogas às de escravo, instituído pela Portaria Intermi-
nisterial MTPS/MMIRDH nº 4, de 11 de maio de 2016; 

25.1.4 - não ter sido condenada, a licitante vencedora ou seus dirigentes, por infrin-
gir as leis de combate à discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao 
trabalho escravo, em afronta à previsão aos artigos 1° e 170 da Constituição Federal 
de 1988; do artigo 149 do Código Penal Brasileiro; do Decreto n° 5.017, de 12 de 
março de 2004(promulga o Protocolo de Palermo) e das Convenções da OIT n.ºs 29 e 
10. 

 
26 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

26.2.  Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública ob-

servarão o horário de Brasília – DF. 

26.3.  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. 

26.4.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
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26.5.  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. 

26.6.  Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, in-

dependentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

26.7.  O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afasta-

mento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princí-

pios da isonomia e do interesse público. 

26.8.  Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou de-

mais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
26.9.  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. 
 
26.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, 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 no 
TRE/AL. 
 
26.11.   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. 
 
26.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, do 
Decreto nº 10.024/2019 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
26.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações e 
Contratos, no endereço especificado no item 26.11, no caso de ser retirado em Maceió, ou 
ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
26.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO I-A – Especificação dos itens; 
NEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços. 
 

26.15. 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, 04 de julho de 2022 

 
 
 
 

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

TERMO DE REFERÊNCIA 

1 - OBJETO  

1.1. O presente Termo de Referência tem por objetivo a aquisição e-
ventual, através de ARP, de Aparelhos de Utensílios Domésticos – ventiladores de co-
luna e de parede (150w e 240w) - três modelos distintos, necessários ao bom funcio-
namento das atividades desenvolvidas nos cartórios eleitorais da capital e do interior, 
conforme quantidades e especificações técnicas contida no único anexo,  integran-
te e complementar deste documento. 

1.2. As quantidades descritas são estimativas máximas para forneci-
mento eventual durante 12 meses, com entregas em períodos alternados ou não e 
quantidades dos pedidos definidas de acordo com os levantamentos efetuados pela 
SEPAT; 

1.3. Pretendemos, no exercício de 2022, uma compra de 
20 ventiladores de coluna, caso haja orçamento disponível. 

  

2 – JUSTIFICATIVA 

2.1. A solicitação se justifica pela necessidade de recompor o estoque 
de ventiladores que uma vez que seus consertos, quando fora da garantia, são anti-
econômicos. 

  

3 - DA PROPOSTA DE PREÇOS 

3.1. Na proposta de preço deverá conter: discriminação detalhada do 
produto ofertado, a dimensão exata do produto cotado, sem conter medidas alterna-
tivas, a quantidade solicitada, o valor unitário e o total, marca, código, modelo ou li-
nha, garantia, prazo de validade da proposta e prazo para entrega dos materiais, 
bem como o número da conta-corrente, agência e nome do Banco do Fornecedor pa-
ra possíveis pagamentos; 

3.2. Será considerada vencedora a proposta que contenha o menor 
valor por item, desde que atenda as exigências contidas neste Termo de Referência, 
Anexo Único e Edital do Pregão; 

3.3. Junto com a proposta comercial final (proposta ajustada) a em-
presa deverá apresentar: 

 a) Declaração expressa e Catálogo e/ou manual do produ-
to, comprovando sua garantia gratuita, através de assistência técnica autoriza-
da nesta capital, quanto aos reparos, substituição de peças, acessórios e outros itens 
que acusarem defeito de fabricação e de funcionamento durante o prazo solicitado no 
item específico. Caso o produto não disponha de assistência técnica local, a empresa 
vencedora pode se responsabilizar pelos custos necessários ao reparo/troca do pro-
duto em outra cidade, incluindo aí aqueles com transporte e outros necessários 
à resolução do problema. 
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b) Catálogo ou desenho ilustrativo contendo os modelos e/ou linhas 
e/ou códigos, dos produtos para o qual o licitante tenha apresentado proposta, para 
facilitar a visualização e identificação dos mesmos. Essa exigência pode ser substitu-
ída por folder de site com o respectivo link para comprovação de sua veracidade. 

  

4 - PRAZOS DE ENTREGA E GARANTIA DOS BENS 

4.1 Prazo de entrega, nesta capital: até 45 dias corridos, contados a 
partir da data de recebimento da Autorização de Fornecimento (Nota de Empenho) 
por e-mail. A empresa que não cumprir o prazo estipulado poderá sofrer sanções es-
tabelecidas no Edital do Pregão; 

4.1. 1. Local da Entrega: no almoxarifado deste Regional, situado na 
Rua coronel Pedro Lima 230,  CEP 57022-220, Maceió-AL, dentro do horário de expe-
diente do Órgão; 

4.2 Prazo de garantia mínima: 12 meses. 

  

5 - RECEBIMENTO DOS BENS 

5.1. Os bens serão recebidos: 

a) Na Seção de Almoxarifado, que informará a quantidade de volumes 
recebidos, no prazo de até 03 dias úteis do recebimento, à Seção de Patrimônio; 

b) Provisoriamente - por fiscal designado da Seção de Patrimônio que 
analisará as especificações técnicas, através de modelo próprio conforme normativo 
interno; 

c) Definitivamente - pela gestor do contrato no prazo máximo de até 
05 dias úteis, contados da comunicação da SEALMOX, após os testes e conferências 
necessárias, mediante documento específico anexado ao processo conforme norma-
tivo interno. 

  

6 – GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA AQUISIÇÃO 

6.1. A gestão e fiscalização será exercida pela Seção de Patrimônio, a 
qual competirá dirimir dúvidas que surgirem no decorrer do período do contrato; 

6.2. Poderá rejeitar, totalmente ou em parte, qualquer material que 
não esteja de acordo com as exigências, ou aquele que não seja comprovadamente 
original e novo, assim considerados de primeiro uso; 

6.3. Poderá ainda, caso entenda necessário, exigir amostra dos pro-
dutos ofertados, antes da entrega dos itens, para que seja efetuado testes de con-
formidade. Nestes testes, os produtos poderão ser abertos, manuseados, testados, 
sendo devolvidos, se reprovados, à contratada no estado em que se encontrem ao fi-
nal da avaliação técnica, sem qualquer ônus para o contratante. A amostra deverá 
ser fornecida, no mesmo local da entrega dos bens, no prazo de até 10 dias, conta-
dos da solicitação por escrito da comissão de recebimento. 

6.3.1 Vide observações nos anexos 

  

7. DAS RESPONSABILIDADES DA EMPRESA 
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7.1. Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosa-
mente os prazos, as especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referên-
cia, no Edital de Pregão, e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas e-
xigidas, fornecendo todas as informações eventualmente solicitadas; 

7.2. Fornecer assistência técnica gratuita, durante o período da ga-
rantia mínima de 12 meses, por meio de Assistência Técnica Autorizada pelo Fabri-
cante; 

7.3 Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, 
mão-de-obra, embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, emolu-
mentos ou quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento; 

7.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Adminis-
tração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega 
do material, incluindo as entregas feitas por transportadora; 

7.5. Fornecer, junto com o material, a Nota Fiscal discriminada de 
acordo com a Nota de Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, pa-
ra que sejam tomadas as medidas de aceites e pagamentos. 

  

8. DAS RESPONSABILIDADES DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 

8.1. Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa 
cumprir suas obrigações dentro das normas e condições do processo de venda; 

8.2. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desa-
cordo com as obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição 
dos bens; 

8.3. Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

  

9. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

9.1 - Visando à efetiva aplicação de critérios, ações ambientais e so-
cioambientais que contribuam para a promoção do desenvolvimento nacional susten-
tável, e em atendimento ao disposto no art. 3º da Lei n.º 8.666/93, bem como no A-
córdão n.º 1056/2017 – Plenário do TCU; na Resolução n.º 201/2015 do CNJ e na Re-
solução n.º 23.474/2016 do TSE, será(ão)exigido(s) como critério(s) de sustentabili-
dade. 

9.1.1 - obedecer às normas técnicas, de saúde, de higiene e de segu-
rança do trabalho, de acordo com as normas do Ministério do Trabalho e Emprego e 
normas ambientais vigentes; 

9.1.2 - fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que 
se fizerem necessários à execução de serviços e fiscalizar seu uso, em especial pelo 
que constada Norma Regulamentadora n.º 6 do MTE; 

9.1.3 - não possuir inscrição no cadastro de empregadores flagrados 
explorando trabalhadores em condições análogas às de escravo, instituído pela Porta-
ria Interministerial MTPS/MMIRDH nº 4, de 11 de maio de 2016; 

9.1.4 - não ter sido condenada, a licitante vencedora ou seus dirigen-
tes, por infringir as leis de combate à discriminação de raça ou de gênero, ao traba-
lho infantil e ao trabalho escravo, em afronta à previsão aos artigos 1° e 170 da 
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Constituição Federal de 1988;do artigo 149 do Código Penal Brasileiro; do Decreto n° 
5.017, de 12 de março de 2004(promulga o Protocolo de Palermo) e das Convenções 
da OIT n.ºs 29 e 10.  

 

 

 
Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de 
Seção, em 25/05/2022, às 16:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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ANEXO I-A 

ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS 

 

ITEM 01 

VENTILADOR DE COLUNA/PEDESTAL 

(60 Unidades) 

  

a) Potência mínima de 120W; 

b) Haste metálica com altura regulável; 

c) 40 cm de diâmetro, com grade segura e de fácil remoção para limpeza; 

d) 6 pás, confeccionadas em material resistente, que operam em pelo menos 3 velocida-
des; 

e) Baixo nível de ruído; 

f) Inclinação vertical em 4 níveis (incluindo para o chão); 

g) Sistema de Oscilação lateral; 

h) Fácil montagem e desmontagem, sem precisar de ferramentas; 

i) Alça para transporte; 

j) Comprimento mínimo do cabo: 1,50 m; 

k) Consumo aproximado de 1 kWh; 

l) Voltagem: 220 V ou bivolts; 

m) Selo/Registro no Inmetro; 

n) Selo Procel eficiência “A”; 

o) Garantia mínima de 12 meses; 

Obs: O aparelho poderá ser testado pela Seção de Patrimônio para verificar a resistência e 
confiabilidade da base quanto ao risco de quebra. 

ITEM 02 

VENTILADOR DE parede 

(60 Unidades) 

 
a) Potência mínima de 150W e inferior a 240W; 

b) Mínimo de 50 cm de diâmetro, com grade de fácil remoção; 

c) Mínimo de 3 pás, confeccionadas em material resistente, que operem em pelo menos 3 
velocidades; 

d) Peso até 5 Kg; 

e) Comprimento mínimo do cabo: 1,50 m; 

f) Consumo aproximado de 0,25 kWh; 
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g) Voltagem: 220 V ou bivolt; 
h) Selo/Registro no Inmetro; 

i) Selo Procel eficiência “A”; 

j) Garantia mínima de 12 meses; 

 

ITEM 03 

VENTILADOR DE parede 

(60 Unidades) 

 
a) Potência mínima de 240W; 

b) Mínimo de 60 cm de diâmetro, com grade de fácil remoção; 

c) Mínimo de 3 pás, confeccionadas em material resistente, que operem em pelo menos 3 
velocidades; 

d) Peso até 8 Kg; 

e) Comprimento mínimo do cabo: 1,50 m; 

f) Consumo aproximado de 0,25 kWh; 

g) Voltagem: 220 V ou bivolt; 

h) Selo/Registro no Inmetro; 

i) Selo Procel eficiência “A”; 

j) Garantia mínima de 12 meses; 

 

 

 

 
Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de Seção, 
em 25/05/2022, às 16:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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ANEXO II 

PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO 
 
Dados da Empresa: 
Razão Social  
CNPJ  
Endereço  
CEP  
Fones:  
Fax  
E-mail  
Site internet  
Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  

Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. Identidade  
Orgão Expedidor  
CPF  
Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  

Conta  
Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  
Cargo  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
 
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não   
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ANEXO III 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2022 

 

Processo nº 0007606-43.2021.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 57/2022 

 
 

MINUTA 
 

Aos ---- dias do mês ----------- de 2022, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, 
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – 
Farol, CEP: 57051-090, Maceió/AL, neste ato representado por seu Presidente,  
Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira 
de Identidade nº 215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e 
domiciliado nesta Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela 
empresa ................................., (INFORMAR SE É MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE) CNPJ …....................., sediada em …..................., representada 
por..........................................., para eventual aquisição dos equipamentos abaixo 
relacionados, conforme condições descritas no Anexo I do Pregão Eletrônico nº 57/2022, nos 
termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e 
Contratos Administrativos), do Decreto nº 10. 024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto 
nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e alterações, e demais normas legais aplicáveis. 

 
 

1 – DO OBJETO. 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do (s) item (ns) abaixo, na 
forma do Edital de Pregão Eletrônico nº 57/2022: 

 
1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor 
do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do 
fornecedor, conforme previsto no subitem 16.3.1 do edital do PE nº 57/2022: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
    
    
 
2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 
 
2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços será de 12 (doze) meses a 
partir da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União. 
 

3 – DO PRAZO DE ENTREGA. 

3.1. O prazo máximo para o fornecimento é de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. 
QUANT. TOTAL 
REGISTRADA 

VALOR UNITÁRIO 
 (R$) 

VALOR TOTAL 
(R$) 
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após o recebimento da ordem de fornecimento, nota de empenho ou documento 
equivalente. 
 
4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da 
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação; 
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 
 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação 
às novas condições de mercado; 
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade 
dos preços registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata; 
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações; 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto 
ao interesse em fornecer o objeto do registro a outro (s) órgão (s) da Administração 
Pública que externe (m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15 
do edital de licitação. 
 

4.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante: 
 
a) Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir suas obriga-

ções dentro das normas e condições do processo de venda; 

b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as obri-
gações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos bens; 

c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

 
5 - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
5.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
presente Ata; 
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
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idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado a outro 
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse 
de utilizar a presente Ata, conforme item 16.15 do edital de licitação. 

 
5.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado: 

a)  Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosamente os prazos, 
as especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, no Edital de 
Pregão, e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas, fornecen-
do todas as informações eventualmente solicitadas; 

b)  Fornecer assistência técnica gratuita, durante o período da garantia mínima 
de 12 meses, por meio de Assistência Técnica Autorizada pelo Fabricante; 

c)  Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão-de-
obra, embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, emolumentos 
ou quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento; 

d)  Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do material, 
incluindo as entregas feitas por transportadora; 

e)  Fornecer, junto com o material, a Nota Fiscal discriminada de acordo com a 
Nota de Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para que sejam 
tomadas as medidas de aceites e pagamentos; 

f)  Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedien-
tes/notificações enviadas pelo TRE/AL;  

g) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço ele-
trônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho;  

h) 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 aplicá-
vel à natureza do objeto da contratação;  

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

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

k) 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. 

 
6 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
6.1. Os materiais deverão ser entregues, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias 
corridos a partir do recebimento da Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento, no 
Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situado na Rua Coronel Pedro Lima, 
230 - Jaraguá, CEP 57022-220, Maceió-AL, durante seu horário normal de expediente.    
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6.2.  Os materiais serão recebidos na Seção de Almoxarifado, que informará a 
quantidade de volumes recebidos, no prazo de até 03 dias úteis do recebimento, à Seção 
de Patrimônio, que receberá o material da seguinte forma: 

 
a) Provisoriamente, por fiscal designado da Seção de Patrimônio que analisará as 

especificações técnicas, através de modelo próprio conforme normativo interno; 

b) Definitivamente, pelo gestor do contrato no prazo máximo de até 05 dias úteis, 
contados da comunicação da SEALMOX, após os testes e conferências necessárias, 
mediante documento específico anexado ao processo conforme normativo interno. 

 
6.3.    O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
6.4.    O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do 
objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de 
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
6.5.    Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
6.6.    O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 
 
6.7.     O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, substituir 
o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na Seção 7. 
 
7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
7.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no 
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, 
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:  
 

a) não assinar a ata de registro de preços;  

b) não entregar a documentação exigida no edital;  

c) apresentar documentação falsa;  

d) causar o atraso na execução do objeto;  

e) não mantiver a proposta;  

f) falhar na execução do contrato;  

g) fraudar a execução do contrato;  

h) comportar-se de modo inidôneo;  

i) declarar informações falsas; e  

j) cometer fraude fiscal.  

 
7.2. 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 
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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. 
 
7.3. 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. 
 
7.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:  

 
a) multa de 0,50% (meio por cento) por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item 

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

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

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor do(s) 
item (ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da obrigação assumida, assim 
considerado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na 
alínea “a” acima, bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso 
injustificado estabelecido na alínea “b” acima;  

d) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho.  

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

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

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

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

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

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

 
7.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será descontado 
dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente.  
 
7.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente poderá 
se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
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indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em 
fatos comprovados.  
 
7.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o 
fornecimento do serviço, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  
 
7.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993.  
 
7.9. 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.  
 
7.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta ao 
licitante contratado.  
 
7.11. O período de atraso será contado em dias corridos.  
 
7.12. 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.  

7.12.1. 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.  

 
7.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes contratantes, 
respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas reguladoras da 
matéria, em especial as Leis n os 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o 
caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito 
Privado.  
 
7.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, multa 
de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
8- DO PAGAMENTO 
 
8.1.  O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal 
devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado. 

8.2.  Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
8.3.  Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
8.4.  O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
8.5.  Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento que 
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comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de que 
trata o item anterior. 
 
8.6.  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% 
 
8.7.  Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de 
preços ou a atualização monetária. 
 
9 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE  

 
9.1 - Visando à efetiva aplicação de critérios, ações ambientais e socioambientais que 
contribuam para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, e em atendimento 
ao disposto no art. 3º da Lei n.º 8.666/93, bem como no Acórdão n.º 1056/2017 – Plenário 
do TCU; na Resolução n.º 201/2015 do CNJ e na Resolução n.º 23.474/2016 do TSE, 
será(ão)exigido(s) como critério(s) de sustentabilidade.  

9.1.1 - obedecer às normas técnicas, de saúde, de higiene e de segurança do trabalho, 
de acordo com as normas do Ministério do Trabalho e Emprego e normas ambientais 
vigentes;  

9.1.2 - fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem 
necessários à execução de serviços e fiscalizar seu uso, em especial pelo que 
constada Norma Regulamentadora n.º 6 do MTE; TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE 
ALAGOAS SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS.  

9.1.3 - não possuir inscrição no cadastro de empregadores flagrados explorando 
trabalhadores em condições análogas às de escravo, instituído pela Portaria 
Interministerial MTPS/MMIRDH nº 4, de 11 de maio de 2016;  

9.1.4 - não ter sido condenada, a licitante vencedora ou seus dirigentes, por infringir 
as leis de combate à discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao 
trabalho escravo, em afronta à previsão aos artigos 1° e 170 da Constituição Federal 
de 1988;do artigo 149 do Código Penal Brasileiro; do Decreto n° 5.017, de 12 de março 
de 2004(promulga o Protocolo de Palermo) e das Convenções da OIT n.ºs 29 e 10. 

 
10 - DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS. 
 
10.1.  É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro 
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o §1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, de 
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acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº 
9.488/2018. 
 
10 – DA PUBLICAÇÃO. 
 
10.1.       O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União. 
 
 
11 – DO FORO. 
 
11.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de 
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 
 

E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em duas 
vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes. 

 
 
 

Maceió, XX de XXXX de 2022. 
 

Pelo TRE/AL: 
 

 
Desembargador Otávio Leão Praxedes 

Presidente 
 

 
Pela Empresa: 

 
 

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

DESPACHO

Maceió, 05 de julho de 2022.
À AJ-DG, 
 
Para ratificação do Edital de Licitação nº 57/2022

que foi alterado em conformidade com o despacho
SEIC 1099008 em relação aos valores estimados dos itens 02
e 03 - item 9.3.1 do Edital. 

 
Respeitosamente, 

Documento assinado eletronicamente por ISABELLY SILVA ALVES, Estagiário(a), em
05/07/2022, às 14:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 05/07/2022, às 14:49, 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
1099449 e o código CRC CB7DED12.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 05 de 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 1099449).

 
Assim, ratificamos a aprovação do Edital anexado

no evento SEI nº 1099447, em complemento ao Parecer
858/2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG (1094686).

 
À Secretaria de Administração para ciência e

providências decorrentes.

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Assessora
Jurídica Substituta, em 05/07/2022, às 15:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1099513 e o código CRC 0C38DC45.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2022 
 

 
PROCESSO Nº: 0007606-43.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 22 de julho de 2022 
Horário Abertura: 9 horas 
(HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF) 

 
 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de Lici-
tações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, conforme descrito neste 
Edital e seus Anexos, objetivando o Registro de Preços para aquisição de ventiladores, tudo 
de acordo com requisição promovida pela Secretaria de Tecnologia da Informação. 
 

 O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17/07/2002, pelo 
Decreto nº 7.892 de 23/01/2013, pelo Decreto nº 10.024/2019, pelo Decreto nº 8.538, de 
06/10/2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 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. Aplica-se ao presente 
torneio licitatório, ainda, a Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, o Decreto nº 
7.174/2010, o Decreto nº 8.184/2014, a Portaria nº 212, de 18/06/2001, da Presidência 
deste Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, edição de 19/06/2001, 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 11/09/1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1 - DO OBJETO 
 

1.1. O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preço para aquisição eventual de 
ventiladores de coluna e de parede (150w e 240w), necessários ao bom funcionamento das 
atividades desenvolvidas nos cartórios eleitorais da capital e do interior, conforme 
especificações descritas neste edital e seus anexos.  

 
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS 
 
2.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste procedimento 
licitatório é de 12 (doze) meses, contado da publicação do referido ato. 
 
2.2. A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação de toda quantidade 
estimada no Registro, que poderá ocorrer de acordo com as necessidades do TRE/AL. 
 
2.3. A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional Eleitoral a 
contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, 
assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições. 
 

2.3.1. O direito de preferência de que trata este item poderá ser exercido pelo 
beneficiário do registro quando o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, após realizada 
a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que o registrado 
ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço registrado, 
igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação. 
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3 – DO PRAZO DE ENTREGA E DE GARANTIA 
 
3.1. O prazo máximo para o fornecimento é de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, 
após o recebimento da ordem de fornecimento, nota de empenho ou documento 
equivalente, por e-mail. 
 
3.2.  O prazo de garantia dos materiais será de, no mínimo, 12 (doze) meses. 
 
4 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
4.1.  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. 

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

4.2.    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 microempreende-

dor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

4.3.   Não poderão participar desta licitação os interessados: 

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

na forma da legislação vigente; 

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

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

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

de 1993; 

4.3.5. que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em pro-

cesso de dissolução ou liquidação; 

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

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

gistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções adminis-

trativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e 

assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na li-

nha 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). 

4.3.  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 certa-

me. 

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 apresen-

tada está em conformidade com as exigências editalícias; 

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

dade 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 serviços sejam prestados 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. 

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

às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 

5.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a parti-

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

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

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

trutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

5.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante 

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

transações inerentes a este Pregão. 

5.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em 

seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os 

atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do pro-

vedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos de-

correntes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

5.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no 

SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo pro-

ceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorre-
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ção ou aqueles se tornem desatualizados. 

5.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassifica-

ção no momento da habilitação 

6 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 

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

com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto 

ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, 

quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edi-

tal, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

6.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem 

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

sistemas. 

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

de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos 

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

6.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a ses-

são pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, di-

ante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua descone-

xão. 

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

e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

6.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as pro-

postas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de ne-

gociação e julgamento da proposta. 

6.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classifi-

cado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público 

após o encerramento do envio de lances. 

 
7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
 

7.1.  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrô-

nico, dos seguintes campos: 

a) Valor unitário de cada item ofertado; 

b) Discriminação detalhada do produto ofertado, conforme as especificações cons-

tantes no Anexo I-A, a dimensão exata do produto cotado, sem conter medidas al-

ternativas, a quantidade solicitada, o valor unitário e o total, marca, código, modelo 

ou linha, garantia, prazo de validade da proposta e prazo para entrega dos materi-

ais, bem como o número da conta-corrente, agência e nome do Banco do Fornece-

dor para possíveis pagamentos. 
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7.2.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

7.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previ-

denciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente no fornecimento dos bens. 

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

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

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

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

data de sua apresentação. 

7.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regên-

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

7.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte 

dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o 

devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a 

adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, 

inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da em-

presa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

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

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

trônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

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

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

vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Refe-

rência. 

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

8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

8.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente 

estas participarão da fase de lances. 

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

os licitantes. 

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

8.5.1. Os lances deverão ser ofertados pelo valor unitário de cada item ofertado. 
 
8.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 
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abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

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

registrado pelo sistema. 

8.8.  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 

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

sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 

8.9.  Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e 

fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e 

fechado. 

8.10.  A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse 

prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que trans-

correrá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual 

será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

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

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

res àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigi-

loso até o encerramento deste prazo. 

8.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, po-

derão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de 

três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

8.12.  Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os 

lances segundo a ordem crescente de valores. 

8.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos 

itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, 

até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fe-

chado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

8.13.   Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reiní-

cio da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender 

às exigências de habilitação. 

8.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores de-

verão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediata-

mente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia; 

8.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo pró-

prio do sistema. 

8.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar. 

8.16.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo 

real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

8.17.  No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, 

o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 
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8.18.  Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo su-

perior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 

vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio ele-

trônico utilizado para divulgação. 

8.19.  O Critério de julgamento adotado será o menor preço por item, conforme definido nes-

te Edital e seus anexos. 

8.20.  Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

8.21.  A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classifi-

cação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de 

lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

8.22. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será 

aquele previsto no art. 3º, §2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, su-

cessivamente, aos bens produzidos: 

8.22.1. no país; 

8.22.2. por empresas brasileiras; 

8.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País; 

8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdên-

cia Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 

8.23.  Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico 

dentre as propostas empatadas. 

8.24.  Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encami-

nhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor 

preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes 

das previstas neste Edital. 

8.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 

pelos demais licitantes. 

8.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) 

horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realiza-

da, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessá-

rios à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

8.25.  Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamen-

to da proposta. 

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 
 

9.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em 

primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao 

máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto 

no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 
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9.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua propos-

ta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 

971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação. 

9.3.  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final superi-

or ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 - TCU - Plenário), ou que apresentar pre-

ço manifestamente inexequível. 

9.3.1. Os preços máximos fixados para os materiais licitados estão descriminados na 
tabela abaixo: 
 

ITEM Descrição Quantidade Valor Unitário 
Estimado 

Valor Total Estimado 

1 

 
Ventiladores 

com pedestais 
(coluna) 

 
 

60 

 
 

R$ 214,09 

 
 

R$ 12.845,40 

2 

 

Ventiladores de 
parede de 150w 

60 R$ 182,38 
 

R$ 10.942,80 

3 
 

Ventiladores de 
parede de 240w 

 
60 

 
R$ 455,45 

 
R$ 27.327,00 

 
 

9.3.2. Os preços máximos ora mencionados de modo algum vinculam a decisão do 
Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 

9.3.3. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios 
ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não 
tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e 
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou 
à totalidade da remuneração. 

9.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequi-

bilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fun-

damentam a suspeita. 

9.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de dili-

gências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser 

reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de ante-

cedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

9.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, 

por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de 

não aceitação da proposta. 

9.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita 

e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo 

Pregoeiro. 
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9.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os 

que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catá-

logos, 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 sis-

tema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

9.7.  Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo pregoeiro, no 
prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação os dados do licitante vencedor: Razão Social, 
endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, número da conta-corrente e 
praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o modelo de planilha para 
contratação sugerido no ANEXO II, além de: 

a) Declaração expressa e Catálogo e/ou manual do produto, comprovando sua ga-
rantia gratuita, através de assistência técnica autorizada nesta capital, quanto aos 
reparos, substituição de peças, acessórios e outros itens que acusarem defeito de fa-
bricação e de funcionamento durante o prazo solicitado no item específico. Caso o 
produto não disponha de assistência técnica local, a empresa vencedora pode se 
responsabilizar pelos custos necessários ao reparo/troca do produto em outra cidade, 
incluindo aí aqueles com transporte e outros necessários à resolução do problema. 

b) Catálogo ou desenho ilustrativo contendo os modelos e/ou linhas e/ou códigos, dos 
produtos para o qual o licitante tenha apresentado proposta, para facilitar a visuali-
zação e identificação dos mesmos. Essa exigência pode ser substituída por folder de 
site com o respectivo link para comprovação de sua veracidade. 

9.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta 

ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

9.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 

data e horário para a sua continuidade. 

9.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, po-

derá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme disposto no item 

8.24. 

9.11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilita-

ção do licitante, observado o disposto neste Edital. 

10 – DA HABILITAÇÃO 
 

10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor 

da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimen-

to 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 ca-

dastros: 

10.1.1. SICAF; 

10.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

10.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 

seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as 

sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proi-
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bição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual 

seja sócio majoritário. 

10.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrên-

cias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por par-

te das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

10.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. 

10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassifica-

ção. 

10.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, 

por falta de condição de participação. 

10.4.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocor-

rência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

10.5.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será 

verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação 

jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação 

técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

10.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SE-

GES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições 

exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para 

recebimento das propostas; 

10.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SI-

CAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, 

em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 

10.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exce-

to se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoei-

ro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do De-

creto 10.024, de 2019. 

10.6.         Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será 

convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, 

sob pena de inabilitação. 

10.7.        Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 
mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em 
relação à integridade do documento digital. 

10.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferen-

tes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

10.9.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da ma-

triz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 
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aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somen-

te em nome da matriz. 

10.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de 

números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a 

centralização do recolhimento dessas contribuições. 

10.10.  Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos 

deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

10.10.1. Habilitação jurídica: 

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mer-

cantis, 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 veri-

ficação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limi-

tada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente re-

gistrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento com-

probatório de seus administradores; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação 

no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou 

agência; 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 

administradores; 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto 

de autorização; 

10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as al-

terações ou da consolidação respectiva. 

10.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 

Pessoas Físicas, conforme o caso; 

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação 

de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 

(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os 

créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, 

inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 

1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-

Geral da Fazenda Nacional. 

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, medi-

ante 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-
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Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou 

sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual; 

f) prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, re-

lativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos Estaduais relacionados ao ob-

jeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Esta-

dual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 

10.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regu-

laridade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabi-

litação. 

10.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a docu-

mentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno 

porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que 

exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 

4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 

10.10.2.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pre-

tenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Com-

plementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos ca-

dastros de contribuintes estadual e (b) da apresentação do balanço patrimonial 

e das demonstrações contábeis do último exercício. 

10.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e traba-

lhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa 

de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as 

demais exigências do edital. 

10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 

10.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 

regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 

(cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O 

prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pú-

blica, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

10.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem 

anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previs-

tas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na 

ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra licitante 

com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o 

mesmo prazo para regularização. 
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10.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 

exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 

horário para a continuidade da mesma. 

10.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja 

por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 

desacordo com o estabelecido neste Edital. 

10.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver con-

correndo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilita-

ção cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às 

do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de ina-

bilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

10.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilita-

ção, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja reti-

rada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes. 

10.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o lici-

tante será declarado vencedor. 

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 
 

11.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no pra-

zo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, 

sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada 

e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, 

para fins de pagamento; 

c) conter a descrição do objeto licitado; 

d) conter o preço unitário e total de cada item ofertado. 

11.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em considera-

ção no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se 

for o caso. 

11.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, 

tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

11.4.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário 

em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

11.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço total, prevalecerão 

os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expres-

sos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

11.5.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edi-

tal, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamen-

to a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 
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11.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo consi-

derada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça víncu-

lo à proposta de outro licitante. 

11.7.  As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 
12 - DOS RECURSOS 
 

12.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da lici-

tante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será 

concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a in-

tenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual (is) decisão (ões) pre-

tende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

12.2.  Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a exis-

tência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fun-

damentadamente. 

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas ve-

rificará as condições de admissibilidade do recurso. 

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 

importará a decadência desse direito. 

12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 

três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitan-

tes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo 

sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo 

do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à 

defesa de seus interesses. 

12.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aprovei-

tamento. 

12.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço constante neste Edital. 

 
13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
 
13.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 
 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 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. 
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13.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a ses-
são reaberta. 

13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, 
fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

13.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados 
contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais 
atualizados. 

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 públi-

ca, 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 26.11 
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 previs-

tos no certame. 

14.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deve-

rá 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 - DO REAJUSTE DO PREÇO 
 
15.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores 
constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no Decreto 
nº 7.892/2013. 
 
 
16 - DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA 
CONTRATAÇÃO. 
 
16.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 
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Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a 
regular decisão dos recursos apresentados. 
 
16.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório. 
 
16.3. Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, observado o 
disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados para assinar a ata de 
registro de preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no subitem 16.3.2., podendo 
ser prorrogada uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que 
ocorra motivo justificado aceito pela administração. 
 

16.3.1. O cadastro de reserva dos fornecedores classificados a que se refere o item 
anterior será elaborado desde que viabilizado pelo sistema Comprasnet, tal como 
previsto no art. 26 do decreto acima citado. 
 
16.3.2. O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de Preços assinada 
dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação para 
assinatura do documento, em conformidade com o previsto no art. 64 da Lei n. 
8.666/1993. 

 
16.4. É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro 
de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 
primeiro classificado. 
 
16.5. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas 
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade. 
 
16.6. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do 
prazo estabelecido no subitem 16.3.2, ensejará a aplicação das penalidades aludidas no 
item 16.12 deste edital, bem como às do Decreto nº 10.024/2019. 
 
16.7. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão 
interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de 
despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 
8.666, de 1993. 
 
16.8. Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante poderá 
receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo confirmar o seu 
recebimento. 
 
16.9. A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de Fornecimento 
deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será encaminhado para a autoridade 
competente que procederá à análise dos motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca 
da aceitabilidade ou não da justificativa. 
 
16.10. Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não seja 
aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo normalmente, 
e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis. 
 
16.11. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados, 
observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 12, § 3º do Decreto nº 
7.892/2013. 
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16.12. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
 

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
 
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido 
pela Administração, sem justificativa aceitável; 
 
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; ou 
 
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 
1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002. 

 
16.12.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, “b” 
e “d” do subitem 16.12. será formalizado por despacho do órgão gerenciador, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
16.12.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato 
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o 
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

 
a) por razão de interesse público; ou 
 
b) a pedido do fornecedor. 
 

16.13. O licitante vencedor somente poderá subcontratar, em parte, o objeto desta 
licitação, se for conveniente para a Administração deste Tribunal, mediante prévia e escrita 
autorização desta, sob pena de sofrer as sanções contratuais e legais. 
 

16.13.1. O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros nenhuma 
responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada. 

 
16.14. O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro de Preços, 
em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação, renovando as certidões e encaminhando-as 
ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a 
partir da solicitação das mesmas. 
 
16.15. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por 
qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do 
certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, observadas, ainda, as demais 
regras impostas no art. 22 do Decreto n.º 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018. 

 
16.15.1. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando 
desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão 
gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão. 

 
16.15.1.1.  A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem 
acima fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades 
que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, 
a viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da utilização 
da ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de 
Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 
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16.15.1.2.  O estudo acima referido, após aprovação pelo órgão gerenciador, 
será divulgado no Portal de Compras do Governo federal. 

16.15.1.2.1. A publicação supra deverá ser condição para autorização para 
adesão exarada pelo órgão gerenciador, em conformidade com as 
recomendações do Acórdão TCU nº 2037/2019. 

16.16. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 16.15 não 
poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens 
do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes. 
 
16.17. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá 
exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item registrado na ata de registro de 
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos 
não participantes que aderirem. 
 
17 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR 
 
17.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da 
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação; 
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 
 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação 
às novas condições de mercado; 
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade 
dos preços registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata; 
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações; 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto 
ao interesse em fornecer o objeto do registro a outro(s) órgão(s) da Administração 
Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15. 
 

17.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante: 
 
a) Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir suas obriga-

ções dentro das normas e condições do processo de venda; 

b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as obri-
gações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos bens; 

c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 
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18 - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA 
 
18.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
presente Ata; 
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado a outro 
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse 
de utilizar a presente Ata, conforme item 16.15. 

 
18.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado: 

a)  Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosamente os prazos, 
as especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, no Edital de 
Pregão, e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas, fornecen-
do todas as informações eventualmente solicitadas; 

b)  Fornecer assistência técnica gratuita, durante o período da garantia mínima 
de 12 meses, por meio de Assistência Técnica Autorizada pelo Fabricante; 

c)  Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão-de-
obra, embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, emolumentos 
ou quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento; 

d)  Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do material, 
incluindo as entregas feitas por transportadora; 

e)  Fornecer, junto com o material, a Nota Fiscal discriminada de acordo com a 
Nota de Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para que sejam 
tomadas as medidas de aceites e pagamentos; 

f)  Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedien-
tes/notificações enviadas pelo TRE/AL;  

g)       Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho;  

h)       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 apli-
cável à natureza do objeto da contratação;  

i)          Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da Uni-
ão, INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição 
regular;  
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j)           Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do 
objeto do contrato;  

k)           Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Pro-
teção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o re-
gime de Direito Público. 

 
19 - DA PUBLICIDADE 
 
19.1. O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de 
Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro 
de preços, em conformidade com o disposto no art. 11, inciso II do Decreto n.º 7.892/2013 
combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/93. 
 
20 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
20.1. Os materiais deverão ser entregues, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias 
corridos a partir do recebimento da Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento, no 
Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situado na Rua Coronel Pedro Lima, 
230 - Jaraguá, CEP 57022-220, Maceió-AL, durante seu horário normal de expediente.    

 
20.2.  Os materiais serão recebidos na Seção de Almoxarifado, que informará a 
quantidade de volumes recebidos, no prazo de até 03 dias úteis do recebimento, à Seção 
de Patrimônio, que receberá o material da seguinte forma: 

 
a) Provisoriamente, por fiscal designado da Seção de Patrimônio que analisará as 

especificações técnicas, através de modelo próprio conforme normativo interno; 

b) Definitivamente, pelo gestor do contrato no prazo máximo de até 05 dias úteis, 
contados da comunicação da SEALMOX, após os testes e conferências necessárias, 
mediante documento específico anexado ao processo conforme normativo interno. 

 
20.3.    O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
20.4.    O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do 
objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de 
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
20.5.    Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
20.6.    O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 
 
20.7.     O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, substituir 
o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na Seção 21. 
 
21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
21.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no 
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, 
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convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:  
 

a) não assinar a ata de registro de preços;  

b) não entregar a documentação exigida no edital;  

c) apresentar documentação falsa;  

d) causar o atraso na execução do objeto;  

e) não mantiver a proposta;  

f) falhar na execução do contrato;  

g) fraudar a execução do contrato;  

h) comportar-se de modo inidôneo;  

i) declarar informações falsas; e  

j) cometer fraude fiscal.  

 
21.2. 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 
 
21.3. 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. 
 
21.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:  

 
a) multa de 0,50% (meio por cento) por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item 

(ns) entregue(s) em atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e 
a critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), 
recaindo sobre este(s) a multa constante na alínea “d” abaixo, sem prejuízo da 
rescisão unilateral da avença;  

b) multa de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) por dia, sobre o valor do(s) 
item (ns) entregues em desconformidade, caso o prazo de substituição daqueles 
assim configurados não seja cumprido, limitada a incidência a 5 dias de atraso 
injustificado. Após o 5º dia será considerada inexecução parcial do contrato;  

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor do(s) 
item (ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da obrigação assumida, assim 
considerado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na 
alínea “a” acima, bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso 
injustificado estabelecido na alínea “b” acima;  

d) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho.  

 
21.4.1. As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas de 
forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% do valor total do 
contrato celebrado.  

21.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com 
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as demais.  

21.4.3. Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor da(s) 
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso.  

21.4.4. Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão temporária de 
participação em licitação e impedimento de contratar com Administração, por prazo 
não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
com a Administração Pública.  

21.4.5. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do 
caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela 
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa.  

21.4.6. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à 
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 

 
21.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será descontado 
dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente.  
 
21.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 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.  
 
21.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o 
fornecimento do serviço, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  
 
21.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993.  
 
21.9. 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.  
 
21.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta ao 
licitante contratado.  
 
21.11. O período de atraso será contado em dias corridos.  
 
21.12. 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.  

21.12.1. 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.  

 
21.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes contratantes, 
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respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas reguladoras da 
matéria, em especial as Leis n os 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o 
caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito 
Privado.  
 
21.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
22- DO PAGAMENTO 

 
22.1.  O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal 
devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado. 

 
22.2.  Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
22.3.  Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
22.4.  O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
22.5.  Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de 
que trata o item anterior. 
 
22.6.  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% 
 
22.7.  Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de 
preços ou a atualização monetária. 
 
23 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
23.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2022, PTRES 
167674 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativa), Natureza da Despesa nº 44.90.52. 
(Equipamentos e Material Permanente).  
 
23.2. As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das dotações 
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orçamentárias respectivas. 

24 – DA GESTÃO E DA FISCALIZAÇÃO DA AQUISIÇÃO  

24.1. A gestão e fiscalização será exercida pela Seção de Patrimônio, a qual competirá di-
rimir dúvidas que surgirem no decorrer do período do contrato; 

24.2. Poderá rejeitar, totalmente ou em parte, qualquer material que não esteja de acordo 
com as exigências, ou aquele que não seja comprovadamente original e novo, assim con-
siderados de primeiro uso; 

24.3. Poderá ainda, caso entenda necessário, exigir amostra dos produtos ofertados, an-
tes da entrega dos itens, para que seja efetuado testes de conformidade. Nestes testes, os 
produtos poderão ser abertos, manuseados, testados, sendo devolvidos, se reprovados, à 
contratada no estado em que se encontrem ao final da avaliação técnica, sem qualquer 
ônus para o contratante. A amostra deverá ser fornecida, no mesmo local da entrega dos 
bens, no prazo de até 10 dias, contados da solicitação por escrito da comissão de recebi-
mento. 

25 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE  

25.1. Visando à efetiva aplicação de critérios, ações ambientais e socioambientais que 
contribuam para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, e em atendimento 
ao disposto no art. 3º da Lei n.º 8.666/93, bem como no Acórdão n.º 1056/2017 – Plenário 
do TCU; na Resolução n.º 201/2015 do CNJ e na Resolução n.º 23.474/2016 do TSE, será 
(ão) exigido(s) como critério(s) de sustentabilidade. 

25.1.1 - obedecer às normas técnicas, de saúde, de higiene e de segurança do traba-
lho, de acordo com as normas do Ministério do Trabalho e Emprego e normas ambi-
entais vigentes; 

25.1.2 - fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem ne-
cessários à execução de serviços e fiscalizar seu uso, em especial pelo que constada 
Norma Regulamentadora n.º 6 do MTE; 

25.1.3 - não possuir inscrição no cadastro de empregadores flagrados explorando 
trabalhadores em condições análogas às de escravo, instituído pela Portaria Intermi-
nisterial MTPS/MMIRDH nº 4, de 11 de maio de 2016; 

25.1.4 - não ter sido condenada, a licitante vencedora ou seus dirigentes, por infrin-
gir as leis de combate à discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao 
trabalho escravo, em afronta à previsão aos artigos 1° e 170 da Constituição Federal 
de 1988; do artigo 149 do Código Penal Brasileiro; do Decreto n° 5.017, de 12 de 
março de 2004(promulga o Protocolo de Palermo) e das Convenções da OIT n.ºs 29 e 
10. 

 
26 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

26.1.   Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

26.2.  Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública ob-

servarão o horário de Brasília – DF. 

26.3.  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. 

26.4.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
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26.5.  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. 

26.6.  Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, in-

dependentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

26.7.  O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afasta-

mento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princí-

pios da isonomia e do interesse público. 

26.8.  Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou de-

mais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
26.9.  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. 
 
26.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, 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 no 
TRE/AL. 
 
26.11.   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. 
 
26.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, do 
Decreto nº 10.024/2019 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
26.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações e 
Contratos, no endereço especificado no item 26.11, no caso de ser retirado em Maceió, ou 
ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
26.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO I-A – Especificação dos itens; 
NEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços. 
 

26.15. 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, 04 de julho de 2022 

 
 
 

Ingrid Pereira de Lima Araújo 
                                        Chefe da Seção de Licitações e Contratos 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1 - OBJETO  

1.1. O presente Termo de Referência tem por objetivo a aquisição 
eventual, através de ARP, de Aparelhos de Utensílios Domésticos – ventiladores de 
coluna e de parede (150w e 240w) - três modelos distintos, necessários ao bom funci-
onamento das atividades desenvolvidas nos cartórios eleitorais da capital e do interi-
or, conforme quantidades e especificações técnicas contida no único anexo,  inte-
grante e complementar deste documento. 

1.2. As quantidades descritas são estimativas máximas para forneci-
mento eventual durante 12 meses, com entregas em períodos alternados ou não e 
quantidades dos pedidos definidas de acordo com os levantamentos efetuados pela 
SEPAT; 

1.3. Pretendemos, no exercício de 2022, uma compra de 
20 ventiladores de coluna, caso haja orçamento disponível. 

  

2 – JUSTIFICATIVA 

2.1. A solicitação se justifica pela necessidade de recompor o estoque 
de ventiladores que uma vez que seus consertos, quando fora da garantia, são anti-
econômicos. 

  

3 - DA PROPOSTA DE PREÇOS 

3.1. Na proposta de preço deverá conter: discriminação detalhada do 
produto ofertado, a dimensão exata do produto cotado, sem conter medidas alterna-
tivas, a quantidade solicitada, o valor unitário e o total, marca, código, modelo ou li-
nha, garantia, prazo de validade da proposta e prazo para entrega dos materiais, 
bem como o número da conta-corrente, agência e nome do Banco do Fornecedor pa-
ra possíveis pagamentos; 

3.2. Será considerada vencedora a proposta que contenha o menor 
valor por item, desde que atenda as exigências contidas neste Termo de Referência, 
Anexo Único e Edital do Pregão; 

3.3. Junto com a proposta comercial final (proposta ajustada) a em-
presa deverá apresentar: 

 a) Declaração expressa e Catálogo e/ou manual do produ-
to, comprovando sua garantia gratuita, através de assistência técnica autoriza-
da nesta capital, quanto aos reparos, substituição de peças, acessórios e outros itens 
que acusarem defeito de fabricação e de funcionamento durante o prazo solicitado no 
item específico. Caso o produto não disponha de assistência técnica local, a empresa 
vencedora pode se responsabilizar pelos custos necessários ao reparo/troca do pro-
duto em outra cidade, incluindo aí aqueles com transporte e outros necessários 
à resolução do problema. 

b) Catálogo ou desenho ilustrativo contendo os modelos e/ou linhas 
e/ou códigos, dos produtos para o qual o licitante tenha apresentado proposta, para 
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facilitar a visualização e identificação dos mesmos. Essa exigência pode ser substitu-
ída por folder de site com o respectivo link para comprovação de sua veracidade. 

  

4 - PRAZOS DE ENTREGA E GARANTIA DOS BENS 

4.1 Prazo de entrega, nesta capital: até 45 dias corridos, contados a 
partir da data de recebimento da Autorização de Fornecimento (Nota de Empenho) 
por e-mail. A empresa que não cumprir o prazo estipulado poderá sofrer sanções es-
tabelecidas no Edital do Pregão; 

4.1. 1. Local da Entrega: no almoxarifado deste Regional, situado na 
Rua coronel Pedro Lima 230,  CEP 57022-220, Maceió-AL, dentro do horário de expe-
diente do Órgão; 

4.2 Prazo de garantia mínima: 12 meses. 

  

5 - RECEBIMENTO DOS BENS 

5.1. Os bens serão recebidos: 

a) Na Seção de Almoxarifado, que informará a quantidade de volumes 
recebidos, no prazo de até 03 dias úteis do recebimento, à Seção de Patrimônio; 

b) Provisoriamente - por fiscal designado da Seção de Patrimônio que 
analisará as especificações técnicas, através de modelo próprio conforme normativo 
interno; 

c) Definitivamente - pela gestor do contrato no prazo máximo de até 
05 dias úteis, contados da comunicação da SEALMOX, após os testes e conferências 
necessárias, mediante documento específico anexado ao processo conforme norma-
tivo interno. 

  

6 – GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA AQUISIÇÃO 

6.1. A gestão e fiscalização será exercida pela Seção de Patrimônio, a 
qual competirá dirimir dúvidas que surgirem no decorrer do período do contrato; 

6.2. Poderá rejeitar, totalmente ou em parte, qualquer material que 
não esteja de acordo com as exigências, ou aquele que não seja comprovadamente 
original e novo, assim considerados de primeiro uso; 

6.3. Poderá ainda, caso entenda necessário, exigir amostra dos pro-
dutos ofertados, antes da entrega dos itens, para que seja efetuado testes de con-
formidade. Nestes testes, os produtos poderão ser abertos, manuseados, testados, 
sendo devolvidos, se reprovados, à contratada no estado em que se encontrem ao fi-
nal da avaliação técnica, sem qualquer ônus para o contratante. A amostra deverá 
ser fornecida, no mesmo local da entrega dos bens, no prazo de até 10 dias, conta-
dos da solicitação por escrito da comissão de recebimento. 

6.3.1 Vide observações nos anexos 

  

7. DAS RESPONSABILIDADES DA EMPRESA 
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7.1. Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosa-
mente os prazos, as especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referên-
cia, no Edital de Pregão, e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas 
exigidas, fornecendo todas as informações eventualmente solicitadas; 

7.2. Fornecer assistência técnica gratuita, durante o período da ga-
rantia mínima de 12 meses, por meio de Assistência Técnica Autorizada pelo Fabri-
cante; 

7.3 Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, 
mão-de-obra, embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, emolu-
mentos ou quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento; 

7.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Adminis-
tração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega 
do material, incluindo as entregas feitas por transportadora; 

7.5. Fornecer, junto com o material, a Nota Fiscal discriminada de 
acordo com a Nota de Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, pa-
ra que sejam tomadas as medidas de aceites e pagamentos. 

  

8. DAS RESPONSABILIDADES DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 

8.1. Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa 
cumprir suas obrigações dentro das normas e condições do processo de venda; 

8.2. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desa-
cordo com as obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição 
dos bens; 

8.3. Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

  

9. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

9.1 - Visando à efetiva aplicação de critérios, ações ambientais e so-
cioambientais que contribuam para a promoção do desenvolvimento nacional susten-
tável, e em atendimento ao disposto no art. 3º da Lei n.º 8.666/93, bem como no 
Acórdão n.º 1056/2017 – Plenário do TCU; na Resolução n.º 201/2015 do CNJ e na Re-
solução n.º 23.474/2016 do TSE, será(ão)exigido(s) como critério(s) de sustentabili-
dade. 

9.1.1 - obedecer às normas técnicas, de saúde, de higiene e de segu-
rança do trabalho, de acordo com as normas do Ministério do Trabalho e Emprego e 
normas ambientais vigentes; 

9.1.2 - fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que 
se fizerem necessários à execução de serviços e fiscalizar seu uso, em especial pelo 
que constada Norma Regulamentadora n.º 6 do MTE; 

9.1.3 - não possuir inscrição no cadastro de empregadores flagrados 
explorando trabalhadores em condições análogas às de escravo, instituído pela Porta-
ria Interministerial MTPS/MMIRDH nº 4, de 11 de maio de 2016; 

9.1.4 - não ter sido condenada, a licitante vencedora ou seus dirigen-
tes, por infringir as leis de combate à discriminação de raça ou de gênero, ao traba-
lho infantil e ao trabalho escravo, em afronta à previsão aos artigos 1° e 170 da 
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Constituição Federal de 1988;do artigo 149 do Código Penal Brasileiro; do Decreto n° 
5.017, de 12 de março de 2004(promulga o Protocolo de Palermo) e das Convenções 
da OIT n.ºs 29 e 10.  

 

 

 Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de 
Seção, em 25/05/2022, às 16:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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ANEXO I-A 

ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS 

 

ITEM 01 

VENTILADOR DE COLUNA/PEDESTAL 

(60 Unidades) 

  

a) Potência mínima de 120W; 

b) Haste metálica com altura regulável; 

c) 40 cm de diâmetro, com grade segura e de fácil remoção para limpeza; 

d) 6 pás, confeccionadas em material resistente, que operam em pelo menos 3 velocida-
des; 

e) Baixo nível de ruído; 

f) Inclinação vertical em 4 níveis (incluindo para o chão); 

g) Sistema de Oscilação lateral; 

h) Fácil montagem e desmontagem, sem precisar de ferramentas; 

i) Alça para transporte; 

j) Comprimento mínimo do cabo: 1,50 m; 

k) Consumo aproximado de 1 kWh; 

l) Voltagem: 220 V ou bivolts; 

m) Selo/Registro no Inmetro; 

n) Selo Procel eficiência “A”; 

o) Garantia mínima de 12 meses; 

Obs: O aparelho poderá ser testado pela Seção de Patrimônio para verificar a resistência e 
confiabilidade da base quanto ao risco de quebra. 

ITEM 02 

VENTILADOR DE parede 

(60 Unidades) 

 
a) Potência mínima de 150W e inferior a 240W; 

b) Mínimo de 50 cm de diâmetro, com grade de fácil remoção; 

c) Mínimo de 3 pás, confeccionadas em material resistente, que operem em pelo menos 3 
velocidades; 

d) Peso até 5 Kg; 

e) Comprimento mínimo do cabo: 1,50 m; 

f) Consumo aproximado de 0,25 kWh; 
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g) Voltagem: 220 V ou bivolt; 
h) Selo/Registro no Inmetro; 

i) Selo Procel eficiência “A”; 

j) Garantia mínima de 12 meses; 

 

ITEM 03 

VENTILADOR DE parede 

(60 Unidades) 

 
a) Potência mínima de 240W; 

b) Mínimo de 60 cm de diâmetro, com grade de fácil remoção; 

c) Mínimo de 3 pás, confeccionadas em material resistente, que operem em pelo menos 3 
velocidades; 

d) Peso até 8 Kg; 

e) Comprimento mínimo do cabo: 1,50 m; 

f) Consumo aproximado de 0,25 kWh; 

g) Voltagem: 220 V ou bivolt; 

h) Selo/Registro no Inmetro; 

i) Selo Procel eficiência “A”; 

j) Garantia mínima de 12 meses; 

 

 

 

 Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de Seção, 
em 25/05/2022, às 16:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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ANEXO II 

PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO 
 
Dados da Empresa: 
Razão Social  
CNPJ  
Endereço  
CEP  
Fones:  
Fax  
E-mail  
Site internet  
Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  

Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. Identidade  
Orgão Expedidor  
CPF  
Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  

Conta  
Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  
Cargo  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
 
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não   
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ANEXO III 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2022 

 

Processo nº 0007606-43.2021.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 57/2022 

 
 

MINUTA 
 

Aos ---- dias do mês ----------- de 2022, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, 
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – 
Farol, CEP: 57051-090, Maceió/AL, neste ato representado por seu Presidente,  
Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira 
de Identidade nº 215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e 
domiciliado nesta Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela 
empresa ................................., (INFORMAR SE É MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE) CNPJ …....................., sediada em …..................., representada 
por..........................................., para eventual aquisição dos equipamentos abaixo 
relacionados, conforme condições descritas no Anexo I do Pregão Eletrônico nº 57/2022, nos 
termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e 
Contratos Administrativos), do Decreto nº 10. 024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto 
nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e alterações, e demais normas legais aplicáveis. 

 
 

1 – DO OBJETO. 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do (s) item (ns) abaixo, na 
forma do Edital de Pregão Eletrônico nº 57/2022: 

 
1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor 
do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do 
fornecedor, conforme previsto no subitem 16.3.1 do edital do PE nº 57/2022: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
    
    
 
2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 
 
2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços será de 12 (doze) meses a 
partir da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União. 
 

3 – DO PRAZO DE ENTREGA. 

3.1. O prazo máximo para o fornecimento é de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. 
QUANT. TOTAL 
REGISTRADA 

VALOR UNITÁRIO 
 (R$) 

VALOR TOTAL 
(R$) 
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após o recebimento da ordem de fornecimento, nota de empenho ou documento 
equivalente. 
 
4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da 
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação; 
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 
 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação 
às novas condições de mercado; 
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade 
dos preços registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata; 
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações; 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto 
ao interesse em fornecer o objeto do registro a outro (s) órgão (s) da Administração 
Pública que externe (m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15 
do edital de licitação. 
 

4.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante: 
 
a) Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir suas obriga-

ções dentro das normas e condições do processo de venda; 

b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as obri-
gações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos bens; 

c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

 
5 - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
5.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
presente Ata; 
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
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idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado a outro 
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse 
de utilizar a presente Ata, conforme item 16.15 do edital de licitação. 

 
5.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado: 

a)  Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosamente os prazos, 
as especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, no Edital de 
Pregão, e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas, fornecen-
do todas as informações eventualmente solicitadas; 

b)  Fornecer assistência técnica gratuita, durante o período da garantia mínima 
de 12 meses, por meio de Assistência Técnica Autorizada pelo Fabricante; 

c)  Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão-de-
obra, embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, emolumentos 
ou quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento; 

d)  Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do material, 
incluindo as entregas feitas por transportadora; 

e)  Fornecer, junto com o material, a Nota Fiscal discriminada de acordo com a 
Nota de Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para que sejam 
tomadas as medidas de aceites e pagamentos; 

f)  Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedien-
tes/notificações enviadas pelo TRE/AL;  

g) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço ele-
trônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho;  

h) 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 aplicá-
vel à natureza do objeto da contratação;  

i) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, 
INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição regu-
lar;  

j) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
do contrato;  

k) 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. 

 
6 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
6.1. Os materiais deverão ser entregues, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias 
corridos a partir do recebimento da Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento, no 
Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situado na Rua Coronel Pedro Lima, 
230 - Jaraguá, CEP 57022-220, Maceió-AL, durante seu horário normal de expediente.    
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6.2.  Os materiais serão recebidos na Seção de Almoxarifado, que informará a 
quantidade de volumes recebidos, no prazo de até 03 dias úteis do recebimento, à Seção 
de Patrimônio, que receberá o material da seguinte forma: 

 
a) Provisoriamente, por fiscal designado da Seção de Patrimônio que analisará as 

especificações técnicas, através de modelo próprio conforme normativo interno; 

b) Definitivamente, pelo gestor do contrato no prazo máximo de até 05 dias úteis, 
contados da comunicação da SEALMOX, após os testes e conferências necessárias, 
mediante documento específico anexado ao processo conforme normativo interno. 

 
6.3.    O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
6.4.    O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do 
objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de 
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
6.5.    Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
6.6.    O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 
 
6.7.     O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, substituir 
o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na Seção 7. 
 
7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
7.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no 
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, 
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:  
 

a) não assinar a ata de registro de preços;  

b) não entregar a documentação exigida no edital;  

c) apresentar documentação falsa;  

d) causar o atraso na execução do objeto;  

e) não mantiver a proposta;  

f) falhar na execução do contrato;  

g) fraudar a execução do contrato;  

h) comportar-se de modo inidôneo;  

i) declarar informações falsas; e  

j) cometer fraude fiscal.  

 
7.2. 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 
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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. 
 
7.3. 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. 
 
7.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:  

 
a) multa de 0,50% (meio por cento) por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item 

(ns) entregue(s) em atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e 
a critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), 
recaindo sobre este(s) a multa constante na alínea “d” abaixo, sem prejuízo da 
rescisão unilateral da avença;  

b) multa de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) por dia, sobre o valor do(s) 
item (ns) entregues em desconformidade, caso o prazo de substituição daqueles 
assim configurados não seja cumprido, limitada a incidência a 5 dias de atraso 
injustificado. Após o 5º dia será considerada inexecução parcial do contrato;  

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor do(s) 
item (ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da obrigação assumida, assim 
considerado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na 
alínea “a” acima, bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso 
injustificado estabelecido na alínea “b” acima;  

d) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho.  

 
7.4.1. As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas de 
forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% do valor total do 
contrato celebrado.  

7.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com 
as demais.  

7.4.3. Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor da(s) 
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso.  

7.4.4. Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão temporária de 
participação em licitação e impedimento de contratar com Administração, por prazo 
não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
com a Administração Pública.  

7.4.5. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do 
caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela 
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa.  

7.4.6. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à 
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 

 
7.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será descontado 
dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente.  
 
7.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente poderá 
se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
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indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em 
fatos comprovados.  
 
7.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o 
fornecimento do serviço, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  
 
7.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993.  
 
7.9. 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.  
 
7.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta ao 
licitante contratado.  
 
7.11. O período de atraso será contado em dias corridos.  
 
7.12. 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.  

7.12.1. 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.  

 
7.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes contratantes, 
respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas reguladoras da 
matéria, em especial as Leis n os 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o 
caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito 
Privado.  
 
7.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, multa 
de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
8- DO PAGAMENTO 

 
8.1.  O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal 
devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado. 

8.2.  Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
8.3.  Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
8.4.  O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
8.5.  Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento que 
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comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de que 
trata o item anterior. 
 
8.6.  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% 
 
8.7.  Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de 
preços ou a atualização monetária. 
 
9 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE  

 
9.1 - Visando à efetiva aplicação de critérios, ações ambientais e socioambientais que 
contribuam para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, e em atendimento 
ao disposto no art. 3º da Lei n.º 8.666/93, bem como no Acórdão n.º 1056/2017 – Plenário 
do TCU; na Resolução n.º 201/2015 do CNJ e na Resolução n.º 23.474/2016 do TSE, 
será(ão)exigido(s) como critério(s) de sustentabilidade.  

9.1.1 - obedecer às normas técnicas, de saúde, de higiene e de segurança do trabalho, 
de acordo com as normas do Ministério do Trabalho e Emprego e normas ambientais 
vigentes;  

9.1.2 - fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem 
necessários à execução de serviços e fiscalizar seu uso, em especial pelo que 
constada Norma Regulamentadora n.º 6 do MTE; TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE 
ALAGOAS SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS.  

9.1.3 - não possuir inscrição no cadastro de empregadores flagrados explorando 
trabalhadores em condições análogas às de escravo, instituído pela Portaria 
Interministerial MTPS/MMIRDH nº 4, de 11 de maio de 2016;  

9.1.4 - não ter sido condenada, a licitante vencedora ou seus dirigentes, por infringir 
as leis de combate à discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao 
trabalho escravo, em afronta à previsão aos artigos 1° e 170 da Constituição Federal 
de 1988;do artigo 149 do Código Penal Brasileiro; do Decreto n° 5.017, de 12 de março 
de 2004(promulga o Protocolo de Palermo) e das Convenções da OIT n.ºs 29 e 10. 

 
10 - DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS. 
 
10.1.  É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro 
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o §1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, de 
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acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº 
9.488/2018. 

 
10 – DA PUBLICAÇÃO. 
 
10.1.       O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União. 
 
 
11 – DO FORO. 
 
11.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de 
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 
 

E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em duas 
vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes. 

 
 
 

Maceió, XX de XXXX de 2022. 
 

Pelo TRE/AL: 
 

 
Desembargador Otávio Leão Praxedes 

Presidente 
 

 
Pela Empresa: 

 
 

Representante da empresa 
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Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação Eletrônica
Eventos
Sub-
rogaçãoApoio


Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa
Pregão 00057/2022 Eletrônico Registro de Preço (SRP) Aberto/Fechado
Nº da IRP

00016/2022

Nº do Processo Tipo de Licitação Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGD
0007606-43.2021 Menor Preço Não Não  

Validade da Ata SRP   

12  mes(es) Equalização de ICMS Internacional
 
Valor Total da Compra (R$) Quant. Informada de Itens Itens Incluídos Itens Cancelados

51.115,2000 3 3 0

 Obras ou Serviços de Engenharia
 
Objeto

Registro de Preços de aparelhos de utensílios domésticos – ventiladores de coluna e de parede.

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 Despesa/preside

Publicação/Divulgação do Aviso de Licitação
Primeira Data da Publicação/Divulgação Segunda Data da Publicação Terceira Data da Publicação
08/07/2022

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 08/07/2022 Das 08:00  às 17:00  e das  às 

Endereço

Logradouro Bairro
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Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação Eletrônica
Eventos
Sub-
rogaçãoApoio


Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa
Pregão 00057/2022 Eletrônico Registro de Preço (SRP) Aberto/Fechado
Nº da IRP

00016/2022

Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGD
Não Não
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
1 Material 440792 - Ventilador
Unidade de Fornecimento
Unidade
Descrição Detalhada

Ventilador Material: Aço , Diâmetro: 40 CM, Tipo: Coluna , Tensão Alimentação: 110/220

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Tipo de Objeto do Item Critério de Julgamento Critério de Valor Valor Unitário (R$)
60 Bens Comuns Menor Preço Valor Máximo Aceitá 214,0900

Valor Sigiloso?  Sim  Não

Tipo de Benefício Grupo

Tipo I  Não Agrupado

  

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010
 
Intervalo Mínimo entre Lances  

 

Permitir Adesões  Sim  Não
Quantidade Máxima para Adesões

120

Locais de Entrega

UASG Tipo Município/UF de Entrega Quantidade
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS Gerenciadora 27855 - Maceió/AL 60

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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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 00057/2022 Eletrônico Registro de Preço (SRP) Aberto/Fechado
Nº da IRP

00016/2022

Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGD
Não Não
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
2 Material 461897 - Ventilador
Unidade de Fornecimento
Unidade
Descrição Detalhada

Material: Aço, Cor: Preta, Diâmetro: 50 CM, Tipo: Parede, Características Adicionais: Oscilante, Inclinação Vertical, 
Controle De Veloci, Tensão Alimentação: 110/220 V, Potência Motor: 200 W,

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Tipo de Objeto do Item Critério de Julgamento Critério de Valor Valor Unitário (R$)
60 Bens Comuns Menor Preço Valor Máximo Aceitá 182,3800

Valor Sigiloso?  Sim  Não

Tipo de Benefício Grupo

Tipo I  Não Agrupado

  

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010
 
Intervalo Mínimo entre Lances  

 

Permitir Adesões  Sim  Não
Quantidade Máxima para Adesões

120

Locais de Entrega

UASG Tipo Município/UF de Entrega Quantidade
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS Gerenciadora 27855 - Maceió/AL 60

Item Anterior Ir para o Item: 2  Ir Próximo Item

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações
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Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação Eletrônica
Eventos
Sub-
rogaçãoApoio


Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa
Pregão 00057/2022 Eletrônico Registro de Preço (SRP) Aberto/Fechado
Nº da IRP

00016/2022

Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGD
Não Não
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
3 Material 461897 - Ventilador
Unidade de Fornecimento
Unidade
Descrição Detalhada

Material: Aço, Cor: Preta, Diâmetro: 50 CM, Tipo: Parede, Características Adicionais: Oscilante, Inclinação Vertical, 
Controle De Veloci, Tensão Alimentação: 110/220 V, Potência Motor: 200 W,

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Tipo de Objeto do Item Critério de Julgamento Critério de Valor Valor Unitário (R$)
60 Bens Comuns Menor Preço Valor Máximo Aceitá 455,4500

Valor Sigiloso?  Sim  Não

Tipo de Benefício Grupo

Tipo I  Não Agrupado

  

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010
 
Intervalo Mínimo entre Lances  

 

Permitir Adesões  Sim  Não
Quantidade Máxima para Adesões

120

Locais de Entrega

UASG Tipo Município/UF de Entrega Quantidade
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS Gerenciadora 27855 - Maceió/AL 60

Item Anterior Ir para o Item: 3  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, 06 de julho de 2022.
Acuso ciência do Despacho AJ-DG 1099513 e

devolvo os autos à SLC.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 06/07/2022, às 22:20, 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
1100922 e o código CRC A0687D24.
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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 05302022070800147
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EXTRATO DE NOTAS DE EMPENHOS

Processo SEI nº v. Nota de empenho: 2022NE00351, emitida em 07/07/2022. Contratada:
MVP ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ: 28.472.036/0001-97. Objeto:
Televisor LED 42 e/ou 43 polegadas: Full HD, conversor digital integrado, conexão USB,
mínimo de duas conexões HDMI, conexão AV/vídeo componente, saída de áudio,
alimentação 110 V ou bivolt, controle remoto, no valor R$ 23.495,00 (vinte e três mil
quatrocentos e noventa e cinco reais). Fundamento legal: Lei nº 8.666/93. Ação:
10.14102.02.122.0570.20GP.0012. Plano interno: INV PERMAN. Natureza da despesa:
44.90.52.33. Autorizado por FRANCISCO DJALMA DA SILVA - Presidente do TRE-AC R E .

Processo SEI nº v. Nota de empenho: 2022NE00352, emitida em 07/07/2022. Contratada:
MVP ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ: 28.472.036/0001-97. Objeto:
Estrutura em aço. Pintura em epóxi-pó híbrida com tinta fosca, aplicada por processo de
disposição eletrostática, acabamento texturizado. Superfícies com acabamento
homogêneo, sem pontos cortantes, ásperos ou escórias, peças injetadas. Tratamento que
assegure resistência à corrosão. Medidas aproximadas: 3000 x 925 x 400mm, no valor R$
12.381,40 (doze mil trezentos e oitenta e um reais e quarenta centavos). Fundamento
legal: Lei nº 8.666/93. Ação: 10.14102.02.122.0570.20GP.0012. Plano interno: INV
PERMAN. Natureza da despesa: 44.90.52.33. Autorizado por FRANCISCO DJALMA DA SILVA
- Presidente do TRE-ACRE.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 11/2022; Processo SEI nº 0002563-
91.2022.6.02.8000; Fund. Legal: art. 24, IV e parágrafo segundo do artigo 57, ambos da Lei
nº 8.666/1993 e alterações posteriores; Partes: União, através do TRE/AL, e a empresa
ALISSON HONÓRIO PEREIRA DOS SANTOS - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 11.754.292/0001-
74; Objeto: prorrogação do contrato pelo período de 88 (oitenta e oito) dias, pelo que o
mesmo passará a ter como data do final da vigência o dia 1º de outubro de 2022. Valor
total estimado para o novo período de vigência contratual: R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
considerando o valor unitário de R$ 1.000,00 (um mil reais) e o quantitativo estimado de
30 (trinta) Sessões Plenárias ou Eventos. Assinatura: 05/07/2022.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 12/2021; Processo SEI nº 0004470-
04.2022.6.02.8000; Fund. Legal: art. 57, II, da Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores
combinado com a Cláusula Dez do Contrato nº 12/2021; Partes: União, através do TRE/AL,
e a empresa ESTEL EMPRESA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº
07.572.840/0001-78; Objeto: prorrogação do contrato pelo período de 12 meses, pelo que
o mesmo passará a ter como data do final da vigência o dia 02 de julho de 2023. Valor
mensal dos serviços, R$ 41.684,34 (quarenta e um mil, seiscentos e oitenta e quatro reais
e trinta e quatro centavos). Valor anual do contrato, no novo período da vigência: R$
500.212,13 (quinhentos mil, duzentos e doze reais e treze centavos). Assinatura:
30/06/2022.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2022

Processo Administrativo SEI nº 0004046-59.2022.6.02.8000;
O Presidente do TRE/AL, Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, homologou,

em 05/07/2022, o resultado do Pregão Eletrônico nº 46/2022, que tem por objeto o
registro de preços para eventual aquisição de material de consumo - gêneros alimentícios
- água mineral natural, obtida de fontes naturais, envasada em garrafões de 20 litros, sem
gás, para atender às demandas das Unidades Cartorárias Eleitorais do Interior do Estado na
manutenção de suas atividades, no exercício 2022/2023, conforme localidades
discriminadas no Anexo Único do Termo de Referência, adjudicado à empresa Comercial
Idal de Alimentos Eireli, inscrita no CNPJ sob o n° 32.353.943/0001-94, vencedora pelo
melhor lance no valor unitário de R$ 8,45 (oito reais e quarenta e cinco centavos), e valor
global de R$ 33.800,00 (trinta e três mil e oitocentos reais); e autorizou a contratação da
empresa com arrimo no art. 4º, inciso XXII da Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº
10.024/2019 e, subsidiariamente, na Lei nº 8.666/93.

Maceió/AL, 07 de julho de 2022.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2022

Processo Administrativo SEI nº 0006844-27.2021.6.02.8000;
O Presidente do TRE/AL, Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, homologou,

em 06/07/2022, o resultado do Pregão Eletrônico nº 44/2022, que tem por objeto a
contratação para a prestação dos serviços de Apoio à realização das Eleições Gerais de
2022, com fornecimento de mão de obra, para atuação nas Zonas Eleitorais e no Galpão
de Urnas (SPLOG) do TRE/AL, que foi adjudicado à empresa SOLUCAO SERVICOS COMERCIO
E CONSTRUCAO LTDA., inscrita no CNPJ sob o n° 05.531.239/0001-01, pelo valor global de
R$ 1.399.356,25 (um milhão, trezentos e noventa e nove mil, trezentos e cinquenta e seis
reais e vinte e cinco centavos); e autorizou a contratação da empresa com arrimo no art.
4º, inciso XXII da Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, na
Lei nº 8.666/93.

Maceió/AL, 07 de julho de 2022.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 31/2022 - UASG 070011- TRE-AL

Nº Processo: 0004113-24.2022.6.02.
Pregão Nº 85/2021-TSE. Contratante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS.
Contratado: 30.896.451/0001-10 - SEVEN SECURE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA .
Objeto: Aquisição de solução de gerenciamento de acessos privilegiados para dispositivos
(ativos de rede, servidores físicos e virtuais e outros sistemas tecnológicos), com
capacidade para armazenar, proteger, controlar, gerenciar, auditar e monitorar o acesso
privilegiado incluindo serviço de instalação e transferência de conhecimento, conforme
especificações, exigências e
prazos constantes do termo de referência - anexo i do edital da licitação. Fundamento
Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 06/07/2022 a 06/01/2023. Valor Total: R$
572.500,00. Data de Assinatura: 06/07/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 07/07/2022).

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 58/2022 - UASG 70011

Nº Processo: 0006498-76.2021. 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 especificações e condições assentadas no edital e
seus anexos.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 08/07/2022 das 08h00 às 17h00. Endereço:

Av. Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00058-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 08/07/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 21/07/2022
às 14h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 06/07/2022) 70011-00001-2022NE999999

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2022 - UASG 70011

Nº Processo: 0007606-43.2021. Objeto: Registro de Preços de aparelhos de
utensílios domésticos - ventiladores de coluna e de parede.. Total de Itens Licitados: 3.
Edital: 08/07/2022 das 08h00 às 17h00. Endereço: Av. Aristeu de Andrade, Nº 377., Farol
- Maceió/AL ou https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00057-2022. Entrega das
Propostas: a partir de 08/07/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 22/07/2022 às 09h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 06/07/2022) 70011-00001-2022NE999999

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2022 - UASG 70011

Nº Processo: 0001978-39.2022. Objeto: Aquisição de material de consumo -
HDs internos e externos para reposição/atualização, conforme especificações e condições
assentadas no edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 2. Edital: 08/07/2022 das
08h00 às 17h00. Endereço: Av. Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00059-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 08/07/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 22/07/2022
às 10h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 06/07/2022) 70011-00001-2022NE999999

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo PAD: 7648/2022 - TRE-AM. Objeto: promover a qualificação de 26 (vinte e seis)
servidores, mediante a participação, na modalidade presencial, "in company", no curso
denominado "POWER BI NA PRÁTICA", tendo como investimento o valor de R$ 20.540,00
(vinte mil, quinhentos e quarenta reais). Contratante: Tribunal Regional Eleitoral do
Amazonas. Contratada: KAIZEN TECH TREINAMENTOS E DESENVOLVIMENTO DE PESSOA L
LTDA., inscrita no CNPJ sob o número 12.321.325/0001-55. Fundamentação Legal: art. 25,
inciso II, c/c art. 13, inciso VI da Lei nº 8.666/93. Data da Autorização: 06/07/2022, pela
Diretora-Geral em substituição, Kétulle Cristine Mota de Albuquerque. Data da Ratificação:
06/07/2022, pelo Presidente, Des. Jorge Manoel Lopes Lins.

Manaus, 6 de julho de 2022.
KÉTULLE CRISTINE MOTA DE ALBUQUERQUE

Diretor Geral
Substituto

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2022 - UASG 70003

Nº Processo: 7737/2022. Objeto: A presente licitação tem por objeto o registro
de preços para futura e eventual aquisição de Material de consumo - Material de
Acondicionamento e Embalagem, conforme descrições e quantidades constantes no Anexo
I do Termo de Referência PAD 7737/2022 - TRE/AM (Anexo I deste Edital).. Total de Itens
Licitados: 9. Edital: 08/07/2022 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av Andre Araujo S/n -
Aleixo, Aleixo - Manaus/AM ou https://www.gov.br/compras/edital/70003-5-00044-2022.
Entrega das Propostas: a partir de 08/07/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras.
Abertura das Propostas: 22/07/2022 às 10h00 no site www.gov.br/compras.

ALDO ANISIO PEREIRA DE FRANCA
Pregoeiro

(SIASGnet - 07/07/2022) 70003-00001-2022NE000118

SECRETARIA DO TRIBUNAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

EXTRATO DE CONTRATO

Processo 11651/2020 - PAD/TRE/AM. Espécie: Termo de Contrato n. 14/2022. Objeto:
Prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva, corretiva e de assistência
técnica no conjunto de bombas hidráulicas, assim como limpeza nas cisternas e caixas de
água (reservatórios) existentes no edifício - sede do TRE-AM e fórum eleitoral da capital.
CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS. CONTRATADA: F L
COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
EIRELI. CNPJ: 30.228.124/0001-90. Modalidade de Licitação: Pregão n. 21/2022.
Fundamentação Legal: com disposto nas Leis n. 10.520, de 17/07/2002, e alterações
posteriores, e na Lei n. 8.666, de 21/06/1993, e alterações posteriores. Dotação
Orçamentária: 02.122.0570.20GP.0013, Elemento de Despesa 33.90.39.16 Serviço de
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis e 02.122.0570.20GP.0013, Elemento de
Despesa 33.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações. Prazo de
Vigência: o contrato terá vigência por 12 (doze) meses, a contar da data de publicação no
DOU. Do Preço: valor anual estimado de R$ 91.754,12 (noventa e um mil, setecentos e
cinquenta e quatro reais e doze centavos). Data da Assinatura: 22/06/2022. Assinam:
Desembargador JORGE MANOEL LOPES LINS, como Contratante, e o Senhor FÁBIO PEREIRA
LOUREIRO, pela Contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo: (PAD) 59/2017 TRE-AM. Espécie: Quarto Termo Aditivo ao Contrato n.
02/2017, de Prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc, modalidade local,
nas zonas eleitorais do interior. Contratante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
AMAZONAS. Contratada: OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Fundamentação Legal:
com o fundamento na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores,
em especial seu Art. 57. Do Objeto: alteração do PREÂMBULO contratual, com os
novos CNPJ e Razão Social, em decorrência da incorporação da empresa Telemar Norte
Leste S.A., pela empresa OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, bem com alteração da
Cláusula Quinta (Da Vigência). Do Prazo de Vigência: o prazo de vigência será de
18/07/2022 a 31/12/2022. Data da Assinatura: 04/07/2022. Assinam: Desembargador
Presidente JORGE MANOEL LOPES LINS, pelo Contratante, e a Senhora VIVIAN DE
SOUZA DUARTE FIORENTINI, e Senhor SÉRGIO AUGUSTO FERREIRA DA SILVA pela
Contratada.
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Informação Alterações salvas

Pregões 2022
por Alex Henrique Monte Nunes (https://adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/author/018392801767) — Última modificaçãohá poucos
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)

Número 43/2022
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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 44/2022
SEI  0006844-27.2021.6.02.8000

Data: 27/06/2022 às 14:00:00 

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de apoio à realização das eleições 2022, com
fornecimento de mão de obra, para atuação nas Zonas Eleitorais e no Galpão de Urnas (SPLOG) do TRE/AL, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital.

Critérios de Sustentabilidade: (   ) SIM   ( X ) NÂO

Valor total: R$ 1.715.757,15
Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_442022_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)

 

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)
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Número 46/2022
SEI  0004046-59.2022.6.02.8000

Data: 30/06/2022 às 14:00:00 

Objeto: Registro de Preços de material de consumo – água mineral natural, obtida de fontes naturais, envasada em
garrafões de 20 litros, sem gás, para atender à demanda das Unidades Cartorárias Eleitorais do Interior do Estado na
manutenção de suas atividades, no exercício 2022/2023, conforme localidades discriminadas no Anexo I-A deste edital.

Critérios de Sustentabilidade: ( X ) SIM   (   ) NÂO

Valor total: R$ 38.000,00
Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_462022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=13/06/2022&jornal=530&pagina=165)

 

Número 47/2022
SEI  0004066-50.2022.6.02.8000

Data: 1º/07/2022 às 09:00:00 

Objeto:  Aquisição de material de consumo – material elétrico e eletrônico, conforme especificações e condições
assentadas nos ANEXO I e I-A do edital.

Critérios de Sustentabilidade: ( X ) SIM   (   ) NÂO

Valor total: R$ 8.254,20
Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_472022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=13/06/2022&jornal=530&pagina=165)

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)
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)
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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. 

Critérios de Sustentabilidade: (  X ) SIM   (   ) NÂO

Valor total: R$ 212.299,61.
Documentos:
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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 

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
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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)
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)
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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?
data=08/07/2022&jornal=530&pagina=147&totalArquivos=304)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 08 de julho de 2022.
À PREG,
Para realização do certame.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 08/07/2022, às 13:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1102415 e o código CRC EF171835.
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LICICOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Rua Buriti, Lote 01, Loja 19 - Edifício Águas de Tambaú - Águas Claras
Brasília - DF, CEP 71.910-180,
Telefone 61 3256-0540 
CNPJ sob o nº 33.671.275/0001-06 CF/DF 07.917.761/001-20
Email: licitacao@licicomdigital.com.br

1 /3

Ao Órgão 70011 - Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. Pregão Eletrônico N° 572022. Apresentamos nossa proposta de preços.
Item Descrição Unidade Qtd R$ Unitário Valor Total

1 VENTILADOR  DE  COLUNA  -  VENTILADOR  DE
COLUNA  PRETO  40CM  TURBO  6  PÁS
OSCILANTE  VENTISOL  NOVA  BASE  E
ACABAMENTO DA GRADE
DESIGN  MODERNO  E  ARROJADO.  MAIOR
ESTABILIDADE PARA O VENTILADOR.
 MOTOR TURBO
MOTOR  TURBO  COM  ALTA  PERFORMANCE.
GERA MENOS RUÍDO.
 HÉLICE 6 PÁS
DESIGN  E  AERODINÂMICA  PARA  ALTA
VENTILAÇÃO
  TRÊS VELOCIDADES
CONTROLE  DE  VELOCIDADE  NA  CAPA
PROTETORA DO MOTOR DO VENTILADOR.
 GRADE WIND-LINE
TECNOLOGIA  QUE  PROPORCIONA  MELHOR
VAZÃO E DIRECIONAMENTO DE AR.
 OSCILAÇÃO AUTOMÁTICA
OSCILAÇÃO HORIZONTAL PODE SER ATIVADA
OU DESATIVADA.
 REGULAGEM DE INCLINAÇÃO MANUAL
AJUSTADA DE ACORDO COM A NECESSIDADE.
 CLASSE A NO INMETRO
MELHOR  CLASSIFICAÇÃO  DE  ENERGIA  DO
MERCADO.
 ALTURA AJUSTÁVEL
DE 90CM ATÉ 121CM PESO	3.250 KG
EMBALAGEM	43.5  19  43.5 CM
PRODUTO MONTADO	
COMPRIMENTO: 40.0 CM
LARGURA: 40.0 CM
ALTURA: 121.0 CM

VOLTAGEM	
127V, 220V

COR	
PRETO

AMBIENTE	
COZINHA, QUARTO, SALA

CLIMATIZAÇÃO	
VENTILAÇÃO

LINHA	
LINHA TURBO 6

MEDIDAS	
40CM

FINALIDADE DE USO	
VENTILADOR  DE  COLUNA  GARANTIA  MÍNIMA
DE 12 MESES;

UNIDADE 60,00 165,00 9.900,00

MARCA: VENTISOL
FABRICANTE: VENTISOL
MODELO/VERSÃO: VOC40 - 3850/3851
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LICICOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Rua Buriti, Lote 01, Loja 19 - Edifício Águas de Tambaú - Águas Claras
Brasília - DF, CEP 71.910-180,
Telefone 61 3256-0540 
CNPJ sob o nº 33.671.275/0001-06 CF/DF 07.917.761/001-20
Email: licitacao@licicomdigital.com.br
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Ao Órgão 70011 - Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. Pregão Eletrônico N° 572022. Apresentamos nossa proposta de preços.
Item Descrição Unidade Qtd R$ Unitário Valor Total

3 VENTILADOR  DE  PAREDE  VENTILADOR  DE
PAREDE  BRANCO  60CM  BIVOLT  COMERCIAL
200W  VENTISOL    IDEAL  PARA  GRANDES
ESPAÇOS:
LOJAS,  ESCOLAS,  IGREJAS,  RESTAURANTES,
INDÚSTRIAS,  AMBIENTES  QUE  PRECISAM  DE
GRANDE VENTILAÇÃO.
 POTÊNCIA E VELOCIDADE:
MOTOR POTENTE DE 200W.
 HÉLICES EM PLÁSTICO:
ALÉM DE FORTES, SÃO LEVES E AUMENTAM A
VIDA ÚTIL DO MOTOR.
 OSCILAÇÃO HORIZONTAL:
PROPORCIONA  UM  FLUXO  DE  AR  MELHOR
DISTRIBUÍDO POR TODO O AMBIENTE.
 REGULAGEM DE INCLINAÇÃO MANUAL:
PODE SER AJUSTADA.
 BIVOLT SELETIVO:
SELECIONAR  NA  CHAVE  SELETORA  A
SELEÇÃO, 127V OU 220V.
 PINTURA ELETROSTÁTICA:
GRADE COM PINTURA DE ALTA RESISTÊNCIA.
 CHAVE CVV:
ACOMPANHA  CHAVE  DE  CONTROLE
DESLIZANTE DE VELOCIDADE.
 DISPONÍVEL EM 65CM  PESO	3.000 KG
EMBALAGEM	61.5  16.5  60.0 CM
PRODUTO MONTADO	
COMPRIMENTO: 60.0 CM
LARGURA: 40.0 CM
ALTURA: 60.0 CM

VOLTAGEM	
BIVOLT

AMBIENTE	
COZINHA, INDÚSTRIA, LOJA, QUARTO, SALA

CLIMATIZAÇÃO	
VENTILAÇÃO

LINHA	
LINHA BIVOLT 200W

MEDIDAS	
60CM

FINALIDADE DE USO	
VENTILADOR DE PAREDE

COR	
BRANCOGARANTIA 12 MESES

UNIDADE 60,00 243,00 14.580,00

MARCA: VENTISOL
FABRICANTE: VENTISOL
MODELO/VERSÃO: VOP60 - 543

Valor total da proposta: 24.480,00

O valor total dessa proposta é de R$24.480,00 (vinte e quatro mil e quatrocentos e oitenta reais).
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LICICOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Rua Buriti, Lote 01, Loja 19 - Edifício Águas de Tambaú - Águas Claras
Brasília - DF, CEP 71.910-180,
Telefone 61 3256-0540 
CNPJ sob o nº 33.671.275/0001-06 CF/DF 07.917.761/001-20
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Ao Órgão 70011 - Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. Pregão Eletrônico N° 572022. Apresentamos nossa proposta de preços.
Item Descrição Unidade Qtd R$ Unitário Valor Total

Dados Comerciais:
Dados Bancários:
BANCO SANTANDER
AGENCIA 4406
CONTA CORRENTE 13.002628-6

Validade da proposta: 120 dias
Prazo de entrega: conforme descrito no edital
Prazo para pagamento: conforme descrito no edital
Prazo de garantia: conforme descrito no edital
Observações:
Proposta apresentada com anuência das marcas, modelos e fabricante aqui descrita conforme catalogo anexo a essa proposta.

Brasilia - DF, 22 de Julho de 2022

Representante Legal

 MARIA CECILIA AGUIAR CERRI

RG:6000044 SSP/SP CPF:523.955.026-34
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Rua Buriti Lote 1 Loja 19 – Galeria Águas de Tambaú   

Águas Claras – DF l CEP 71.910-180   

Telefone 61 3256-0540 CNPJ 33.671.275/0001-06  

licitacao@licicomdigital.com.br   

 

 

 

 
 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
 
 
 
 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 
Pregão Eletrônico 572022 

 
LICICOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, estabelecida na Rua Buriti, Lote 01, Loja 19 – 

Edifício Águas de Tambaú, Águas Claras, Brasília – DF, CEP 71.910-180, inscrita no CNPJ sob o nº 

33.671.275/0001-06, por intermédio de seu representante legal, a Sra. MARIA CECILIA AGUIAR 

CERRI, brasileira, empresária, viúva, natural de Ribeirão Preto - SP, portadora da Carteira de 

Identificação nº 6.000-044 expedida pelo SSP-SP em 21/08/1986 e inscrita no CPF/MF sob o n.º 

523.955.026.34, residente e domiciliada na quadra 204, lote 05, bloco B, apartamento 903, Águas 

Claras, Brasília – DF, CEP 71.939-540. Declara, que durante o período da garantia, a 

assistência técnica será de sua inteira responsabilidade, incluindo todos os custos de 

serviços prestados por empresa autorizada, pelo fabricante ou sua representante legal. 

Esta declaração é parte integrante da documentação exigida pelo Edital da licitação, 

Pregão Eletrônico 572022 e por ela responde integralmente a declarante. 

 

 

 
Brasília, 22 de julho de 2022. 

 
 

 
LICICOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 

MARIA CECILIA AGUIAR CERRI 
523.955.026.34 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 22 de julho de 2022.
Senhor Chefe da SEPAT,
 
Solicito a análise técnica da proposta da empresa

Licicon Comércio e Serviços Ltda, referente aos itens 01 e 03,
conforme os eventos 1110533, 1110537, 1110541 e 1110543.

 
Informo, finalmente, que a sessão eletrônica

encontra-se suspensa, retornando, no dia 25/07/2022, às
14:00 horas.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 22/07/2022, 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
1110544 e o código CRC AF755681.
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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 julho de 2022.
Prezado Pregoeiro
Em relação às propostas enviadas pela LICICOM

podemos afirmar:
Item 01: O licitante não informa a potência do

produto, mas sites da internet, como
o https://www.magazineluiza.com.br/ventilador-de-coluna-
ventisol-voc-turbo-6-40cm-3-velocidades/p/224381300/ar/arvl/
informa que a potência do modelo apresentado (voc 40) seria
de apenas 80W, abaixo do requerido pelo TRE.

 
Item 03, a potência apresentada na proposta é de

200W. também inferior ao requerido, como pode ser
confirmado no
site https://www.magazineluiza.com.br/ventilador-de-parede-
ventisol-60cm-200w/p/hgbk218h3a/ar/arvp/?
partner_id=9826&gclid=Cj0KCQjw_viWBhD8ARIsAH1mCd5SbsWrY9vYCiPMfHZWHNWzfHKaYpfzvdPqK6nkWSTk60jDudFCO9caApUZEALw_wcB&gclsrc=aw.ds.

 
 
Assim, não podemos considerar válidas nenhuma

das propostas.
 
Atenciosamente
 
 

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 25/07/2022, às 14:33, 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
1111198 e o código CRC 656D068A.
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Goiânia-GO, 22 de julho de 2022.  

À 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

PROCESSO Nº: 0007606-43.2021.6.02.8000 

1. Introdução 

 

A empresa IMPERIOGN COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI 

- ME inscrita no CNPJ N.º 37.912.700/0001-62, com sede na Avenida T-1, Nº 398, Sl 06 – Setor 

Bueno – CEP: 74.210-045 - Goiânia/GO, vem através desta apresentar e submeter à vossa 

apreciação a proposta comercial para o item abaixo descrito.  

2. Proposta Técnica  

 
 ITEM 1 – VENTILADOR COLUNA/PEDESTRAL 

 

a) a) Potência mínima de 120W;  
b) Haste metálica com altura regulável;  
c) 40 cm de diâmetro, com grade segura e de fácil remoção para limpeza;  
d) 6 pás, confeccionadas em material resistente, que operam em pelo menos 3 
velocidades;  
e) Baixo nível de ruído;  
f) Inclinação vertical em 4 níveis (incluindo para o chão);  
g) Sistema de Oscilação lateral;  
h) Fácil montagem e desmontagem, sem precisar de ferramentas;  
i) Alça para transporte;  
j) Comprimento mínimo do cabo: 1,50 m;  
k) Consumo aproximado de 1 kWh;  
l) Voltagem: 220 V ou bivolts;  
m) Selo/Registro no Inmetro;  
n) Selo Procel eficiência “A”;  
o) Garantia mínima de 12 meses; 

                                                                                                                                       

                                                                                       Fabricante: VENTISOL 

Modelo: SKU 3853 
Quantidade:60 

Valor Unitário: R$ 190,00 
Valor Total: R$ 11.400,00 

 
 ITEM 3 – VENTILADOR PAREDE 

 

a) Potência mínima de 240W;  
b) Mínimo de 60 cm de diâmetro, com grade de fácil remoção;  
c) Mínimo de 3 pás, confeccionadas em material resistente, que operem em pelo menos 
3 velocidades;  
d) Peso até 8 Kg;  
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e) Comprimento mínimo do cabo: 1,50 m; 
f) Consumo aproximado de 0,25 kWh;  
g) Voltagem: 220 V ou bivolt;  
h) Selo/Registro no Inmetro; 
 i) Selo Procel eficiência “A”;  
j) Garantia mínima de 12 meses;                                                                                                                                              

 

                                                                                      Fabricante: LOREN SID 

Modelo: TUFÃO M1 BIVOLT 
Quantidade:60 

Valor Unitário: R$ 338,00 
Valor Total: R$ 20.280,00 

 
 No preço Ofertado deverão estar incluídos todos os insumos que o compõe, tais como  

 despesas com mão-de-obra, materiais, impostos, taxas, fretes, descontos e quaisquer 
outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto desta licitação. 
 

4. Entrega dos Produtos  

 
Prazo de entrega, nesta capital: até 45 dias corridos, contados a partir da data de recebimento 

da Autorização de Fornecimento (Nota de Empenho) por e-mail. A empresa que não cumprir o 

prazo estipulado poderá sofrer sanções estabelecidas no Edital do Pregão 

 

Local da Entrega: no almoxarifado deste Regional, situado na Rua coronel Pedro Lima 230, CEP 

57022-220, Maceió-AL, dentro do horário de expediente do Órgão; prazo máximo para o 

fornecimento é de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, após o recebimento da ordem de 

fornecimento, nota de empenho ou documento equivalente, por e-mail. 

5. Pagamento 

 

O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta corrente, em até 

10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal devidamente atestada pela 

Seção de Almoxarifado. 

6. Validade da Proposta 

 
 O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da 

abertura da licitação. 
 O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados do(a) publicação do 

extrato do contrato no DOU prorrogável na forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93 

7. Dados da Empresa 

 
 Razão Social:  Imperiogn Com. De Maquinas Equipamentos E Serviços EIRELI - ME 
 CNPJ:   37.912.700/0001-62 

Endereço: Avenida T-1, Nº 398, Sala 06, Setor Bueno, Goiânia – GO 
Fone\Fax:  (62) 4101-5495 

3. Impostos e Taxas 
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e-mail:  imperiogyn.maquinas@gmail.com 
 

7. Dados Bancários  

 
Banco do Brasil (001)  

AG: 3656-0 C/C: 35.417-1  

IMPÉRIOGN COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS  

CNPJ: 37.912.700/0001-62 

Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações e condições para o 

cumprimento das obrigações objeto desta licitação e que atendemos todas as condições do 

Termo de Referência.             

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  CPF: 709.381.631-24 

                                                                                                                                Representante Legal 
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M1=250W M2=160WPOTÊNCIA DOS MOTORES: 

PA REDEM O D E L O

1 POR CAIXA - 198
2 POR CAIXA - 2515

1 POR CAIXA - 996
2 POR CAIXA - 1793

1 POR CAIXA - 1024 2 POR CAIXA - 4900

PRETO  BRANCO

TURBO - M1
BIVOLT

CROMADO ZINCO BRILHANTE

PA REDEM O D E L O

1 POR CAIXA - 2452
2 POR CAIXA - 2717

1 POR CAIXA - 2423
2 POR CAIXA - 2557

2 POR CAIXA - 2126 2 POR CAIXA - 1731

PRETO  BRANCO

TUFÃO - M1
BIVOLT

CROMADO ZINCO BRILHANTE

PA REDEM O D E L O

1 POR CAIXA - 2513
2 POR CAIXA - 1655

1 POR CAIXA - 2218
2 POR CAIXA - 1652

1 POR CAIXA - 2512 1 POR CAIXA - 2510

PRETO  BRANCO

TURBO - M2
BIVOLT

CROMADO ZINCO BRILHANTE

PA REDEM O D E L O

1 POR CAIXA - 2195
2 POR CAIXA - 2257

1 POR CAIXA - 2258
2 POR CAIXA - 1657

1 POR CAIXA - 2509 2 POR CAIXA - 1217

PRETO  BRANCO

TUFÃO - M2
BIVOLT

ZINCO BRILHANTE

C O R E S

C O R E S C O R E S

C O R E S

C O R E S

C OLUNA
M O D E L O

1 POR CAIXA - 207
2 POR CAIXA - 2554

1 POR CAIXA - 161
2 POR CAIXA - 2156

1 POR CAIXA - 1206

1 POR CAIXA - 2496
2 POR CAIXA - 2444

PRETO  

BRANCO

TURBO
TUFÃO M2

BIVOLT

CROMADO

ZINCO BRILHANTE

C O R E S

C OLUNA
M O D E L O

1 POR CAIXA - 2445
2 POR CAIXA - 2446

1 POR CAIXA - 2440
2 POR CAIXA - 2110

2 POR CAIXA - 268

PRETO  

BRANCO

TURBO
TUFÃO M1

BIVOLT

CROMADO

16

m1
m2TURBO E TUFÃO 60

CM
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CATÁLOGO DE PRODUTOSCATÁLOGO DE PRODUTOS

2020.12020.12020.1

Anexo CATÁLOGO (1111388)         SEI 0007606-43.2021.6.02.8000 / pg. 379



Uma das maiores empresas do Sul 
do Brasil, com mais de 20 anos de 
atuação no mercado de climatização 
e ventilação não poderia ser definida 
por uma qualidade diferente senão a 
CONFIANÇA.

A confiança que nossos clientes 
tem em nossos produtos, de que 
sempre vão ter o melhor produto pelo 
preço mais justo. A confiança de que 
nossos parceiros tem na Ventisol, se 
encontra mais do que uma simples 
fábrica, mas sim um aliado para 
crescer junto no mercado nacional. A 
confiança de que na Ventisol você 
encontra uma empresa que é mais do 
que máquinas e produtos, é FAMÍLIA.

Em a cada um desses anos que se 
passou, juntos enfrentamos muitos 
desafios. Superamos todos eles com 
a confiança de que nos próximos anos 
novos desafios se apresentarão. Mas 
a Ventisol já se provou mais do que 
capacitada para superar todos os 
obstáculos e crescer cada dia mais. 

J u n to  a  n o s s o s  p a r c e i ro s  e 
sempre pensando em todos nossos 
clientes, a Ventisol vai crescer cada 
dia mais, energizada pela confiança de 
todos aqueles que acreditam em 
nossos ideais.

A Ventisol se define na Confiança!
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7898461965128

7898461965524
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220V
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1
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1
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1
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2,730 Kg
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3,500 Kg

3,220 Kg

3,220 Kg

3,500 Kg

3,500 Kg

510x225x485

515x205x535

510x225x485

510x225x485

515x205x535

515x205x535

510x225x485

515x205x535

510x225x485

510x225x485

515x205x535

515x205x535

0,0564

0,0556

0,0556

0,0564

0,0564

0,0556

0,0564

0,0556

0,0556

0,0564

0,0564

UN

UN

UN

UN

UN

UN

3

3

3

3

3

3

127V

127V

127V

220V

220V

220V

440mm

440mm

440mm

440mm

440mm

440mm

440mm

440mm

440mm

440mm

440mm

440mm

1560

1560

1590

1560

1560

1560

1539

1539

1539

1539

1539

1539

135W

135W

135W

135W

135W

135W

135W

135W

135W

135W

135W

135W

510mm

510mm

510mm

510mm

510mm

510mm

510mm

510mm

510mm

510mm

510mm

510mm

0,90m³/s

0,90m³/s

0,90m³/s

0,90m³/s

0,90m³/s

0,90m³/s

0,90m³/s

0,90m³/s

0,90m³/s

0,90m³/s

0,90m³/s

0,90m³/s

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

2,62kWh/mês

2,62kWh/mês
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0,004

0,004

0,004

0,004

0,004

0,004

0,004

0,004

0,004

0,004

0,004

0,004

0,0556

TENSÃO CÓD. DE BARRASDESCRIÇÃO

VENTILADOR OSC MESA TURBO 6P 30CM PR 127V PREMIUM 7898461964695

SKU

548 1

QT.

1,600 Kg1,950 Kg 360x195x360 0,0252UN 5

CAIXA *EMP.  PESO BRU. PESO LÍQ. CxLxA - mm M³ FABRICA

127V 330mm

RPMPOT. GRADE HÉLICE

154052W 350mm

DADOS TÉCNICOS DADOS ENERGIA ELÉTRICADADOS LOGÍSTICOS 

0,67m³/s

0,67m³/s

VAZÃO MÁX. MÉD. MÍN. *CONSUMO * *EFIC. **

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

1,32kWh/mês

1,32kWh/mês

0,005

0,005VENTILADOR OSC MESA TURBO 6P 30CM BR 127V PREMIUM

VENTILADOR OSC MESA TURBO 6P 30CM PR 220V PREMIUM

VENTILADOR OSC MESA TURBO 6P 30CM BR 220V PREMIUM

4195

549

4196

VENTILADOR OSC MESA TURBO 6P 40CM PR 127V PREMIUM

VENTILADOR OSC MESA TURBO 6P 50CM PR 127V PREMIUM

VENTILADOR OSC MESA TURBO 6P 40CM BR 127V PREMIUM

VENTILADOR OSC MESA TURBO 6P 50CM BR 127V PREMIUM

VENTILADOR OSC MESA TURBO 6P 50CM BRONZE 127V PREMIUM

VENTILADOR OSC COLUNA TURBO 6P 40CM BRONZE 127V PREMIUM

VENTILADOR OSC MESA TURBO 6P 40CM BRONZE 127V PREMIUM

VENTILADOR OSC MESA TURBO 6P 40CM PR 220V PREMIUM

VENTILADOR OSC MESA TURBO 6P 50CM PR 220V PREMIUM

VENTILADOR OSC MESA TURBO 6P 40CM BR 220V PREMIUM

VENTILADOR OSC MESA TURBO 6P 50CM BR 220V PREMIUM

VENTILADOR OSC MESA TURBO 6P 50CM BRONZE 220V PREMIUM

VENTILADOR OSC COLUNA TURBO 6P 40CM BRONZE 220V PREMIUM

VENTILADOR OSC MESA TURBO 6P 40CM BRONZE 220V PREMIUM
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7938

8004

8002
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4258

7939
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8003
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VENTILADOR OSC COLUNA TURBO 6P 40CM PR 127V PREMIUM

VENTILADOR OSC COLUNA TURBO 6P 40CM BR 127V PREMIUM

VENTILADOR OSC COLUNA TURBO 6P 40CM PR 220V PREMIUM

VENTILADOR OSC COLUNA TURBO 6P 40CM BR 220V PREMIUM

3850

4593

3851

4594

VENTILADOR OSC COLUNA TURBO 6P 50CM PR 127V PREMIUM

VENTILADOR OSC COLUNA TURBO 6P 50CM BR 127V PREMIUM

VENTILADOR OSC COLUNA TURBO 6P 50CM BRONZE 127V PREMIUM

VENTILADOR OSC COLUNA TURBO 6P 50CM PR 220V PREMIUM

VENTILADOR OSC COLUNA TURBO 6P 50CM BR 220V PREMIUM

VENTILADOR OSC COLUNA TURBO 6P 50CM BRONZE 220V PREMIUM

4595

8033

4596

8034

3852

3853

A Ventisol reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, as modificações técnicas que julgar conveniente. | Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter uma variação de ±3%. | *Valor de Empilhamento Máximo. | **Consumo mensal para uso diário de 1h na velocidade alta. | *** Medida em (m³/s)/W/*m)

06

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

A

A

A

A

A

A

A

A

A

0,81m³/s

0,81m³/s

0,81m³/s

0,73m³/s

0,73m³/s

0,73m³/s

2,03kWh/mês

2,03kWh/mês

2,03kWh/mês

1,83kWh/mês

1,83kWh/mês

1,83kWh/mês

0,005

0,005

0,005

0,005

0,005

0,005

A

A

A

A

A

A

A

A

A

M e s a
3 0 C M

M e s a
4 0 C M

M e s a 
5 0 C M

M e s a
3 0 C M

M e s a
4 0 C M

M e s a
5 0 C M

Pre to

B ra n co

M e s a
4 0 C M

M e s a
5 0 C M

B ro n ze

Co l u n a
4 0 C M

Co l u n a
5 0 C M

Co l u n a
4 0 C M

Co l u n a
5 0 C M

Co l u n a
4 0 C M

Co l u n a
5 0 C M
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TENSÃO CÓD. DE BARRASDESCRIÇÃOSKU QT.CAIXA *EMP.  PESO BRU. PESO LÍQ. CxLxA - mm M³ FABRICA RPMPOT. GRADE HÉLICE

DADOS TÉCNICOS DADOS ENERGIA ELÉTRICADADOS LOGÍSTICOS 
VAZÃO MÁX. MÉD. MÍN. *CONSUMO * *EFIC. **

A Ventisol reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, as modificações técnicas que julgar conveniente. | Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter uma variação de ±3%. | *Valor de Empilhamento Máximo. | **Consumo mensal para uso diário de 1h na velocidade alta. | *** Medida em (m³/s)/W/*m)

05

TENSÃO CÓD. DE BARRASDESCRIÇÃOSKU QT.CAIXA *EMP.  PESO BRU. PESO LÍQ. CxLxA - mm M³ FABRICA RPMPOT. GRADE HÉLICE

DADOS TÉCNICOS DADOS ENERGIA ELÉTRICADADOS LOGÍSTICOS 
VAZÃO MÁX. MÉD. MÍN. *CONSUMO * *EFIC. **

A Ventisol reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, as modificações técnicas que julgar conveniente. | Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter uma variação de ±3%. | *Valor de Empilhamento Máximo. | **Consumo mensal para uso diário de 1h na velocidade alta. | *** Medida em (m³/s)/W/*m)

12

VENTILADOR OSC COLUNA 50CM STEEL CH HH PREMIUM

VENTILADOR OSC MESA 50CM STEEL CH HH PREMIUM

VENTILADOR OSC PAREDE 50CM STEEL CH HH PREMIUM

7898461965951

7898461965968

7898461965975

5317

5318

5319

1

1

1

3,800 Kg

3,350 Kg

2,300 Kg

4,500 Kg

3,950 Kg

2,900 Kg

505x265x510

505x265x510

505x220x505

0,6825

0,6825

0,0561

UN

UN

UN

4

4

4

127V/220V 440mm

440mm

440mm

1500

1500

1500

200W

200W

200W

500mm

500mm

500mm

0,93m³/s

0,93m³/s

0,93m³/s

B

B

B

C

C

C

C

C

C

3,10kWh/mês

3,10kWh/mês

3,10kWh/mês

0,004

0,004

0,004

Nacional

Nacional

Nacional

127V/220V

127V/220V

Coluna 50cm

Mesa 50cm

Parede 50cm
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CNPJ: 15.199.464/0001-46 
Avenida Perimetral, Nº 3.530 – Qd. 48, Lt 272 – Setor Coimbra – CEP: 74.530-020 – Goiânia - GO 

 

 

Goiânia, 15 Outubro de 2020. 

 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 

             Atestamos para devidos fins que a empresa IMPERIOGN COMERCIO DE 

MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME, inscrita com o CNPJ: 

37.912.700/0001-62, situada na Av. T-1, Nº 398, Sl 06, Setor Bueno – Goiânia/GO – CEP 

74.210-045, forneceu para a empresa, Europlan Construtora, os produtos descritos a 

seguir: 

Fornecimento de 25 Ventiladores Oscilante de Parede 60cm 200w. 

Marca/Modelo Ventisol/Sku 543 

Obs: tais produtos foram entregues no prazo de 30 dias corridos 

 

                 Atestamos ainda, que tais produtos foram entregues satisfatoriamente, não 

existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta 

e responsabilidade com as obrigações assumidas. 

 

 

 

 

 

                                
 Europlan Construtora Com. e Equip. EIRELI – ME 

Sandro Rodrigues Amorim 

Representante Legal 

700.641.111-48 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 25 de julho de 2022.
Senhor Chefe da SEPAT,
 
Solicito a análise técnica da proposta da empresa

Imperiogn Comércio de Máquinas Equipamentos e Serviços Eireli,
referente ao item 01, conforme os
eventos 1111382, 1111384, 1111388 e 1111389.

 
Informo, finalmente, que a sessão eletrônica encontra-se

em andamento.
 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 25/07/2022, às 16:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1111392 e o código CRC D5E5C09A.

0007606-43.2021.6.02.8000 1111392v1

Despacho PREG 1111392         SEI 0007606-43.2021.6.02.8000 / pg. 384



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 25 de julho de 2022.
Prezado Pregoeiro
Em relação às propostas enviadas pela IMPERIO

podemos afirmar:
 
Item 01: Não foi possível confirmar se o cabo possui

1,5m e se o produto tem selo PROCEL de energia tipo "A". Além
disso, no segundo catálogo enviado (1111388), apresenta um
consumo de 2,71kWh para o produto, o que ultrapassa o requerido.

 
Item 03: O diâmetro apresentado é inferior ao

requisitado como se lê no
site https://www.leroymerlin.com.br/ventilador-de-parede-50cm-
bivolt-preto-tufao-loren-sid_89494384?
store_code=50&gclid=Cj0KCQjw_viWBhD8ARIsAH1mCd7QCC6n1sL8RNslOnYqYKHFWqVUFTodhrMUxHdzXLg5qzvE5iV_wCsaApnwEALw_wcB.

 
Assim, não podemos considerar válidas nenhuma das

propostas.
 
Atenciosamente

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 25/07/2022, às 17:53, 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
1111519 e o código CRC 3F4C9E1F.

0007606-43.2021.6.02.8000 1111519v1
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Goiânia-GO, 22 de julho de 2022.  

À 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

PROCESSO Nº: 0007606-43.2021.6.02.8000 

1. Introdução 

 

A empresa IMPERIOGN COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI 

- ME inscrita no CNPJ N.º 37.912.700/0001-62, com sede na Avenida T-1, Nº 398, Sl 06 – Setor 

Bueno – CEP: 74.210-045 - Goiânia/GO, vem através desta apresentar e submeter à vossa 

apreciação a proposta comercial para o item abaixo descrito.  

2. Proposta Técnica  

 
 ITEM 1 – VENTILADOR COLUNA/PEDESTRAL 

 

a) a) Potência mínima de 120W;  
b) Haste metálica com altura regulável;  
c) 40 cm de diâmetro, com grade segura e de fácil remoção para limpeza;  
d) 6 pás, confeccionadas em material resistente, que operam em pelo menos 3 
velocidades;  
e) Baixo nível de ruído;  
f) Inclinação vertical em 4 níveis (incluindo para o chão);  
g) Sistema de Oscilação lateral;  
h) Fácil montagem e desmontagem, sem precisar de ferramentas;  
i) Alça para transporte;  
j) Comprimento mínimo do cabo: 1,50 m;  
k) Consumo aproximado de 1 kWh;  
l) Voltagem: 220 V ou bivolts;  
m) Selo/Registro no Inmetro;  
n) Selo Procel eficiência “A”;  
o) Garantia mínima de 12 meses; 

                                                                                                                                       

                                                                                       Fabricante: VENTISOL 

Modelo: SKU 3853 
Quantidade:60 

Valor Unitário: R$ 190,00 
Valor Total: R$ 11.400,00 

 
 ITEM 3 – VENTILADOR PAREDE 

 

a) Potência mínima de 240W;  
b) Mínimo de 60 cm de diâmetro, com grade de fácil remoção;  
c) Mínimo de 3 pás, confeccionadas em material resistente, que operem em pelo menos 
3 velocidades;  
d) Peso até 8 Kg;  
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e) Comprimento mínimo do cabo: 1,50 m; 
f) Consumo aproximado de 0,25 kWh;  
g) Voltagem: 220 V ou bivolt;  
h) Selo/Registro no Inmetro; 
 i) Selo Procel eficiência “A”;  
j) Garantia mínima de 12 meses;                                                                                                                                              

 

                                                                                      Fabricante: LOREN SID 

Modelo: TUFÃO M1 BIVOLT 
Quantidade:60 

Valor Unitário: R$ 338,00 
Valor Total: R$ 20.280,00 

 
 No preço Ofertado deverão estar incluídos todos os insumos que o compõe, tais como  

 despesas com mão-de-obra, materiais, impostos, taxas, fretes, descontos e quaisquer 
outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto desta licitação. 
 

4. Entrega dos Produtos  

 
Prazo de entrega, nesta capital: até 45 dias corridos, contados a partir da data de recebimento 

da Autorização de Fornecimento (Nota de Empenho) por e-mail. A empresa que não cumprir o 

prazo estipulado poderá sofrer sanções estabelecidas no Edital do Pregão 

 

Local da Entrega: no almoxarifado deste Regional, situado na Rua coronel Pedro Lima 230, CEP 

57022-220, Maceió-AL, dentro do horário de expediente do Órgão; prazo máximo para o 

fornecimento é de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, após o recebimento da ordem de 

fornecimento, nota de empenho ou documento equivalente, por e-mail. 

5. Pagamento 

 

O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta corrente, em até 

10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal devidamente atestada pela 

Seção de Almoxarifado. 

6. Validade da Proposta 

 
 O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da 

abertura da licitação. 
 O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados do(a) publicação do 

extrato do contrato no DOU prorrogável na forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93 

7. Dados da Empresa 

 
 Razão Social:  Imperiogn Com. De Maquinas Equipamentos E Serviços EIRELI - ME 
 CNPJ:   37.912.700/0001-62 

Endereço: Avenida T-1, Nº 398, Sala 06, Setor Bueno, Goiânia – GO 
Fone\Fax:  (62) 4101-5495 

3. Impostos e Taxas 
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e-mail:  imperiogyn.maquinas@gmail.com 
 

7. Dados Bancários  

 
Banco do Brasil (001)  

AG: 3656-0 C/C: 35.417-1  

IMPÉRIOGN COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS  

CNPJ: 37.912.700/0001-62 

Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações e condições para o 

cumprimento das obrigações objeto desta licitação e que atendemos todas as condições do 

Termo de Referência.             

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  CPF: 709.381.631-24 

                                                                                                                                Representante Legal 
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Uma das maiores empresas do Sul 
do Brasil, com mais de 20 anos de 
atuação no mercado de climatização 
e ventilação não poderia ser definida 
por uma qualidade diferente senão a 
CONFIANÇA.

A confiança que nossos clientes 
tem em nossos produtos, de que 
sempre vão ter o melhor produto pelo 
preço mais justo. A confiança de que 
nossos parceiros tem na Ventisol, se 
encontra mais do que uma simples 
fábrica, mas sim um aliado para 
crescer junto no mercado nacional. A 
confiança de que na Ventisol você 
encontra uma empresa que é mais do 
que máquinas e produtos, é FAMÍLIA.

Em a cada um desses anos que se 
passou, juntos enfrentamos muitos 
desafios. Superamos todos eles com 
a confiança de que nos próximos anos 
novos desafios se apresentarão. Mas 
a Ventisol já se provou mais do que 
capacitada para superar todos os 
obstáculos e crescer cada dia mais. 

J u n to  a  n o s s o s  p a r c e i ro s  e 
sempre pensando em todos nossos 
clientes, a Ventisol vai crescer cada 
dia mais, energizada pela confiança de 
todos aqueles que acreditam em 
nossos ideais.

A Ventisol se define na Confiança!
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TENSÃO CÓD. DE BARRASDESCRIÇÃO

VENTILADOR OSC MESA TURBO 6P 30CM PR 127V PREMIUM 7898461964695

SKU

548 1

QT.

1,600 Kg1,950 Kg 360x195x360 0,0252UN 5

CAIXA *EMP.  PESO BRU. PESO LÍQ. CxLxA - mm M³ FABRICA

127V 330mm

RPMPOT. GRADE HÉLICE

154052W 350mm

DADOS TÉCNICOS DADOS ENERGIA ELÉTRICADADOS LOGÍSTICOS 

0,67m³/s

0,67m³/s

VAZÃO MÁX. MÉD. MÍN. *CONSUMO * *EFIC. **

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

1,32kWh/mês

1,32kWh/mês

0,005

0,005VENTILADOR OSC MESA TURBO 6P 30CM BR 127V PREMIUM

VENTILADOR OSC MESA TURBO 6P 30CM PR 220V PREMIUM

VENTILADOR OSC MESA TURBO 6P 30CM BR 220V PREMIUM

4195

549

4196

VENTILADOR OSC MESA TURBO 6P 40CM PR 127V PREMIUM

VENTILADOR OSC MESA TURBO 6P 50CM PR 127V PREMIUM

VENTILADOR OSC MESA TURBO 6P 40CM BR 127V PREMIUM

VENTILADOR OSC MESA TURBO 6P 50CM BR 127V PREMIUM

VENTILADOR OSC MESA TURBO 6P 50CM BRONZE 127V PREMIUM

VENTILADOR OSC COLUNA TURBO 6P 40CM BRONZE 127V PREMIUM

VENTILADOR OSC MESA TURBO 6P 40CM BRONZE 127V PREMIUM

VENTILADOR OSC MESA TURBO 6P 40CM PR 220V PREMIUM

VENTILADOR OSC MESA TURBO 6P 50CM PR 220V PREMIUM

VENTILADOR OSC MESA TURBO 6P 40CM BR 220V PREMIUM

VENTILADOR OSC MESA TURBO 6P 50CM BR 220V PREMIUM

VENTILADOR OSC MESA TURBO 6P 50CM BRONZE 220V PREMIUM

VENTILADOR OSC COLUNA TURBO 6P 40CM BRONZE 220V PREMIUM

VENTILADOR OSC MESA TURBO 6P 40CM BRONZE 220V PREMIUM

550

4197

4199

7938

8004

8002

551

4198

4258

7939

8005

8003

4259

4200

VENTILADOR OSC COLUNA TURBO 6P 40CM PR 127V PREMIUM

VENTILADOR OSC COLUNA TURBO 6P 40CM BR 127V PREMIUM

VENTILADOR OSC COLUNA TURBO 6P 40CM PR 220V PREMIUM

VENTILADOR OSC COLUNA TURBO 6P 40CM BR 220V PREMIUM

3850

4593

3851

4594

VENTILADOR OSC COLUNA TURBO 6P 50CM PR 127V PREMIUM

VENTILADOR OSC COLUNA TURBO 6P 50CM BR 127V PREMIUM

VENTILADOR OSC COLUNA TURBO 6P 50CM BRONZE 127V PREMIUM

VENTILADOR OSC COLUNA TURBO 6P 50CM PR 220V PREMIUM

VENTILADOR OSC COLUNA TURBO 6P 50CM BR 220V PREMIUM

VENTILADOR OSC COLUNA TURBO 6P 50CM BRONZE 220V PREMIUM

4595

8033

4596

8034

3852

3853

A Ventisol reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, as modificações técnicas que julgar conveniente. | Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter uma variação de ±3%. | *Valor de Empilhamento Máximo. | **Consumo mensal para uso diário de 1h na velocidade alta. | *** Medida em (m³/s)/W/*m)

06

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

A

A

A

A

A

A

A

A

A

0,81m³/s

0,81m³/s

0,81m³/s

0,73m³/s

0,73m³/s

0,73m³/s

2,03kWh/mês

2,03kWh/mês

2,03kWh/mês

1,83kWh/mês

1,83kWh/mês

1,83kWh/mês

0,005

0,005

0,005

0,005

0,005

0,005

A

A

A

A

A

A

A

A

A

M e s a
3 0 C M

M e s a
4 0 C M

M e s a 
5 0 C M

M e s a
3 0 C M

M e s a
4 0 C M

M e s a
5 0 C M

Pre to

B ra n co

M e s a
4 0 C M

M e s a
5 0 C M

B ro n ze

Co l u n a
4 0 C M

Co l u n a
5 0 C M

Co l u n a
4 0 C M

Co l u n a
5 0 C M

Co l u n a
4 0 C M

Co l u n a
5 0 C M
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TENSÃO CÓD. DE BARRASDESCRIÇÃOSKU QT.CAIXA *EMP.  PESO BRU. PESO LÍQ. CxLxA - mm M³ FABRICA RPMPOT. GRADE HÉLICE

DADOS TÉCNICOS DADOS ENERGIA ELÉTRICADADOS LOGÍSTICOS 
VAZÃO MÁX. MÉD. MÍN. *CONSUMO * *EFIC. **

A Ventisol reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, as modificações técnicas que julgar conveniente. | Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter uma variação de ±3%. | *Valor de Empilhamento Máximo. | **Consumo mensal para uso diário de 1h na velocidade alta. | *** Medida em (m³/s)/W/*m)

05

TENSÃO CÓD. DE BARRASDESCRIÇÃOSKU QT.CAIXA *EMP.  PESO BRU. PESO LÍQ. CxLxA - mm M³ FABRICA RPMPOT. GRADE HÉLICE

DADOS TÉCNICOS DADOS ENERGIA ELÉTRICADADOS LOGÍSTICOS 
VAZÃO MÁX. MÉD. MÍN. *CONSUMO * *EFIC. **

A Ventisol reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, as modificações técnicas que julgar conveniente. | Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter uma variação de ±3%. | *Valor de Empilhamento Máximo. | **Consumo mensal para uso diário de 1h na velocidade alta. | *** Medida em (m³/s)/W/*m)

12

VENTILADOR OSC COLUNA 50CM STEEL CH HH PREMIUM

VENTILADOR OSC MESA 50CM STEEL CH HH PREMIUM

VENTILADOR OSC PAREDE 50CM STEEL CH HH PREMIUM

7898461965951

7898461965968

7898461965975

5317

5318

5319

1

1

1

3,800 Kg

3,350 Kg

2,300 Kg

4,500 Kg

3,950 Kg

2,900 Kg

505x265x510

505x265x510

505x220x505

0,6825

0,6825

0,0561

UN

UN

UN

4

4

4

127V/220V 440mm

440mm

440mm

1500

1500

1500

200W

200W

200W

500mm

500mm

500mm

0,93m³/s

0,93m³/s

0,93m³/s

B

B

B

C

C

C

C

C

C

3,10kWh/mês

3,10kWh/mês

3,10kWh/mês

0,004

0,004

0,004

Nacional

Nacional

Nacional

127V/220V

127V/220V

Coluna 50cm

Mesa 50cm

Parede 50cm
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M1=250W M2=160WPOTÊNCIA DOS MOTORES: 

PA REDEM O D E L O

1 POR CAIXA - 198
2 POR CAIXA - 2515

1 POR CAIXA - 996
2 POR CAIXA - 1793

1 POR CAIXA - 1024 2 POR CAIXA - 4900

PRETO  BRANCO

TURBO - M1
BIVOLT

CROMADO ZINCO BRILHANTE

PA REDEM O D E L O

1 POR CAIXA - 2452
2 POR CAIXA - 2717

1 POR CAIXA - 2423
2 POR CAIXA - 2557

2 POR CAIXA - 2126 2 POR CAIXA - 1731

PRETO  BRANCO

TUFÃO - M1
BIVOLT

CROMADO ZINCO BRILHANTE

PA REDEM O D E L O

1 POR CAIXA - 2513
2 POR CAIXA - 1655

1 POR CAIXA - 2218
2 POR CAIXA - 1652

1 POR CAIXA - 2512 1 POR CAIXA - 2510

PRETO  BRANCO

TURBO - M2
BIVOLT

CROMADO ZINCO BRILHANTE

PA REDEM O D E L O

1 POR CAIXA - 2195
2 POR CAIXA - 2257

1 POR CAIXA - 2258
2 POR CAIXA - 1657

1 POR CAIXA - 2509 2 POR CAIXA - 1217

PRETO  BRANCO

TUFÃO - M2
BIVOLT

ZINCO BRILHANTE

C O R E S

C O R E S C O R E S

C O R E S

C O R E S

C OLUNA
M O D E L O

1 POR CAIXA - 207
2 POR CAIXA - 2554

1 POR CAIXA - 161
2 POR CAIXA - 2156

1 POR CAIXA - 1206

1 POR CAIXA - 2496
2 POR CAIXA - 2444

PRETO  

BRANCO

TURBO
TUFÃO M2

BIVOLT

CROMADO

ZINCO BRILHANTE

C O R E S

C OLUNA
M O D E L O

1 POR CAIXA - 2445
2 POR CAIXA - 2446

1 POR CAIXA - 2440
2 POR CAIXA - 2110

2 POR CAIXA - 268

PRETO  

BRANCO

TURBO
TUFÃO M1

BIVOLT

CROMADO

16

m1
m2TURBO E TUFÃO 60

CM
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CNPJ: 15.199.464/0001-46 
Avenida Perimetral, Nº 3.530 – Qd. 48, Lt 272 – Setor Coimbra – CEP: 74.530-020 – Goiânia - GO 

 

 

Goiânia, 15 Outubro de 2020. 

 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 

             Atestamos para devidos fins que a empresa IMPERIOGN COMERCIO DE 

MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME, inscrita com o CNPJ: 

37.912.700/0001-62, situada na Av. T-1, Nº 398, Sl 06, Setor Bueno – Goiânia/GO – CEP 

74.210-045, forneceu para a empresa, Europlan Construtora, os produtos descritos a 

seguir: 

Fornecimento de 25 Ventiladores Oscilante de Parede 60cm 200w. 

Marca/Modelo Ventisol/Sku 543 

Obs: tais produtos foram entregues no prazo de 30 dias corridos 

 

                 Atestamos ainda, que tais produtos foram entregues satisfatoriamente, não 

existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta 

e responsabilidade com as obrigações assumidas. 

 

 

 

 

 

                                
 Europlan Construtora Com. e Equip. EIRELI – ME 

Sandro Rodrigues Amorim 

Representante Legal 

700.641.111-48 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 25 de julho de 2022.
Senhor Chefe da SEPAT,
 
Solicito a análise técnica da proposta da empresa

Imperiogn Comércio de Máquinas Equipamentos e Serviços Eireli,
referente ao item 03, conforme os
eventos 1111532, 1111533, 1111536 e 1111537.

 
Informo, finalmente, que a sessão eletrônica encontra-se

em andamento.
 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 25/07/2022, às 17:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1111539 e o código CRC 2B5F1517.

0007606-43.2021.6.02.8000 1111539v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 27 de julho de 2022.
Senhor Chefe da SEPAT,
 
Solicito o complemento ao Despacho SEPAT (1111519),

solicito a análise técnica da proposta da empresa Imperiogn
Comércio de Máquinas Equipamentos e Serviços Eireli, referente aos
itens 01 e 03, conforme os eventos 1113096 e 1113106.

 
Informo, finalmente, que a sessão eletrônica encontra-se

em andamento.
 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 27/07/2022, às 16:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1113109 e o código CRC 2AE3B0B5.

0007606-43.2021.6.02.8000 1113109v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 27 de julho de 2022.
Prezado pregoeiro, analisando a declaração

enviada, que foi assinada pela empresa fabricante e o catálogo
podemos afirmar que só vimos referência ao item 01.

Nesse caso, foram superadas as ausências de
informações sobre o cabo e o selo PROCEL.

Quanto ao consumo, apresentamos o exemplo
do Mallory Delfos TS+
(https://www.magazineluiza.com.br/ventilador-de-coluna-
mallory-delfos-ts/p/bfeghh6c62/ar/arvl/) que trás a informação
de Consumo: 0,95kWh. Essa informação é distinta do
aparelho apresentado na proposta que diz que o consumo é de
2,71kWh/mês.

 
Assim, fica ainda a pendência sobre o consumo.
 
Atenciosamente

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 27/07/2022, às 17:28, 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
1113134 e o código CRC 18714F7A.

0007606-43.2021.6.02.8000 1113134v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 28 de julho de 2022.
Prezado pregoeiro, em aditamento ao despacho

anterior posso dizer que em relação ao item 3, há sim, no
folder apresentado uma "informação" de que teria um
diâmetro de 60cm, diferente do que vimos no site da Leroy,
usado como referência. Caso o licitante declare que o
aparelho tem realmente 60cm, não vemo nenhum óbice em
receber o produto.

Ressalto sempre que ele deverá ter em mente que
se for entregue diferente da proposta, iremos recusar e
devolver o produto.

Quanto ao item 01, por desconhecimento técnico
desse servidor, caso o licitante declare que o aparelho atende
em relação ao consumo, também não recusaremos, com a
mesma ressalva citada anteriormente.

 
Atenciosamente

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 28/07/2022, às 14:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1113726 e o código CRC 906E6C56.

0007606-43.2021.6.02.8000 1113726v1
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 0007606-43.2021.6.02.8000
PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 57/2022 Nº BB: ------ UASG: 70011

AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - TRE | AL

Prezados Senhores,

1. PROPONENTE:
Razão Social: SOA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA
1.2. – End: Lot Praia do Imbassaí, SN - Quadra 09, Lote 03 - Imbassaí - Mata de São João/BA - CEP: 48.280-000
1.3. – C.N.P.J: 41.395.741/0001-04
1.4 – Telefone: (71) 4103-1788
1.5 – E-mail: soasolucoes@gmail.com

2. PROPOSTA DE PREÇO:
2.1 Quantitativos e especificações dos produtos:

Lote / 
Item Descrição Marca / 

Fornecedor
Modelo Garantia Unid. Quant.

Preço 
Unitário

Preço total

01

VENTILADOR DE COLUNA/PEDESTAL
a) Potência mínima de 120W;
b) Haste metálica com altura regulável;
c) 40 cm de diâmetro, com grade segura e de fácil remoção para limpeza;
d) 6 pás, confeccionadas em material resistente, que operam em pelo menos 3 velocidades;
e) Baixo nível de ruído;
f) Inclinação vertical em 4 níveis (incluindo para o chão);
g) Sistema de Oscilação lateral;
h) Fácil montagem e desmontagem, sem precisar de ferramentas;
i) Alça para transporte;
j) Comprimento mínimo do cabo: 1,50 m;
k) Consumo aproximado de 1 kWh;
l) Voltagem: 220 V ou bivolts;
m) Selo/Registro no Inmetro;
n) Selo Procel eficiência “A”;
o) Garantia mínima de 12 meses;

Ventisol
VOC Turbo 6 

50cm
12 meses Unidade 60 193,99             11.639,40              

11.639,40              

11.639,40              

3. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA
3.1 O prazo de validade da proposta não será inferior a  60 (sessenta) dias a contar da data de sua apresentação.

4. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 Concordamos com os prazos previstos no edital e na Minuta de Contrato.

5. CONTA BANCÁRIA PARA RECEBIMENTO
5.1 Banco Inter (077), Agência: 0001-9, Conta Corrente: 19871190-5

6. PRAZO DE ENTREGA / FORNECIMENTO
6.1 O prazo de entrega / fornecimento será conforme Edital - 45 (quarenta e cinco) dias

7. DECLARAÇÃO

 8.0. QUALIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO INSTRUMENTOCONTRATUAL.
Nome: JOSÉ DOS SANTOS
Cargo: PROPRIETÁRIO
RG nº: 01.760.424-90
CPF nº: 131.126.785-91

Salvador, 28 de julho de 2022

SOA SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA
CNPJ: 41.395.741/0001-04

7.1. Declaramos que nos preços propostos estão inclusos e diluídos os custos que envolvem a perfeita execução do contrato, bem como todos os custos relativos a mão de
obra, encargos sociais e trabalhista, as contribuições fiscais, transporte/frete e seguro, bem como as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras necessárias a total
execução no fornecimento.

VALOR TOTAL R$

VALOR TOTAL POR EXTENSO:  (Trinta mil reais)

2.2 Nos preços propostos acima estão inclusas todas e quaisquer despesas necessárias para o fiel cumprimento do objeto desta licitação, inclusive todos os custos com material
de consumo, salários, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal da contratada, como também fardamento, transporte de qualquer natureza, materiais
empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados, depreciação, aluguéis, administração, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que,
direta ou  indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela contratada das obrigações.
2.3 A empresa compromete-se a obedecer, o prazo e a forma de entrega do objeto conforme os critérios definidos no Termo de Referência.

PROPOSTA DE PREÇO

Pela presente, submetemos à apreciação de V.Sa. a nossa proposta relativa a licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que
venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda, que temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverá o fornecimento e para tanto,
concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital em referência.
referência.

VALOR TOTAL LOTE 01 R$

Pregão 57 I 2022 - Ventilador - TRE AL - Proposta.xlsx Página 1 de 2 José dos Santos CNPJ: 41.395741/0001-04

JOSE DOS 
SANTOS:13112678591

Assinado de forma digital por JOSE 
DOS SANTOS:13112678591 
Dados: 2022.07.28 15:18:23 -03'00'
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 28 de julho de 2022.
Senhor Chefe da SEPAT,
 
Solicito a análise técnica da proposta da empresa SOA

Soluções Integradas Ltda, referente ao item 01, conforme os
eventos 1113786 e 1113790.

 
Informo, finalmente, que a sessão eletrônica encontra-se

em andamento.
 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 28/07/2022, às 15:27, 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
1113794 e o código CRC B10B38A0.

0007606-43.2021.6.02.8000 1113794v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 28 de julho de 2022.
Prezado pregoeiro, o modelo apresentado trás vício

semelhante ás propostas anteriores, como o consumo
registrado acima do requerido, neste caso, 2,62 kWh/mês.

Desta forma, não podemos atestar o recebimento.
Atenciosamente

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 28/07/2022, às 15:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1113844 e o código CRC 0EF8DF12.

0007606-43.2021.6.02.8000 1113844v1
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MARINALVA LIMA 
FERNANDES 
ARAGAO:69427410434

Assinado de forma digital por 
MARINALVA LIMA FERNANDES 
ARAGAO:69427410434 
Dados: 2022.07.29 11:04:52 -03'00'
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 29 de julho de 2022.
Senhor Chefe da SEPAT,
 
Solicito a análise técnica da proposta da empresa Mavyg

Comércio de Móveis Ltda, referente ao item 01, conforme o evento
1114759.

 
Informo, finalmente, que a sessão eletrônica encontra-se

suspensa, retornando, no dia 01/08/2022, às 14 horas.
 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 29/07/2022, 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
1114889 e o código CRC 8FB7CF2E.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 29 de julho de 2022.
Ao pregoeiro.
Prezado, verificamos que a empresa apresentou

uma proposta cujo texto foi é o mesmo de nosso Termo de
Referência e sem uma clara descrição de modelo ou
apresentação de folder que facilitasse a análise.

De acordo com o anexo 1115117, extraído do site
da ventisol, a potência do modelo apresentado seria de 147W
o que, por si só, já desclassificaria a proposta da empresa.

Há um outro modelo, COMERCIAL BIVOLT, mas
também apresenta potência de apenas 200W.

Cabe a essa equipe de pregoeiros diligenciar para
verificar se estamos examinando o modelo correto, ou
desclassificar, caso a proposta realmente não atinja a
potência mínima requerida, a saber, 240W.

Atenciosamente

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 29/07/2022, às 13:57, 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
1115118 e o código CRC E6D92AA7.
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ARGOS LTDA IM: 148051
IE: 261123939

Rua Dr. Fritz Mueller, nº 944, Bairro do Salto,
Blumenau/SC, CEP 89031-620 CNPJ: 42.262.411/0001-03

propostas@portaldasatas.com.br | (47) 3057-3930

PROPOSTA DE PREÇO

A/C

TRE AL - Maceió- AL

PE: 57/2022
LIC: 070011

DADOS DA EMPRESA

Nome da Empresa: ARGOS LTDA Endereço: Rua Dr. Fritz Mueller, nº 744, Bairro do Salto
CNPJ: 42.262.411/0001-03 Cidade/UF: Blumenau / SC
IE: 261123939 CEP: 89031-620
IM: 148051 Telefone: (47) 3057-3930
E-mail: propostas@portaldasatas.com.br

DADOS DO REPRESENTANTE

Nome Completo: Jonathan Pereira Função: Gerente
Nacionalidade: Brasil Profissão: Administração
Estado Civil: Solteiro RG: 5.901.185
Telefone: (47) 3057-3930 CPF: 074.899.669-90

INFORMAÇÕES PARA CONTATO E ENVIOS:

ATAS E CONTRATOS: atas@portaldasatas.com.br

EMPENHOS empenhos@portaldasatas.com.br

Apresentamos nossa proposta de preços:

Item Qtde UN Material Marca/Modelo Preço Unit. Preço Total

1 60 UND

Ventiladores com pedestais (coluna)
A)Potência mínima de 120W;

b) Haste metálica com altura regulável;
c) 40 cm de diâmetro, com grade segura e de fácil

remoção para limpeza;
d) 6 pás, confeccionadas em material resistente, que

operam em pelo menos 3 velocidades;
e) Baixo nível de ruído;

f) Inclinação vertical em 4 níveis (incluindo para o
chão);

g) Sistema de Oscilação lateral;
h) Fácil montagem e desmontagem, sem precisar de

ferramentas;
i) Alça para transporte;

j) Comprimento mínimo do cabo: 1,50 m;
k) Consumo aproximado de 1 kWh;

l) Voltagem: 220 V ou bivolts;
m) Selo/Registro no Inmetro;

VENTISOL/
VOC 50 6P R$ 207,65 R$ 12.459,00

DADOS BANCÁRIOS
AGÊNCIA: 3069 BANCO: SICOOB - 756
CONTA CORRENTE: 304012-7
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ARGOS LTDA IM: 148051
IE: 261123939

Rua Dr. Fritz Mueller, nº 944, Bairro do Salto,
Blumenau/SC, CEP 89031-620 CNPJ: 42.262.411/0001-03

propostas@portaldasatas.com.br | (47) 3057-3930

n) Selo Procel eficiência “A”;
o) Garantia mínima de 12 meses;

Obs: O aparelho poderá ser testado pela Seção de
Patrimônio para verificar a resistência e

confiabilidade da base quanto ao risco de quebra.
Total R$ 12.459,00

Valor Total: Doze mil e quatrocentos e cinquenta e nove reais.

Condições Comerciais:
Validade da Proposta: 60 (Sessenta) Dias
Prazo de Pagamento: 30 (Trinta) Dias
Prazo de Entrega: 45 (Quarenta e Cinco) Dias
Local de Entrega: Conforme edital
Garantia: 12 (Doze) Meses
Frete: Incluso
Impostos: Todos inclusos. Não nos responsabilizamos pelo recolhimento de taxas e/ou simulacros de impostos desta
operação e que são devidos à Secretaria de Estado da Fazenda da UF destino pelo destinatário. Ressalvado o caso de
quando estiver previsto no edital a inclusão destes custos.
Entrega: 1. Nossas entregas são feitas de segunda-feira a sexta-feira, em horário comercial, exceto feriados locais e
nacionais. Se houver instrução no Edital para entrega em outros horários ou dias, prevalece a solicitação do Edital.
2. A ARGOS LTDA alerta que o serviço de entrega do produto não engloba o transporte de produtos por escadas ou
guindastes, em locais que dificultem a entrega ou que possam acarretar danos à mercadoria, salvo instrução acerca destes
casos constantes no edital.
3. Informamos aos Clientes para se atentarem as dimensões dos produtos. É responsabilidade do Cliente caso o produto
tenha dimensões superiores ao local de acesso da entrega, dificultando ou impossibilitando que a mesma seja concluída.
4. Não realizamos entregas em endereço diferente do daquele inerente ao CNPJ de faturamento, conforme legislação
vigente. Caso houver diferença entre o endereço de entrega e o do o CNPJ de faturamento, solicitaremos
tempestivamente os dados necessários para emissão da NFe de transporte.

Blumenau, 22 de Julho de 2022

Jonathan Pereira
Responsável Legal
RG: 5.901.185
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VENTILADOR DE MESA E COLUNA

TURBO6
HÉLICE 6 PÁS

MOTOR TURBO

AJUSTE DE ALTURA 

Aerodinâmica que gera mais ventilação

Motor de alta performance

Pode ser ajustada manualmente
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A Ventisol reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, as modificações técnicas que julgar conveniente. | Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter uma variação de ±3%. | *Valor de Empilhamento Máximo. | **Consumo mensal para uso diário de 1h na velocidade alta. | *** Medida em (m³/s)/W/*m)

Garantia Origem TENSÃO CÓD. DE BARRASDESCRIÇÃOSKU QT.CAIXA *EMP.  PESO BRU. PESO LÍQ. M³ RPMPOT. GRADE HÉLICE

DADOS FISCAIS DADOS TÉCNICOS DADOS ENERGIA ELÉTRICADADOS LOGÍSTICOS 

VAZÃO MÁX. MÉD. MÍN. *CONSUMO* *EFIC.**

BENEFÍCIOS ...

CERTIFICAÇÃO ...

MEDIDAS ...

• HÉLICE 6 PÁS
Aerodinâmica que gera mais ventilação.

• MOTOR TURBO
Motor de alta performance e desempenho.

• TRÊS VELOCIDADES
Para escolher a que mais agrade.

• AJUSTE DE ALTURA MANUAL
Pode ser ajustado manualmente para até 125cm /130cm.

• OSCILAÇÃO HORIZONTAL 
A oscilação horizontal automática gera um fluxo 
de ar mais distribuído por todo o ambiente.

• REGULAGEM DE INCLINAÇÃO
Pode ser ajustada de acordo com a necessidade.

• SUPORTE DE PAREDE INTEGRADO 

Pode ser usado no chão, na mesa ou na parede.
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D
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D
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 04 de agosto de 2022.
Senhor Chefe da SEPAT,
 
Solicito a análise técnica da proposta da empresa

Argos Ltda, referente ao item 01, conforme os eventos 1119236 e 
1119237.

 
Informo, finalmente, que a sessão eletrônica encontra-se

em andamento.
 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 04/08/2022, 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
1119238 e o código CRC BACB4C79.

0007606-43.2021.6.02.8000 1119238v1
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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 agosto de 2022.
Prezado pregoeiro, após verificarmos o catálogo no

site da VENTISOL, afirmamos que o modelo apresentado trás
vício semelhante às propostas anteriores, como o consumo
registrado acima do requerido, neste caso, 2,66 kWh/mês.

Desta forma, não podemos atestar o recebimento.
Atenciosamente

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 04/08/2022, às 16:18, 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
1119273 e o código CRC 85BE4BA7.

0007606-43.2021.6.02.8000 1119273v1
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Pregão Eletrônico

70011 .572022 .52458 .5087 .4742661

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00057/2022 (SRP)

 
Às 09:00 horas do dia 22 de julho de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA
121/2022 de 06/04/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao
Processo nº 0007606-43.2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00057/2022. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Registro de Preços de aparelhos de
utensílios domésticos – ventiladores de coluna e de parede.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas
recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: Ventilador
Descrição Complementar: Ventilador Material: Aço , Diâmetro: 40 CM, Tipo: Coluna , Tensão Alimentação: 110/220
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 60 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 214,0900 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Item: 2
Descrição: Ventilador
Descrição Complementar: Material: Aço, Cor: Preta, Diâmetro: 50 CM, Tipo: Parede, Características Adicionais: Oscilante, Inclinação Vertical, Controle De Veloci, Tensão
Alimentação: 110/220 V, Potência Motor: 200 W,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 60 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 182,3800 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Item: 3
Descrição: Ventilador
Descrição Complementar: Material: Aço, Cor: Preta, Diâmetro: 50 CM, Tipo: Parede, Características Adicionais: Oscilante, Inclinação Vertical, Controle De Veloci, Tensão
Alimentação: 110/220 V, Potência Motor: 200 W,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 60 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 455,4500 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Histórico
Item: 1 - Ventilador

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
37.261.083/0001-82 VANESCA SILVA BATISTA 06867568513 Sim Sim 60 R$ 214,0900 R$ 12.845,4000 14/07/2022

15:39:55
Marca: VENTISOL 
Fabricante: VENTISOL 
Modelo / Versão: COLUNA - 40CM 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VENTILADOR DE COLUNA/PEDESTAL a) Potência mínima de 120W; b) Haste metálica com altura regulável; c) 40 cm de diâmetro, com
grade segura e de fácil remoção para limpeza; d) 6 pás, confeccionadas em material resistente, que operam em pelo menos 3 velocidades; e) Baixo nível de ruído; f) Inclinação
vertical em 4 níveis (incluindo para o chão); g) Sistema de Oscilação lateral; h) Fácil montagem e desmontagem, sem precisar de ferramentas; i) Alça para transporte; j)
Comprimento mínimo do cabo: 1,50 m; k) Consumo aproximado de 1 kWh; l) Voltagem: 220 V ou bivolts; m) Selo/Registro no Inmetro; n) Selo Procel eficiência “A”; o) Garantia
mínima de 12 meses. 
Porte da empresa: ME/EPP

37.912.700/0001-62 IMPERIOGN COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS
EIRELI

Sim Sim 60 R$ 214,0900 R$ 12.845,4000 18/07/2022
14:33:17

Marca: VENTISOL 
Fabricante: VENTISOL 
Modelo / Versão: SKU 3853 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: a) Potência mínima de 120W; b) Haste metálica com altura regulável; c) 40 cm de diâmetro, com grade segura e de fácil remoção
para limpeza; d) 6 pás, confeccionadas em material resistente, que operam em pelo menos 3 velocidades; e) Baixo nível de ruído; f) Inclinação vertical em 4 níveis (incluindo para
o chão); g) Sistema de Oscilação lateral; h) Fácil montagem e desmontagem, sem precisar de ferramentas; i) Alça para transporte; j) Comprimento mínimo do cabo: 1,50 m; k)
Consumo aproximado de 1 kWh; l) Voltagem: 220 V ou bivolts; m) Selo/Registro no Inmetro; n) Selo Procel eficiência “A”; o) Garantia mínima de 12 meses; 
Porte da empresa: ME/EPP

44.820.086/0001-74 MAVYG COMERCIO DE MOVEIS LTDA Sim Sim 60 R$ 300,0000 R$ 18.000,0000 21/07/2022
20:31:49

Marca: VENTISOL 
Fabricante: VENTISOL 
Modelo / Versão: MODELO NEW 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VENTILADOR DE COLUNA/PEDESTAL, a) Potência mínima de 120W; b) Haste metálica com altura regulável; c) 40 cm de diâmetro,
com grade segura e de fácil remoção para limpeza; d) 6 pás, confeccionadas em material resistente, que operam em pelo menos 3 velocidades; e) Baixo nível de ruído; f)
Inclinação vertical em 4 níveis (incluindo para o chão); g) Sistema de Oscilação lateral; h) Fácil montagem e desmontagem, sem precisar de ferramentas; i) Alça para transporte; j)
Comprimento mínimo do cabo: 1,50 m; k) Consumo aproximado de 1 kWh; l) Voltagem: 220 V ou bivolts; m) Selo/Registro no Inmetro; n) Selo Procel eficiência “A”; o) Garantia
mínima de 12 meses; MARCA VENTISOL MODELO NEW 
Porte da empresa: ME/EPP

41.395.741/0001-04 SOA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA Sim Sim 60 R$ 300,0000 R$ 18.000,0000 22/07/2022
08:31:41

Marca: VENTISOL 
Fabricante: VENTISOL 
Modelo / Versão: VOC TURBO 6 50CM 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VENTILADOR DE COLUNA/PEDESTAL a) Potência mínima de 120W; b) Haste metálica com altura regulável; c) 40 cm de diâmetro, com
grade segura e de fácil remoção para limpeza; d) 6 pás, confeccionadas em material resistente, que operam em pelo menos 3 velocidades; e) Baixo nível de ruído; f) Inclinação
vertical em 4 níveis (incluindo para o chão); g) Sistema de Oscilação lateral; h) Fácil montagem e desmontagem, sem precisar de ferramentas; i) Alça para transporte; j)
Comprimento mínimo do cabo: 1,50 m; k) Consumo aproximado de 1 kWh; l) Voltagem: 220 V ou bivolts; m) Selo/Registro no Inmetro; n) Selo Procel eficiência “A”; o) Garantia
mínima de 12 meses; 
Porte da empresa: ME/EPP

33.671.275/0001-06 LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA Sim Sim 60 R$ 400,0000 R$ 24.000,0000 21/07/2022
09:24:03

Marca: Ventisol 
Fabricante: Ventisol 
Modelo / Versão: voc40 - 3850 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ventilador de coluna a) Potência mínima de 120W; b) Haste metálica com altura regulável; c) 40 cm de diâmetro, com grade segura e
de fácil remoção para limpeza; d) 6 pás, confeccionadas em material resistente, que operam em pelo menos 3 velocida des; e) Baixo nível de ruído; f) Inclinação vertical em 4
níveis (incluindo para o chão); g) Sistema de Oscilação lateral; h) Fácil montagem e desmontagem, sem precisar de ferramentas; i) Alça para transporte; j) Comprimento mínimo
do cabo: 1,50 m; k) Consumo aproximado de 1 kWh; l) Voltagem: 220 V ou bivolts; m) Selo/Registro no Inmetro; n) Selo Procel eficiência A; o) Garantia mínima de 12 meses; 
Porte da empresa: ME/EPP

42.262.411/0001-03 ARGOS LTDA Sim Sim 60 R$ 5.000,0000 R$ 300.000,0000 22/07/2022
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08:00:52
Marca: VENTISOL 
Fabricante: VENTISOL 
Modelo / Versão: VOC 50 6P 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ventiladores com pedestais (coluna) A)Potência mínima de 120W; b) Haste metálica com altura regulável; c) 40 cm de diâmetro, com
grade segura e de fácil remoção para limpeza; d) 6 pás, confeccionadas em material resistente, que operam em pelo menos 3 velocidades; e) Baixo nível de ruído; f) Inclinação
vertical em 4 níveis (incluindo para o chão); g) Sistema de Oscilação lateral; h) Fácil montagem e desmontagem, sem precisar de ferramentas; i) Alça para transporte; j)
Comprimento mínimo do cabo: 1,50 m; k) Consumo aproximado de 1 kWh; l) Voltagem: 220 V ou bivolts; m) Selo/Registro no Inmetro; n) Selo Procel eficiência 1CA 1D; o)
Garantia mínima de 12 meses; Obs: O aparelho poderá ser testado pela Seção de Patrimônio para verificar a resistência e confiabilidade da base quanto ao risco de quebra. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 5.000,0000 42.262.411/0001-03 22/07/2022 09:00:01:033
R$ 400,0000 33.671.275/0001-06 22/07/2022 09:00:01:033
R$ 300,0000 41.395.741/0001-04 22/07/2022 09:00:01:033
R$ 300,0000 44.820.086/0001-74 22/07/2022 09:00:01:033
R$ 214,0900 37.261.083/0001-82 22/07/2022 09:00:01:033
R$ 214,0900 37.912.700/0001-62 22/07/2022 09:00:01:033
R$ 214,0800 44.820.086/0001-74 22/07/2022 09:11:13:970
R$ 213,0000 37.912.700/0001-62 22/07/2022 09:14:29:027
R$ 214,0000 41.395.741/0001-04 22/07/2022 09:14:38:297
R$ 212,9000 44.820.086/0001-74 22/07/2022 09:20:27:327
R$ 212,0000 37.912.700/0001-62 22/07/2022 09:20:40:437
R$ 211,9500 44.820.086/0001-74 22/07/2022 09:23:14:813
R$ 211,0000 37.912.700/0001-62 22/07/2022 09:23:25:490
R$ 210,9500 44.820.086/0001-74 22/07/2022 09:23:56:010
R$ 213,0000 41.395.741/0001-04 22/07/2022 09:24:07:813
R$ 210,0000 37.912.700/0001-62 22/07/2022 09:24:43:130
R$ 209,9500 44.820.086/0001-74 22/07/2022 09:24:55:217
R$ 209,9400 33.671.275/0001-06 22/07/2022 09:25:04:633
R$ 209,0000 37.912.700/0001-62 22/07/2022 09:25:08:077
R$ 208,9900 33.671.275/0001-06 22/07/2022 09:25:10:577
R$ 209,9300 44.820.086/0001-74 22/07/2022 09:25:12:643
R$ 208,9800 42.262.411/0001-03 22/07/2022 09:25:21:887
R$ 208,5000 44.820.086/0001-74 22/07/2022 09:25:22:473
R$ 208,0000 37.912.700/0001-62 22/07/2022 09:25:24:217
R$ 207,9900 33.671.275/0001-06 22/07/2022 09:25:26:467
R$ 207,0000 37.912.700/0001-62 22/07/2022 09:25:30:563
R$ 206,9900 33.671.275/0001-06 22/07/2022 09:25:32:470
R$ 205,0000 37.912.700/0001-62 22/07/2022 09:25:37:583
R$ 204,9900 33.671.275/0001-06 22/07/2022 09:25:42:487
R$ 203,0000 37.912.700/0001-62 22/07/2022 09:25:48:627
R$ 202,9900 33.671.275/0001-06 22/07/2022 09:25:52:490
R$ 201,0000 37.912.700/0001-62 22/07/2022 09:26:04:120
R$ 200,9900 33.671.275/0001-06 22/07/2022 09:26:08:487
R$ 199,5000 44.820.086/0001-74 22/07/2022 09:26:12:247
R$ 199,4900 33.671.275/0001-06 22/07/2022 09:26:12:507
R$ 208,4900 42.262.411/0001-03 22/07/2022 09:26:12:743
R$ 199,0000 37.912.700/0001-62 22/07/2022 09:26:14:913
R$ 198,5000 44.820.086/0001-74 22/07/2022 09:26:26:477
R$ 190,0000 37.912.700/0001-62 22/07/2022 09:26:28:553
R$ 207,6500 42.262.411/0001-03 22/07/2022 09:26:38:177
R$ 165,0000 33.671.275/0001-06 22/07/2022 09:27:20:563
R$ 193,9900 41.395.741/0001-04 22/07/2022 09:27:27:703

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento
análise de propostas

22/07/2022
09:02:35 Item com análise de propostas finalizada.

Abertura 22/07/2022
09:10:01 Item aberto para lances.

Encerramento etapa
aberta

22/07/2022
09:26:18 Item com etapa aberta encerrada.

Início 1a etapa
fechada

22/07/2022
09:26:18 Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 199,0000 e R$ 214,0900.

Encerramento 22/07/2022
09:31:19 Item encerrado para lances.

Encerramento etapa
fechada

22/07/2022
09:31:19 Item com etapa fechada encerrada.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

22/07/2022
11:14:49 Convocado para envio de anexo o fornecedor LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 33.671.275/0001-06.

Encerramento do
prazo - Convocação
anexo

22/07/2022
11:24:09 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 33.671.275/0001-06.

Recusa de proposta 25/07/2022
15:46:58

Recusa da proposta. Fornecedor: LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 33.671.275/0001-06, pelo melhor lance de R$ 165,0000. Motivo: O
produto ofertado não atende aos requisitos estabelecidos no edital, conforme o parecer técnico efetuado pela unidade requisitante e confirmado pela
empresa Licicom.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

25/07/2022
15:54:23

Convocado para envio de anexo o fornecedor IMPERIOGN COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.912.700/0001-
62.

Encerramento do
prazo - Convocação
anexo

25/07/2022
15:58:38

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor IMPERIOGN COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF:
37.912.700/0001-62.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

27/07/2022
14:43:22

Convocado para envio de anexo o fornecedor IMPERIOGN COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.912.700/0001-
62.

Encerramento do
prazo - Convocação
anexo

27/07/2022
16:04:41

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor IMPERIOGN COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF:
37.912.700/0001-62.

Recusa de proposta 28/07/2022
15:02:35

Recusa da proposta. Fornecedor: IMPERIOGN COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.912.700/0001-62, pelo
melhor lance de R$ 190,0000. Motivo: A empresa solicitou a desclassificação da sua proposta.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

28/07/2022
15:12:42 Convocado para envio de anexo o fornecedor SOA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CNPJ/CPF: 41.395.741/0001-04.

Encerramento do
prazo - Convocação
anexo

28/07/2022
15:19:31 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CNPJ/CPF: 41.395.741/0001-04.

Recusa de proposta 28/07/2022 Recusa da proposta. Fornecedor: SOA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CNPJ/CPF: 41.395.741/0001-04, pelo melhor lance de R$ 193,9900. Motivo: A
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17:27:14 proposta não atende aos requisitos do Edital, conforme parecer técnico emitido pela unidade requisitante.
Abertura do prazo -
Convocação anexo

29/07/2022
10:19:08 Convocado para envio de anexo o fornecedor MAVYG COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 44.820.086/0001-74.

Encerramento do
prazo - Convocação
anexo

29/07/2022
11:07:09 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MAVYG COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 44.820.086/0001-74.

Recusa de proposta 04/08/2022
14:07:59

Recusa da proposta. Fornecedor: MAVYG COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 44.820.086/0001-74, pelo melhor lance de R$ 198,5000. Motivo: A
proposta não atende aos requisitos do Edital, conforme parecer técnico emitido pela unidade requisitante e confirmado pela potencial licitante.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

04/08/2022
14:15:17 Convocado para envio de anexo o fornecedor ARGOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.262.411/0001-03.

Encerramento do
prazo - Convocação
anexo

04/08/2022
15:52:59 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ARGOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.262.411/0001-03.

Recusa de proposta 04/08/2022
17:01:36

Recusa da proposta. Fornecedor: ARGOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.262.411/0001-03, pelo melhor lance de R$ 207,6500. Motivo: A proposta não atende aos
requisitos do Edital, conforme parecer técnico emitido pela unidade requisitante

Abertura do prazo -
Convocação anexo

04/08/2022
17:44:48 Convocado para envio de anexo o fornecedor VANESCA SILVA BATISTA 06867568513, CNPJ/CPF: 37.261.083/0001-82.

Recusa de proposta 04/08/2022
17:51:04

Recusa da proposta. Fornecedor: VANESCA SILVA BATISTA 06867568513, CNPJ/CPF: 37.261.083/0001-82, pelo melhor lance de R$ 214,0900. Motivo: A
proposta não atende aos requisitos do Edital, conforme mencionado pela empresa participante.

Encerramento do
prazo - Convocação
anexo

04/08/2022
17:51:04 Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor VANESCA SILVA BATISTA 06867568513, CNPJ/CPF: 37.261.083/0001-82.

Cancelado no
julgamento

05/08/2022
09:04:16 Item cancelado no julgamento. Motivo: As propostas não atendem aos requisitos estabelecidos no Edital, conforme parecer técnico.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 2 - Ventilador

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração 
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora Registro

41.395.741/0001-04 SOA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA Sim Sim 60 R$ 200,0000 R$ 12.000,0000 22/07/2022 08:31:41
Marca: VENTISOL 
Fabricante: VENTISOL 
Modelo / Versão: VOP COMERCIAL BIVOLT 50CM 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VENTILADOR DE parede a) Potência mínima de 150W e inferior a 240W; b) Mínimo de 50 cm de diâmetro, com grade de fácil
remoção; c) Mínimo de 3 pás, confeccionadas em material resistente, que operem em pelo menos 3 velocidades; d) Peso até 5 Kg; e) Comprimento mínimo do cabo: 1,50 m; f)
Consumo aproximado de 0,25 kWh; g) Voltagem: 220 V ou bivolt; h) Selo/Registro no Inmetro; i) Selo Procel eficiência “A”; j) Garantia mínima de 12 meses; 
Porte da empresa: ME/EPP

44.820.086/0001-74 MAVYG COMERCIO DE MOVEIS LTDA Sim Sim 60 R$ 300,0000 R$ 18.000,0000 21/07/2022 20:31:49
Marca: VENTISOL 
Fabricante: VENTISOL 
Modelo / Versão: NEW 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VENTILADOR DE parede, a) Potência mínima de 150W e inferior a 240W; b) Mínimo de 50 cm de diâmetro, com grade de fácil
remoção; c) Mínimo de 3 pás, confeccionadas em material resistente, que operem em pelo menos 3 velocidades; d) Peso até 5 Kg; e) Comprimento mínimo do cabo: 1,50 m; f)
Consumo aproximado de 0,25 kWh, ) Voltagem: 220 V ou bivolt; h) Selo/Registro no Inmetro; i) Selo Procel eficiência “A”; j) Garantia mínima de 12 meses; MARCA VENTISOL
MODELO NEW 
Porte da empresa: ME/EPP

33.671.275/0001-06 LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA Sim Sim 60 R$ 400,0000 R$ 24.000,0000 21/07/2022 09:24:03
Marca: Ventisol 
Fabricante: Ventisol 
Modelo / Versão: vop50 - 538 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ventilador de parede a) Potência mínima de 150W e inferior a 240W; b) Mínimo de 50 cm de diâmetro, com grade de fácil remoção; c)
Mínimo de 3 pás, confeccionadas em material resistente, que operem em pelo menos 3 velocidades; d) Peso até 5 Kg; e) Comprimento mínimo do cabo: 1,50 m; f) Consumo
aproximado de 0,25 kWh; g) Voltagem: 220 V ou bivolt; h) Selo/Registro no Inmetro; i) Selo Procel eficiência A; j) Garantia mínima de 12 meses 
Porte da empresa: ME/EPP

42.262.411/0001-03 ARGOS LTDA Sim Sim 60 R$ 5.000,0000 R$ 300.000,0000 22/07/2022 08:00:52
Marca: VENTISOL 
Fabricante: VENTISOL 
Modelo / Versão: VOP 60 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ventiladores de parede de 150w a) Potência mínima de 150W. b) Mínimo de 50 cm de diâmetro, com grade de fácil remoção; c)
Mínimo de 3 pás, confeccionadas em material resistente, que operem em pelo menos 3 velocidades; d) Peso até 5 Kg; e) Comprimento mínimo do cabo: 1,50 m; f) Consumo
aproximado de 0,25 kWh; g) Voltagem: 220 V ou bivolt; h) Selo/Registro no Inmetro; i) Selo Procel eficiência 1CA 1D; j) Garantia mínima de 12 meses; 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 5.000,0000 42.262.411/0001-03 22/07/2022 09:00:01:033
R$ 400,0000 33.671.275/0001-06 22/07/2022 09:00:01:033
R$ 300,0000 44.820.086/0001-74 22/07/2022 09:00:01:033
R$ 200,0000 41.395.741/0001-04 22/07/2022 09:00:01:033
R$ 299,9900 33.671.275/0001-06 22/07/2022 09:25:11:817
R$ 299,9800 42.262.411/0001-03 22/07/2022 09:25:22:123
R$ 299,9700 33.671.275/0001-06 22/07/2022 09:25:22:207
R$ 299,9600 42.262.411/0001-03 22/07/2022 09:25:47:530
R$ 299,9500 33.671.275/0001-06 22/07/2022 09:25:48:070
R$ 299,9400 42.262.411/0001-03 22/07/2022 09:26:12:970
R$ 299,9300 33.671.275/0001-06 22/07/2022 09:26:13:923
R$ 299,9200 42.262.411/0001-03 22/07/2022 09:26:38:310
R$ 299,9100 33.671.275/0001-06 22/07/2022 09:26:39:777
R$ 299,9000 42.262.411/0001-03 22/07/2022 09:27:03:537
R$ 299,8900 33.671.275/0001-06 22/07/2022 09:27:05:750
R$ 299,8800 42.262.411/0001-03 22/07/2022 09:27:28:760
R$ 299,8700 33.671.275/0001-06 22/07/2022 09:27:31:620
R$ 299,8600 42.262.411/0001-03 22/07/2022 09:27:53:973
R$ 299,8500 33.671.275/0001-06 22/07/2022 09:27:57:523
R$ 299,8400 42.262.411/0001-03 22/07/2022 09:28:19:177
R$ 299,8300 33.671.275/0001-06 22/07/2022 09:28:23:417
R$ 299,8200 42.262.411/0001-03 22/07/2022 09:28:44:407
R$ 299,8100 33.671.275/0001-06 22/07/2022 09:28:49:310
R$ 299,8000 42.262.411/0001-03 22/07/2022 09:29:09:623
R$ 299,7900 33.671.275/0001-06 22/07/2022 09:29:10:007
R$ 299,7800 42.262.411/0001-03 22/07/2022 09:29:34:937
R$ 299,7700 33.671.275/0001-06 22/07/2022 09:29:35:837
R$ 299,7600 42.262.411/0001-03 22/07/2022 09:30:00:163
R$ 299,7500 33.671.275/0001-06 22/07/2022 09:30:01:713
R$ 299,7400 42.262.411/0001-03 22/07/2022 09:30:25:420
R$ 299,7300 33.671.275/0001-06 22/07/2022 09:30:29:707
R$ 299,7200 42.262.411/0001-03 22/07/2022 09:30:50:640
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R$ 299,7100 33.671.275/0001-06 22/07/2022 09:30:55:663
R$ 299,7000 42.262.411/0001-03 22/07/2022 09:31:15:890
R$ 299,6900 33.671.275/0001-06 22/07/2022 09:31:16:410
R$ 299,6800 42.262.411/0001-03 22/07/2022 09:31:41:170
R$ 299,6700 33.671.275/0001-06 22/07/2022 09:31:42:497
R$ 299,6600 42.262.411/0001-03 22/07/2022 09:32:06:400
R$ 299,6500 33.671.275/0001-06 22/07/2022 09:32:08:640
R$ 299,6400 42.262.411/0001-03 22/07/2022 09:32:31:620
R$ 299,6300 33.671.275/0001-06 22/07/2022 09:32:34:553
R$ 299,6200 42.262.411/0001-03 22/07/2022 09:32:56:830
R$ 299,6100 33.671.275/0001-06 22/07/2022 09:33:00:613
R$ 299,6000 42.262.411/0001-03 22/07/2022 09:33:22:043
R$ 299,5900 33.671.275/0001-06 22/07/2022 09:33:26:560
R$ 299,5800 42.262.411/0001-03 22/07/2022 09:33:47:297
R$ 220,0000 33.671.275/0001-06 22/07/2022 09:34:37:487

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento
análise de propostas

22/07/2022
09:03:43 Item com análise de propostas finalizada.

Abertura 22/07/2022
09:10:03 Item aberto para lances.

Encerramento etapa
aberta

22/07/2022
09:33:35 Item com etapa aberta encerrada.

Início 1a etapa
fechada

22/07/2022
09:33:35 Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 200,0000 e R$ 300,0000.

Encerramento 22/07/2022
09:38:36 Item encerrado para lances.

Encerramento etapa
fechada

22/07/2022
09:38:36 Item com etapa fechada encerrada.

Recusa de proposta 25/07/2022
14:47:05

Recusa da proposta. Fornecedor: SOA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CNPJ/CPF: 41.395.741/0001-04, pelo melhor lance de R$ 200,0000. Motivo: Não
houve negociação de valor.

Recusa de proposta 25/07/2022
15:25:56

Recusa da proposta. Fornecedor: LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 33.671.275/0001-06, pelo melhor lance de R$ 220,0000. Motivo:
Não houve negociação de valor.

Recusa de proposta 25/07/2022
16:21:58

Recusa da proposta. Fornecedor: ARGOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.262.411/0001-03, pelo melhor lance de R$ 299,5800. Motivo: Não houve negociação de
valor.

Recusa de proposta 25/07/2022
18:18:16

Recusa da proposta. Fornecedor: MAVYG COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 44.820.086/0001-74, pelo melhor lance de R$ 300,0000. Motivo: A
empresa deixou de responder aos questionamentos deste Pregoeiro quanto a negociação de valor.

Cancelado no
julgamento

05/08/2022
09:04:44 Item cancelado no julgamento. Motivo: Não houve negociação de valor.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 3 - Ventilador

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
33.671.275/0001-06 LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA Sim Sim 60 R$ 400,0000 R$ 24.000,0000 21/07/2022

09:24:03
Marca: Ventisol 
Fabricante: Ventisol 
Modelo / Versão: vop60 - 543 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ventilador de p arede a) Potência mínima de 240W; b) Mínimo de 60 cm de diâmetro, com grade de fácil remoção; c) Mínimo de 3
pás, confeccionadas em material resistente, que operem em pelo menos 3 velocidades; d) Peso até 8 Kg; e) Comprimento mínimo do cabo: 1,50 m; f) Consumo aproximado de
0,25 kWh; g) Voltagem: 220 V ou bivolt; h) Selo/Registro no Inmetro; i) Selo Procel eficiência A; j) Garantia mínima de 12 meses; 
Porte da empresa: ME/EPP

37.261.083/0001-82 VANESCA SILVA BATISTA 06867568513 Sim Sim 60 R$ 455,4500 R$ 27.327,0000 14/07/2022
15:39:55

Marca: VENTISOL 
Fabricante: VENTISOL 
Modelo / Versão: DE PAREDE - 60CM 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VENTILADOR DE parede - a) Potência mínima de 240W; b) Mínimo de 60 cm de diâmetro, com grade de fácil remoção; c) Mínimo de 3
pás, confeccionadas em material resistente, que operem em pelo menos 3 velocidades; d) Peso até 8 Kg; e) Comprimento mínimo do cabo: 1,50 m; f) Consumo aproximado de
0,25 kWh; g) Voltagem: 220 V ou bivolt; h) Selo/Registro no Inmetro; i) Selo Procel eficiência “A”; j) Garantia mínima de 12 meses. 
Porte da empresa: ME/EPP

37.912.700/0001-62 IMPERIOGN COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS
EIRELI

Sim Sim 60 R$ 455,4500 R$ 27.327,0000 18/07/2022
14:33:17

Marca: LOREN SID 
Fabricante: LOREN SID 
Modelo / Versão: TUFÃO M1 BIVOLT 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Potência mínima de 240W; b) Mínimo de 60 cm de diâmetro, com grade de fácil remoção; c) Mínimo de 3 pás, confeccionadas em
material resistente, que operem em pelo menos 3 velocidades; d) Peso até 8 Kg; e) Comprimento mínimo do cabo: 1,50 m; f) Consumo aproximado de 0,25 kWh; g) Voltagem:
220 V ou bivolt; h) Selo/Registro no Inmetro; i) Selo Procel eficiência “A”; j) Garantia mínima de 12 meses; 
Porte da empresa: ME/EPP

44.820.086/0001-74 MAVYG COMERCIO DE MOVEIS LTDA Sim Sim 60 R$ 550,0000 R$ 33.000,0000 21/07/2022
20:31:49

Marca: VENTISOL 
Fabricante: VENTISOL 
Modelo / Versão: NEW 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VENTILADOR DE parede . a) Potência mínima de 240W; b) Mínimo de 60 cm de diâmetro, com grade de fácil remoção; c) Mínimo de 3
pás, confeccionadas em material resistente, que operem em pelo menos 3 velocidades; d) Peso até 8 Kg; e) Comprimento mínimo do cabo: 1,50 m; f) Consumo aproximado de
0,25 kWh; g) Voltagem: 220 V ou bivolt; h) Selo/Registro no Inmetro; i) Selo Procel eficiência “A”; jGarantia mínima de 12 meses; MARCA VENTISOL MODELO NEW 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 550,0000 44.820.086/0001-74 22/07/2022 09:00:01:033
R$ 455,4500 37.261.083/0001-82 22/07/2022 09:00:01:033
R$ 455,4500 37.912.700/0001-62 22/07/2022 09:00:01:033
R$ 400,0000 33.671.275/0001-06 22/07/2022 09:00:01:033
R$ 399,9900 37.912.700/0001-62 22/07/2022 09:10:50:083
R$ 399,9800 44.820.086/0001-74 22/07/2022 09:11:29:197
R$ 399,0000 37.912.700/0001-62 22/07/2022 09:14:32:380
R$ 398,9900 44.820.086/0001-74 22/07/2022 09:20:36:373
R$ 398,0000 37.912.700/0001-62 22/07/2022 09:20:43:643
R$ 397,9500 44.820.086/0001-74 22/07/2022 09:23:47:967
R$ 397,0000 37.912.700/0001-62 22/07/2022 09:24:47:243
R$ 396,9500 44.820.086/0001-74 22/07/2022 09:25:02:257
R$ 396,9400 33.671.275/0001-06 22/07/2022 09:25:08:637
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R$ 396,0000 37.912.700/0001-62 22/07/2022 09:25:10:620
R$ 395,9900 33.671.275/0001-06 22/07/2022 09:25:14:463
R$ 395,0000 37.912.700/0001-62 22/07/2022 09:25:27:433
R$ 394,9900 33.671.275/0001-06 22/07/2022 09:25:30:553
R$ 390,0000 37.912.700/0001-62 22/07/2022 09:25:35:157
R$ 389,9900 33.671.275/0001-06 22/07/2022 09:25:36:483
R$ 393,5000 44.820.086/0001-74 22/07/2022 09:25:39:193
R$ 380,0000 37.912.700/0001-62 22/07/2022 09:25:45:577
R$ 379,9900 33.671.275/0001-06 22/07/2022 09:25:46:483
R$ 375,0000 44.820.086/0001-74 22/07/2022 09:25:57:450
R$ 374,0000 37.912.700/0001-62 22/07/2022 09:26:01:813
R$ 373,9900 33.671.275/0001-06 22/07/2022 09:26:02:487
R$ 373,0000 37.912.700/0001-62 22/07/2022 09:26:17:827
R$ 372,5000 44.820.086/0001-74 22/07/2022 09:26:20:273
R$ 372,4900 33.671.275/0001-06 22/07/2022 09:26:22:530
R$ 372,0000 37.912.700/0001-62 22/07/2022 09:26:38:227
R$ 371,9900 33.671.275/0001-06 22/07/2022 09:26:38:530
R$ 370,0000 44.820.086/0001-74 22/07/2022 09:26:38:830
R$ 369,9900 33.671.275/0001-06 22/07/2022 09:26:40:530
R$ 369,0000 37.912.700/0001-62 22/07/2022 09:26:41:417
R$ 368,9900 33.671.275/0001-06 22/07/2022 09:26:42:530
R$ 360,0000 37.912.700/0001-62 22/07/2022 09:26:47:473
R$ 359,9900 33.671.275/0001-06 22/07/2022 09:26:50:533
R$ 349,5000 44.820.086/0001-74 22/07/2022 09:27:00:313
R$ 349,4900 33.671.275/0001-06 22/07/2022 09:27:00:537
R$ 345,0000 44.820.086/0001-74 22/07/2022 09:27:17:313
R$ 344,9900 33.671.275/0001-06 22/07/2022 09:27:22:563
R$ 343,2000 44.820.086/0001-74 22/07/2022 09:27:29:887
R$ 343,1900 33.671.275/0001-06 22/07/2022 09:27:32:577
R$ 343,0000 37.912.700/0001-62 22/07/2022 09:27:37:933
R$ 342,9900 33.671.275/0001-06 22/07/2022 09:27:42:583
R$ 342,5000 44.820.086/0001-74 22/07/2022 09:27:46:113
R$ 342,4900 33.671.275/0001-06 22/07/2022 09:27:48:583
R$ 342,0000 37.912.700/0001-62 22/07/2022 09:27:48:857
R$ 341,9900 33.671.275/0001-06 22/07/2022 09:27:50:603
R$ 341,8500 44.820.086/0001-74 22/07/2022 09:27:57:420
R$ 341,8400 33.671.275/0001-06 22/07/2022 09:27:58:613
R$ 341,0000 37.912.700/0001-62 22/07/2022 09:28:00:903
R$ 340,9900 33.671.275/0001-06 22/07/2022 09:28:04:620
R$ 340,9500 44.820.086/0001-74 22/07/2022 09:28:12:297
R$ 340,9400 33.671.275/0001-06 22/07/2022 09:28:14:640
R$ 340,9000 44.820.086/0001-74 22/07/2022 09:28:21:997
R$ 340,8900 33.671.275/0001-06 22/07/2022 09:28:24:657
R$ 340,8500 44.820.086/0001-74 22/07/2022 09:28:35:980
R$ 340,8400 33.671.275/0001-06 22/07/2022 09:28:40:677
R$ 340,8000 44.820.086/0001-74 22/07/2022 09:28:47:383
R$ 340,7900 33.671.275/0001-06 22/07/2022 09:28:50:703
R$ 340,5000 37.912.700/0001-62 22/07/2022 09:28:59:303
R$ 340,4900 33.671.275/0001-06 22/07/2022 09:29:00:723
R$ 340,3400 44.820.086/0001-74 22/07/2022 09:29:09:600
R$ 340,3300 33.671.275/0001-06 22/07/2022 09:29:10:717
R$ 340,2500 44.820.086/0001-74 22/07/2022 09:29:19:227
R$ 340,2400 33.671.275/0001-06 22/07/2022 09:29:22:750
R$ 340,2000 44.820.086/0001-74 22/07/2022 09:29:29:477
R$ 340,1900 33.671.275/0001-06 22/07/2022 09:29:32:757
R$ 340,1500 44.820.086/0001-74 22/07/2022 09:29:41:060
R$ 340,1400 33.671.275/0001-06 22/07/2022 09:29:42:770
R$ 340,1000 44.820.086/0001-74 22/07/2022 09:29:51:067
R$ 340,0900 33.671.275/0001-06 22/07/2022 09:29:52:783
R$ 339,0000 37.912.700/0001-62 22/07/2022 09:29:54:703
R$ 338,9900 33.671.275/0001-06 22/07/2022 09:29:54:790
R$ 338,0000 37.912.700/0001-62 22/07/2022 09:29:57:010
R$ 337,9900 33.671.275/0001-06 22/07/2022 09:29:58:890
R$ 336,5000 44.820.086/0001-74 22/07/2022 09:30:05:373
R$ 336,4900 33.671.275/0001-06 22/07/2022 09:30:08:857
R$ 336,4500 44.820.086/0001-74 22/07/2022 09:30:20:633
R$ 243,0000 33.671.275/0001-06 22/07/2022 09:31:18:937

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento
análise de propostas

22/07/2022
09:06:07 Item com análise de propostas finalizada.

Abertura 22/07/2022
09:10:04 Item aberto para lances.

Encerramento etapa
aberta

22/07/2022
09:30:17 Item com etapa aberta encerrada.

Início 1a etapa
fechada

22/07/2022
09:30:17 Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 336,4900 e R$ 338,0000.

Encerramento 22/07/2022
09:35:18 Item encerrado para lances.

Encerramento etapa
fechada

22/07/2022
09:35:18 Item com etapa fechada encerrada.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

22/07/2022
11:14:56 Convocado para envio de anexo o fornecedor LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 33.671.275/0001-06.

Encerramento do
prazo - Convocação
anexo

22/07/2022
11:24:20 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 33.671.275/0001-06.

Recusa de proposta 25/07/2022
15:47:11

Recusa da proposta. Fornecedor: LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 33.671.275/0001-06, pelo melhor lance de R$ 243,0000. Motivo: O
produto ofertado não atende aos requisitos estabelecidos no edital, conforme o parecer técnico efetuado pela unidade requisitante e confirmado pela
empresa Licicom.
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Recusa de proposta 25/07/2022
17:41:47

Recusa da proposta. Fornecedor: MAVYG COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 44.820.086/0001-74, pelo melhor lance de R$ 336,4500. Motivo: A
empresa deixou de responder aos questionamentos deste Pregoeiro quanto a negociação de valores.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

25/07/2022
17:46:34

Convocado para envio de anexo o fornecedor IMPERIOGN COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.912.700/0001-
62.

Encerramento do
prazo - Convocação
anexo

25/07/2022
17:47:39

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor IMPERIOGN COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF:
37.912.700/0001-62.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

27/07/2022
14:43:33

Convocado para envio de anexo o fornecedor IMPERIOGN COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.912.700/0001-
62.

Encerramento do
prazo - Convocação
anexo

27/07/2022
16:04:56

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor IMPERIOGN COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF:
37.912.700/0001-62.

Recusa de proposta 28/07/2022
15:02:52

Recusa da proposta. Fornecedor: IMPERIOGN COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.912.700/0001-62, pelo
melhor lance de R$ 338,0000. Motivo: A empresa solicitou a desclassificação da sua proposta.

Etapa fechada -
Retorno do
julgamento

04/08/2022
17:53:56 Retorno de item do Julgamento para a etapa fechada da Disputa.

Encerramento 04/08/2022
17:58:56 Item encerrado para lances.

Encerramento etapa
fechada

04/08/2022
17:58:56 Item com etapa fechada encerrada.

Recusa de proposta 05/08/2022
09:02:20

Recusa da proposta. Fornecedor: VANESCA SILVA BATISTA 06867568513, CNPJ/CPF: 37.261.083/0001-82, pelo melhor lance de R$ 455,4500. Motivo: A
proposta não atende aos requisitos do Edital, conforme mencionado pela empresa participante.

Cancelado no
julgamento

05/08/2022
09:05:02 Item cancelado no julgamento. Motivo: As propostas não atendem aos requisitos estabelecidos no Edital, conforme parecer técnico.

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 22/07/2022
09:00:01

A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados
para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00.

Mantenham-se conectados.
Sistema 22/07/2022

09:10:01
Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.

Sistema 22/07/2022
09:10:01

O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 22/07/2022
09:10:03

O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 22/07/2022
09:10:04

O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 22/07/2022
09:26:18

A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 199,0000 e R$ 214,0900 poderá enviar um lance único e fechado até
às 09:31:18 do dia 22/07/2022.

Sistema 22/07/2022
09:30:17

A etapa fechada foi iniciada para o item 3. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 336,4900 e R$ 338,0000 poderá enviar um lance único e fechado até
às 09:35:17 do dia 22/07/2022.

Sistema 22/07/2022
09:31:19

O fornecedor da proposta no valor de R$ 214,0900 não enviou lance único e fechado para o item 1.

Sistema 22/07/2022
09:31:19

O item 1 está encerrado.

Sistema 22/07/2022
09:33:35

A etapa fechada foi iniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 200,0000 e R$ 300,0000 poderá enviar um lance único e fechado até
às 09:38:35 do dia 22/07/2022.

Sistema 22/07/2022
09:35:18

O fornecedor da proposta no valor de R$ 338,0000 não enviou lance único e fechado para o item 3.

Sistema 22/07/2022
09:35:18

O item 3 está encerrado.

Sistema 22/07/2022
09:38:36

O fornecedor da proposta no valor de R$ 300,0000 não enviou lance único e fechado para o item 2.

Sistema 22/07/2022
09:38:36

O fornecedor da proposta no valor de R$ 200,0000 não enviou lance único e fechado para o item 2.

Sistema 22/07/2022
09:38:36

O item 2 está encerrado.

Sistema 22/07/2022
09:39:46

A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".

Pregoeiro 22/07/2022
09:48:57

Para LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - Sr(a) Licitante, bom dia. V.Sª foi a primeira colocada para os itens 01 e 03, considerando a determinação da
legislação e do pregão eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de valores menores. Aceita o valor de R$ 140,00 para o item 01 e

R$ 200,00 para o item 03??
Pregoeiro 22/07/2022

09:53:44
Para LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - Sr(a) Licitante, bom dia. V.Sª foi a primeira colocada para os itens 01 e 03, considerando a determinação da

legislação e do pregão eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de valores menores. Aceita o valor de R$ 140,00 para o item 01 e
R$ 200,00 para o item 03?

Pregoeiro 22/07/2022
09:57:49

Para SOA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA - Sr(a) Licitante, bom dia. O valor ofertado por V.Sª na fase de lances encontra-se acima do estimado pela
Administração deste TRE. V.Sª aceita negociar?

Pregoeiro 22/07/2022
10:07:09

Para LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - Sr(a) Licitante, bom dia. V.Sª foi a primeira colocada para os itens 01 e 03, considerando a determinação da
legislação e do pregão eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de valores menores. Aceita o valor de R$ 140,00 para o item 01 e

R$ 200,00 para o item 03?
Pregoeiro 22/07/2022

10:24:41
Para LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - Sr(a) Licitante, bom dia. V.Sª foi a primeira colocada para os itens 01 e 03, considerando a determinação da

legislação e do pregão eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de valores menores. Aceita o valor de R$ 140,00 para o item 01 e
R$ 200,00 para o item 03?

Pregoeiro 22/07/2022
10:27:04

Para LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - Item 6.5 do Edital: Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema

ou de sua desconexão.
Pregoeiro 22/07/2022

10:40:56
Para LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - Sr(a) Licitante, bom dia. Tendo em vista o silêncio de V.Sª em responder aos questionamentos deste

Pregoeiro, iremos determinar o prazo de 30 (trinta) minutos para o seu pronunciamento. Após esse prazo, recusaremos a sua proposta.
33.671.275/0001-

06
22/07/2022
10:54:40

Bom dia Prezados.

33.671.275/0001-
06

22/07/2022
10:55:46

Prezados, para os itens 1 e 3 nao conseguimos reduzir o valor, o valor esta no nosso minimo.

Pregoeiro 22/07/2022
11:14:27

Para LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - Agradeço. Os valores ofertados por V.Sª são compatíveis com o estimado pela administração, portanto
aceitáveis. Convocaremos o pedido de anexo. V.Sª deverá juntar na presente sessão sua proposta devidamente ajustada ao último lance ofertado, contendo

toda a DESCRIÇÃO COMPLETA DO ITEM, BEM COMO ASSINADA
Sistema 22/07/2022

11:14:49
Senhor fornecedor LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 33.671.275/0001-06, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Sistema 22/07/2022
11:14:56

Senhor fornecedor LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 33.671.275/0001-06, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.

Pregoeiro 22/07/2022
11:16:47

Para LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - Por favor, verificar o item 3.3, letras "a" e "b" do Termo de Referência.

Pregoeiro 22/07/2022
11:17:54

Para LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - V.Sª tem o prazo de 02 (duas) horas para o envio da proposta, conforme determina o item 11.1 do Edital.

Pregoeiro 22/07/2022
11:19:46

Para SOA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA - Sr(a) Licitante, bom dia. O valor ofertado por V.Sª na fase de lances encontra-se acima do estimado pela
Administração deste TRE. V.Sª aceita negociar?

Sistema 22/07/2022
11:24:09

Senhor Pregoeiro, o fornecedor LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 33.671.275/0001-06, enviou o anexo para o ítem 1.
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Sistema 22/07/2022
11:24:20

Senhor Pregoeiro, o fornecedor LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 33.671.275/0001-06, enviou o anexo para o ítem 3.

Pregoeiro 22/07/2022
11:35:35

Para LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - Sr(a) Licitante, informo a V.Sª que encaminhamos a proposta para análise técnica pela unidade demandante.

Pregoeiro 22/07/2022
11:37:22

Faremos um intervalo e retornaremos às 13 horas de hoje. Agradeço a participação de todos.

Pregoeiro 22/07/2022
13:03:14

Para ARGOS LTDA - Srs(as) Licitantes, boa tarde. Retornando aos trabalhos da sessão eletrônica.

Pregoeiro 22/07/2022
13:03:25

Srs(as) Licitantes, boa tarde. Retornando aos trabalhos da sessão eletrônica.

Pregoeiro 22/07/2022
13:05:11

Tendo em vista o intervalo do horário comercial para almoço e o final do expediente deste TRE às 13:30 horas, iremos suspender a sessão eletrônica e
retornaremos, na segunda-feira, dia 25/07/2022, às 14 horas. Agradeço a participação de todos.

Pregoeiro 25/07/2022
14:02:05

Srs(as) Licitantes, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão eletrônica.

Pregoeiro 25/07/2022
14:06:04

Para SOA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. O valor ofertado por V.Sª na fase de lances para o item 02, encontra-se acima do
estimado pela Administração deste TRE. V.Sª aceita negociar?

41.395.741/0001-
04

25/07/2022
14:30:14

Boa tarde

Pregoeiro 25/07/2022
14:31:16

Para SOA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA - Boa tarde.

41.395.741/0001-
04

25/07/2022
14:32:56

Verificando...

Pregoeiro 25/07/2022
14:33:27

Para SOA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA - Agradeço.

41.395.741/0001-
04

25/07/2022
14:37:22

infelizmente não conseguimos reduzir o preço.

Pregoeiro 25/07/2022
14:46:25

Para SOA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA - Agradeço a sua participação nesta Sessão Eletrônica. Neste caso, iremos recusar a sua proposta. Boa tarde.

Pregoeiro 25/07/2022
14:47:35

Para LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. O valor ofertado por V.Sª na fase de lances para o item 02, encontra-se acima do
estimado pela Administração deste TRE. V.Sª aceita negociar?

Pregoeiro 25/07/2022
14:51:18

Para LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. O valor ofertado por V.Sª na fase de lances para o item 02, encontra-se acima do
estimado pela Administração deste TRE. V.Sª aceita negociar?

Pregoeiro 25/07/2022
15:02:51

Para LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - Item 6.5 do Edital: Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema

ou de sua desconexão.
Pregoeiro 25/07/2022

15:06:06
Para LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. O valor ofertado por V.Sª na fase de lances para o item 02, encontra-se acima do

estimado pela Administração deste TRE. V.Sª aceita negociar?
Pregoeiro 25/07/2022

15:12:36
Para LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - Sr(a) Licitante, transcrevo o inteiro teor do despacho proferido pela unidade demandante quando da análise

técnica da proposta referente aos itens 01 e 03:
Pregoeiro 25/07/2022

15:14:04
Para LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ..."Em relação às propostas enviadas pela LICICOM podemos afirmar: Item 01: O licitante não informa a

potência do produto, mas sites da internet, como o https://www.magazineluiza.com.br/ventilador-de-coluna-ventisol-voc-turbo-6-40cm-3-
velocidades/p/224381300/ar/arvl/ informa que a potência do modelo apresentado (voc 40) seria de apenas 80W, ...

Pregoeiro 25/07/2022
15:15:04

Para LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ... abaixo do requerido pelo TRE. Item 03, a potência apresentada na proposta é de 200W. também inferior ao
requerido, como pode ser confirmado no site ...

Pregoeiro 25/07/2022
15:15:34

Para LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ...https://www.magazineluiza.com.br/ventilador-de-parede-ventisol-60cm-200w/p/hgbk218h3a/ar/arvp/?
partner_id=9826&gclid=Cj0KCQjw_viWBhD8ARIsAH1mCd5SbsWrY9vYCiPMfHZWHNWzfHKaYpfzvdPqK6nkWSTk60jDudFCO9caApUZEALw_wcB&gclsrc=aw.ds.

Assim, não podemos considerar válidas nenhuma das propostas. ...
Pregoeiro 25/07/2022

15:16:21
Para LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - Sr(a) Licitante, V.Sª gostaria de efetuar algum esclarecimento acerca do parecer emitido pela unidade

requisitante, abaixo transcrito?
33.671.275/0001-

06
25/07/2022
15:21:11

Boa tarde !@!! um momento estamos verificando as mensagens .

33.671.275/0001-
06

25/07/2022
15:23:11

Para os itens nao conseguimos reduzir os valores.

Pregoeiro 25/07/2022
15:24:58

Para LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - Neste caso, iremos recusar a sua proposta quanto ao item 02.

Pregoeiro 25/07/2022
15:25:30

Para LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - V.Sª gostaria de efetuar algum esclarecimento acerca do parecer técnico quanto aos itens 01 e 03?

Pregoeiro 25/07/2022
15:26:39

Para LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - V.Sª gostaria de efetuar algum esclarecimento acerca do parecer técnico abaixo transcrito quanto aos itens 01
e 03?

Pregoeiro 25/07/2022
15:31:12

Para LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - Estamos aguardando o pronunciamento de V.Sª?

33.671.275/0001-
06

25/07/2022
15:43:47

Prezados pela descrição que consultamos nesse momento o fabricando , o equipamento tem sua potencia inferior. Confirmando o parecer tecnico.

Pregoeiro 25/07/2022
15:45:33

Para LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - Agradeço. Iremos recusar a proposta de V.Sª quanto aos itens 01 e 03. Obrigado pela sua participação.

Pregoeiro 25/07/2022
15:50:50

Para IMPERIOGN COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI - Sr(a) Licitante, bom dia. V.Sª foi a segunda colocada para o item 01,
considerando a determinação da legislação e do pregão eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de valores menores. Aceita o

valor de R$ 140,00?
37.912.700/0001-

62
25/07/2022
15:51:55

Boa tarde Sr Pregoeiro(a), infelizmente estamos no nosso melhor valor.

Pregoeiro 25/07/2022
15:53:34

Para IMPERIOGN COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI - Agradeço. O valor ofertado por V.Sª é compatível com o estimado pela
administração, portanto aceitável. Convocaremos o pedido de anexo. V.Sª deverá juntar na presente sessão sua proposta devidamente ajustada ao último

lance ofertado, contendo toda a DESCRIÇÃO COMPLETA DO ITEM, BEM COMO ASSINADA
Pregoeiro 25/07/2022

15:53:45
Para IMPERIOGN COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI - Por favor, verificar o item 3.3, letras "a" e "b" do Termo de Referência.

Sistema 25/07/2022
15:54:23

Senhor fornecedor IMPERIOGN COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.912.700/0001-62, solicito o envio do anexo
referente ao ítem 1.

Pregoeiro 25/07/2022
15:56:23

Para IMPERIOGN COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI - V.Sª tem o prazo de 02 (duas) horas para o envio da proposta, conforme
determina o item 11.1 do Edital.

Pregoeiro 25/07/2022
15:58:06

Para MAVYG COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Sr(a) Licitante, bom dia. V.Sª foi a segunda colocada para o item 03, considerando a determinação da legislação
e do pregão eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de valores menores. Aceita o valor de R$ 200,00?

Sistema 25/07/2022
15:58:38

Senhor Pregoeiro, o fornecedor IMPERIOGN COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.912.700/0001-62, enviou o
anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 25/07/2022
16:08:05

Para MAVYG COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a segunda colocada para o item 03, considerando a determinação da
legislação e do pregão eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de valores menores. Aceita o valor de R$ 200,00?

Pregoeiro 25/07/2022
16:11:08

Para ARGOS LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. O valor ofertado por V.Sª na fase de lances para o item 02, encontra-se acima do estimado pela
Administração deste TRE. V.Sª aceita negociar?

42.262.411/0001-
03

25/07/2022
16:12:58

Boa tarde, Sr. Pregoeiro. Estamos verificando.

Pregoeiro 25/07/2022
16:13:31

Para ARGOS LTDA - Agradeço.

42.262.411/0001-
03

25/07/2022
16:14:03

Sr. Pregoeiro, não podemos fornecer o item 2 pelo valor estimado.

Pregoeiro 25/07/2022
16:21:44

Para ARGOS LTDA - Agradeço a sua participação nesta Sessão Eletrônica. Neste caso, iremos recusar a sua proposta. Boa tarde.

Pregoeiro 25/07/2022
16:22:37

Para MAVYG COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Sr(a) Licitante, bom dia. V.Sª foi a segunda colocada para o item 03, considerando a determinação da legislação
e do pregão eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de valores menores. Aceita o valor de R$ 200,00?

Pregoeiro 25/07/2022
16:36:11

Para MAVYG COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a segunda colocada para o item 03, considerando a determinação da
legislação e do pregão eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de valores menores. Aceita o valor de R$ 200,00?

Pregoeiro 25/07/2022
16:39:18

Para MAVYG COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Item 6.5 do Edital: Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema

ou de sua desconexão.
Pregoeiro 25/07/2022 Para MAVYG COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a segunda colocada para o item 03, considerando a determinação da
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16:40:39 legislação e do pregão eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de valores menores. Aceita o valor de R$ 200,00?
Pregoeiro 25/07/2022

16:51:32
Para MAVYG COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a segunda colocada para o item 03, considerando a determinação da

legislação e do pregão eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de valores menores. Aceita o valor de R$ 200,00?
Pregoeiro 25/07/2022

17:04:14
Para IMPERIOGN COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI - Sr(a) Licitante, informo que a proposta apresentada por encaminhada à

unidade requisitante para análise superior. Favor aguardar.
Pregoeiro 25/07/2022

17:04:58
Para MAVYG COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a segunda colocada para o item 03, considerando a determinação da

legislação e do pregão eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de valores menores. Aceita o valor de R$ 200,00?
Pregoeiro 25/07/2022

17:14:11
Para MAVYG COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a segunda colocada para o item 03, considerando a determinação da

legislação e do pregão eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de valores menores. Aceita o valor de R$ 200,00?
Pregoeiro 25/07/2022

17:16:36
Para MAVYG COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Sr(a) Licitante, tendo em vista o silêncio de V.Sª em responder aos questionamentos deste Pregoeiro quanto à

negociação, iremos determinar o prazo de 20 (vinte) minutos para a resposta. Após esse prazo, iremos recusar a sua proposta.
Pregoeiro 25/07/2022

17:41:02
Para MAVYG COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Sr(a) Licitante, tendo em vista o silêncio de V.Sª em responder aos questionamentos deste Pregoeiro, iremos

recusar a sua proposta. Agradeço a sua participação.
Pregoeiro 25/07/2022

17:42:34
Para IMPERIOGN COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a terceira colocada para o item 03,
considerando a determinação da legislação e do pregão eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de valores menores. Aceita o

valor de R$ 200,00?
37.912.700/0001-

62
25/07/2022
17:42:53

Boa tarde Sr Pregoeiro(a), infelizmente estamos no nosso limite.

Pregoeiro 25/07/2022
17:45:43

Para IMPERIOGN COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI - Agradeço. O valor ofertado por V.Sª é compatível com o estimado pela
administração, portanto aceitável. Convocaremos o pedido de anexo. V.Sª deverá juntar na presente sessão sua proposta devidamente ajustada ao último

lance ofertado, contendo toda a DESCRIÇÃO COMPLETA DO ITEM, BEM COMO ASSINADA
Pregoeiro 25/07/2022

17:45:53
Para IMPERIOGN COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI - Por favor, verificar o item 3.3, letras "a" e "b" do Termo de Referência.

Sistema 25/07/2022
17:46:34

Senhor fornecedor IMPERIOGN COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.912.700/0001-62, solicito o envio do anexo
referente ao ítem 3.

Pregoeiro 25/07/2022
17:46:44

Para IMPERIOGN COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI - Anexo convocado.

Sistema 25/07/2022
17:47:39

Senhor Pregoeiro, o fornecedor IMPERIOGN COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.912.700/0001-62, enviou o
anexo para o ítem 3.

Pregoeiro 25/07/2022
17:53:33

Para MAVYG COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. O valor ofertado por V.Sª na fase de lances para o item 02, encontra-se acima do
estimado pela Administração deste TRE. V.Sª aceita negociar?

Pregoeiro 25/07/2022
17:56:29

Para MAVYG COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Sr(a) Licitante, tendo em vista o silêncio de V.Sª em responder aos questionamentos deste Pregoeiro quanto à
negociação, iremos determinar o prazo de 20 (vinte) minutos para a resposta. Após esse prazo, iremos recusar a sua proposta.

Pregoeiro 25/07/2022
18:15:00

Para IMPERIOGN COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI - Sr(a) Licitante, informo que a proposta apresentada por encaminhada à
unidade requisitante para análise superior. Favor aguardar.

Pregoeiro 25/07/2022
18:17:32

Para MAVYG COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Sr(a) Licitante, tendo em vista o silêncio de V.Sª em responder aos questionamentos deste Pregoeiro, iremos
recusar a sua proposta. Agradeço a sua participação.

Pregoeiro 25/07/2022
18:20:48

Srs(as) Licitantes, boa noite. Tendo em vista o encerramento do horário comercial, iremos suspender a presente sessão eletrônica e retornaremos no dia
27/07/2022 (quarta-feira), às 14 horas. Agradeço a participação de todos.

Pregoeiro 27/07/2022
14:03:01

Srs(as) Licitantes, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão eletrônica.

Pregoeiro 27/07/2022
14:04:14

Para IMPERIOGN COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI - Sr(a) Licitante, transcrevo o inteiro teor do despacho proferido pela
unidade requisitante quando da análise técnica dos itens 01 e 03:

Pregoeiro 27/07/2022
14:05:34

Para IMPERIOGN COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI - ..."Em relação às propostas enviadas pela IMPERIO podemos afirmar:
Item 01: Não foi possível confirmar se o cabo possui 1,5m e se o produto tem selo PROCEL de energia tipo "A". Além disso, no segundo catálogo enviado

(1111388), apresenta um consumo de 2,71kWh para o produto, o que ultrapassa o requerido. ...
Pregoeiro 27/07/2022

14:05:50
Para IMPERIOGN COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI - ... Item 03: O diâmetro apresentado é inferior ao requisitado como se lê

no site https://www.leroymerlin.com.br/ventilador-de-parede-50cm-bivolt-preto-tufao-loren-sid_89494384?
store_code=50&gclid=Cj0KCQjw_viWBhD8ARIsAH1mCd7QCC6n1sL8RNslOnYqYKHFWqVUFTodhrMUxHdzXLg5qzvE5iV_wCsaApnwEALw_wcB. ...

Pregoeiro 27/07/2022
14:06:02

Para IMPERIOGN COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI - ... Assim, não podemos considerar válidas nenhuma das propostas. ..."

Pregoeiro 27/07/2022
14:06:40

Para IMPERIOGN COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI - Sr(a) Licitante, V.Sª gostaria de efetuar algum esclarecimento acerca do
parecer técnico abaixo transcrito?

37.912.700/0001-
62

27/07/2022
14:08:25

Boa tarde Sr Pregoeiro(a), quanto ao Item 01 tudo bem, agora quanto ao item 02 conforme catalogo anexado junto com a documentação o modelo ofertado
é de 60cm.

37.912.700/0001-
62

27/07/2022
14:13:16

Corrigindo quanto ao item 03** conforme catalogo anexado junto com a documentação o modelo ofertado é de 60cm.

Pregoeiro 27/07/2022
14:22:37

Para IMPERIOGN COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI - Sr(a) Licitante, agradeço a sua resposta. Entretanto, no site informado
pela unidade requisitante, o diâmetro apresentado do produto é inferior ao requisitado.

37.912.700/0001-
62

27/07/2022
14:24:06

Sr Pregoeiro vocês tem que seguir como base o catalogo anexado pelo fornecedor não pelo link do setor requisitante. Hora nenhuma minha empresa anexou
link, e sim catalogo.

37.912.700/0001-
62

27/07/2022
14:24:32

Só o senhor consultar o catalogo anexado, simples lá consta que o produto ofertado é 60cm.

37.912.700/0001-
62

27/07/2022
14:32:43

E quanto ao item 01, conforme o catalogo anexado lá consta a informação que ele tem Selo Procel A. Só o senhor da uma revisada. No Termo de Referência
pede Consumo aproximado de 1 kWh; O produto ofertado tem o consumo de 2,71kWh/mês dividindo fica 0,09, no entretanto só fica pendente a questão do

cabo se possui 1,5m, vou confirmar junto com meu fornecedor.
37.912.700/0001-

62
27/07/2022
14:35:25

Conforme informação da Ventisol, o cabo tem 1,95m

Pregoeiro 27/07/2022
14:41:57

Para IMPERIOGN COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI - Em contato telefônico com a unidade requisitante, fomos orientados para
que V.Sª apresente uma Declaração constando que os produtos ofertados atendem aos requisitos do edital (Diâmetro, consumo, selo PROCEL de energia

tipo "A" e o tamanho do cabo).
Pregoeiro 27/07/2022

14:43:06
Para IMPERIOGN COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI - Iremos convocar anexo.

Sistema 27/07/2022
14:43:22

Senhor fornecedor IMPERIOGN COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.912.700/0001-62, solicito o envio do anexo
referente ao ítem 1.

Sistema 27/07/2022
14:43:33

Senhor fornecedor IMPERIOGN COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.912.700/0001-62, solicito o envio do anexo
referente ao ítem 3.

Pregoeiro 27/07/2022
14:46:02

Para IMPERIOGN COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI - Estamos no aguardo do envio da Declaração.

37.912.700/0001-
62

27/07/2022
14:50:46

Senhor pregoeiro todas essas informação consta nos catálogos em anexo. Item 01 Consta Procel Selo A no catalogo anexado, quanto ao cabo vou pedir
declaração do meu fabricante. Item 03 só ofertei um produto lá no catalogo quando você abre está 60Cm, hora nenhuma anexei link, aguarda um momento

que anexo a documentação pro senhor.
Pregoeiro 27/07/2022

14:51:20
Para IMPERIOGN COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI - Item 9.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento

digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.
Pregoeiro 27/07/2022

14:51:24
Para IMPERIOGN COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI - Agradeço.

Pregoeiro 27/07/2022
14:51:51

Para IMPERIOGN COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI - Suspenderemos a presente sessão e retornaremos às 16:30 horas.

Sistema 27/07/2022
16:04:41

Senhor Pregoeiro, o fornecedor IMPERIOGN COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.912.700/0001-62, enviou o
anexo para o ítem 1.

Sistema 27/07/2022
16:04:56

Senhor Pregoeiro, o fornecedor IMPERIOGN COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.912.700/0001-62, enviou o
anexo para o ítem 3.

Pregoeiro 27/07/2022
16:46:21

Para IMPERIOGN COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI - Sr(a) Licitante, mediante os anexos apresentados, encaminhei-os para
análise técnica. Favor aguardar.

37.912.700/0001-
62

27/07/2022
16:52:45

Corrigindo informação do Fornecedor conforme declaração em anexo o cabo tem 1,60m e não 1,95m conforme dito anteriormente.

Pregoeiro 27/07/2022
17:19:33

Srs(as) Licitantes, boa tarde. Por questões administrativas, iremos suspender a presente sessão eletrônica e retornaremos, amanhã, dia 28/07/2022, às
14:00 horas. Agradeço a participação de todos.

Pregoeiro 28/07/2022
14:01:31

Srs(as) Licitantes, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão eletrônica.

Pregoeiro 28/07/2022
14:03:20

Para IMPERIOGN COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI - Sr(a) Licitante, boa tarde. Transcrevo o despacho proferido pela unidade
técnica:

Pregoeiro 28/07/2022 Para IMPERIOGN COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI - ..."Prezado pregoeiro, analisando a declaração enviada, que foi assinada
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14:03:40 pela empresa fabricante e o catálogo podemos afirmar que só vimos referência ao item 01. Nesse caso, foram superadas as ausências de informações sobre
o cabo e o selo PROCEL. ...

Pregoeiro 28/07/2022
14:04:07

Para IMPERIOGN COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI - ... Quanto ao consumo, apresentamos o exemplo do Mallory Delfos TS+
(https://www.magazineluiza.com.br/ventilador-de-coluna-mallory-delfos-ts/p/bfeghh6c62/ar/arvl/) que trás a informação de Consumo: 0,95kWh. Essa

informação é distinta do aparelho apresentado na proposta que diz que o consumo é de 2,71kWh/mês. ...
Pregoeiro 28/07/2022

14:04:19
Para IMPERIOGN COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI - ... Assim, fica ainda a pendência sobre o consumo. ..."

37.912.700/0001-
62

28/07/2022
14:11:58

Sobre o consumo é só vocês fazerem a conta, para calcular o consumo, é só multiplicar a potência pelo tempo de funcionamento em horas.

37.912.700/0001-
62

28/07/2022
14:12:59

Ou então Sr Pregoeiro(a), pode recusar minha proposta, obrigado.

Pregoeiro 28/07/2022
14:27:22

Para IMPERIOGN COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI - Aguarde um instante.

37.912.700/0001-
62

28/07/2022
14:53:07

Sr Pregoeiro, hora nenhuma eu ofertei produto com a marca Mallory conforme link enviado por voce abaixo. O meu produto ofertado Item 01 é Ventisol,
Item 03 Loren Sid, vocês tem que analisar o catalago anexado pelo fornecedor conforme dito anteriormente não lindk que a comissão arruma não sei aonde

de produto que não foi ofertado. Presta atenção nos anexos!!!
37.912.700/0001-

62
28/07/2022
14:54:30

Toda documentação e catálogos foram anexados desde o cadastro da proposta, hora nenhuma em nenhum anexo eu enviei link de produto!

Pregoeiro 28/07/2022
14:55:15

Para IMPERIOGN COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI - Sr(a) Licitante, transcrevo o despacho da unidade requisitante:

Pregoeiro 28/07/2022
14:55:56

Para IMPERIOGN COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI - ..."Prezado pregoeiro, em aditamento ao despacho anterior posso dizer
que em relação ao item 3, há sim, no folder apresentado uma "informação" de que teria um diâmetro de 60cm, diferente do que vimos no site da Leroy,

usado como referência. Caso o licitante declare que o aparelho tem realmente 60cm, não vemo nenhum óbice em receber o produto. ...
Pregoeiro 28/07/2022

14:57:16
Para IMPERIOGN COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI - ... Ressalto sempre que ele deverá ter em mente que se for entregue

diferente da proposta, iremos recusar e devolver o produto. Quanto ao item 01, por desconhecimento técnico desse servidor, caso o licitante declare que o
aparelho atende em relação ao consumo, também não recusaremos, com a mesma ressalva citada anteriormente. ..."

37.912.700/0001-
62

28/07/2022
14:57:41

Sr Pregoeiro, vou repetir mais uma vez, voces tem que usar como base o CATALOGO anexado, não link de site, o catalogo anexado é o produto ofertado,
simples, agora vou ter que fazer declaração sendo que no catalago já diz tudo.

Pregoeiro 28/07/2022
14:58:01

Para IMPERIOGN COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI - As solicitações da unidade requisitante podem ser ofertadas através deste
chat.

37.912.700/0001-
62

28/07/2022
14:58:06

Por gentileza peço desclassificação pro Item 01 e Item 03, grato.

Pregoeiro 28/07/2022
15:00:45

Para IMPERIOGN COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI - Agradeço a participação de V.Sª. Boa tarde.

Pregoeiro 28/07/2022
15:05:33

Para SOA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a terceira colocada para o item 01, considerando a determinação da legislação
e do pregão eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de valores menores. Aceita o valor de R$ 140,00?

41.395.741/0001-
04

28/07/2022
15:08:05

Boa tarde! Verificando...

Pregoeiro 28/07/2022
15:08:43

Para SOA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA - Agradeço.

41.395.741/0001-
04

28/07/2022
15:09:28

Já estamos com o melhor preço. Não consigo reduzir

Pregoeiro 28/07/2022
15:12:04

Para SOA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA - Agradeço. O valor ofertado por V.Sª é compatível com o estimado pela administração, portanto aceitável.
Convocaremos o pedido de anexo. V.Sª deverá juntar na presente sessão sua proposta devidamente ajustada ao último lance ofertado, contendo toda a

DESCRIÇÃO COMPLETA DO ITEM, BEM COMO ASSINADA
Pregoeiro 28/07/2022

15:12:12
Para SOA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA - Por favor, verificar o item 3.3, letras "a" e "b" do Termo de Referência.

Sistema 28/07/2022
15:12:42

Senhor fornecedor SOA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CNPJ/CPF: 41.395.741/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 28/07/2022
15:13:44

Para SOA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA - V.Sª tem o prazo de 02 (duas) horas para o envio da proposta, conforme determina o item 11.1 do Edital.

41.395.741/0001-
04

28/07/2022
15:18:58

Não está aberto para anexar

Sistema 28/07/2022
15:19:31

Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CNPJ/CPF: 41.395.741/0001-04, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 28/07/2022
15:33:33

Para SOA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA - Sr(a) Licitante, encaminhei a proposta de V.Sª para análise técnica pela unidade demandante. Suspenderemos a
sessão eletrônica e voltaremos às 16:30 horas.

Pregoeiro 28/07/2022
16:59:45

Para SOA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA - Sr(a) Licitante, transcrevo o parecer técnico: ..."Prezado pregoeiro, o modelo apresentado trás vício semelhante
ás propostas anteriores, como o consumo registrado acima do requerido, neste caso, 2,62 kWh/mês. Desta forma, não podemos atestar o recebimento. ..."

Pregoeiro 28/07/2022
17:00:13

Para SOA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA - V.Sª gostaria de efetuar algum esclarecimento acerca do parecer efetuado pela unidade requisitante?

41.395.741/0001-
04

28/07/2022
17:03:47

Boa tarde, Só um minuto

41.395.741/0001-
04

28/07/2022
17:10:37

Verificando a etiqueta do inmetro do produto bivolt o valor de consumo é de 3,34 KWh/mês e o monovolt 2,68 KWh/mês

Pregoeiro 28/07/2022
17:26:44

Para SOA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA - Sr(a) Licitante, conforme o parecer técnico, a proposta de V.Sª não atende aos requisitos solicitados no Edital,
razão pela qual, iremos recusar a sua proposta. Agradeço a sua participação.

Pregoeiro 28/07/2022
17:28:49

Srs(as) Licitantes, tendo em vista o encerramento do horário comercial que se aproxima, iremos suspender a presente sessão eletrônica e retornaremos,
amanhã, dia 29/07/2022, às 09:00 horas da manhã. Obrigado pela participação de todos.

Pregoeiro 29/07/2022
09:01:18

Srs(as) Licitantes, bom dia. Declaro reaberta a presente sessão eletrônica.

Pregoeiro 29/07/2022
09:02:20

Para MAVYG COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Sr(a) Licitante, bom dia. V.Sª foi a quarta colocada para o item 01, considerando a determinação da legislação e
do pregão eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de valores menores. Aceita o valor de R$ 140,00?

Pregoeiro 29/07/2022
09:10:34

Para MAVYG COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Sr(a) Licitante, bom dia. V.Sª foi a quarta colocada para o item 01, considerando a determinação da legislação e
do pregão eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de valores menores. Aceita o valor de R$ 140,00?

Pregoeiro 29/07/2022
09:11:26

Para MAVYG COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Item 6.5 do Edital: Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema

ou de sua desconexão.
Pregoeiro 29/07/2022

09:11:49
Para MAVYG COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Sr(a) Licitante, bom dia. V.Sª foi a quarta colocada para o item 01, considerando a determinação da legislação e

do pregão eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de valores menores. Aceita o valor de R$ 140,00?
Pregoeiro 29/07/2022

09:33:07
Para MAVYG COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Sr(a) Licitante, bom dia. V.Sª foi a quarta colocada para o item 01, considerando a determinação da legislação e

do pregão eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de valores menores. Aceita o valor de R$ 140,00?
Pregoeiro 29/07/2022

09:43:58
Para MAVYG COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Sr(a) Licitante, tendo em vista o silêncio de V.Sª em responder aos questionamentos deste Pregoeiro quanto à

negociação, iremos determinar o prazo de 20 (vinte) minutos para a resposta. Após esse prazo, iremos recusar a sua proposta.
44.820.086/0001-

74
29/07/2022
10:15:51

um momento por favor. é que tivemos problemas com a internet

Pregoeiro 29/07/2022
10:16:46

Para MAVYG COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Agradeço

44.820.086/0001-
74

29/07/2022
10:17:44

aceitamos pelo valor da nossa proposta 198,50

44.820.086/0001-
74

29/07/2022
10:18:33

não temos como acatar preço diferente porque o nosso já esta no limite.

Pregoeiro 29/07/2022
10:18:48

Para MAVYG COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Agradeço. O valor ofertado por V.Sª é compatível com o estimado pela administração, portanto aceitável.
Convocaremos o pedido de anexo. V.Sª deverá juntar na presente sessão sua proposta devidamente ajustada ao último lance ofertado, contendo toda a

DESCRIÇÃO COMPLETA DO ITEM, BEM COMO ASSINADA
Pregoeiro 29/07/2022

10:18:56
Para MAVYG COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Por favor, verificar o item 3.3, letras "a" e "b" do Termo de Referência.

Sistema 29/07/2022
10:19:08

Senhor fornecedor MAVYG COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 44.820.086/0001-74, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 29/07/2022
10:19:19

Para MAVYG COMERCIO DE MOVEIS LTDA - V.Sª tem o prazo de 02 (duas) horas para o envio da proposta, conforme determina o item 11.1 do Edital.

Pregoeiro 29/07/2022
10:19:32

Para MAVYG COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Anexo convocado.
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44.820.086/0001-
74

29/07/2022
10:19:57

ok

44.820.086/0001-
74

29/07/2022
10:29:42

um momento porque estou aguardando a fabrica passar o folder

Pregoeiro 29/07/2022
10:36:57

Para MAVYG COMERCIO DE MOVEIS LTDA - OK

Sistema 29/07/2022
11:07:09

Senhor Pregoeiro, o fornecedor MAVYG COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 44.820.086/0001-74, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 29/07/2022
11:12:02

Para MAVYG COMERCIO DE MOVEIS LTDA - V.Sª pode encaminhar o folder ou catálogo do produto?

Pregoeiro 29/07/2022
11:53:37

Para MAVYG COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Sr(a) Licitante, informo que a proposta apresentada por encaminhada à unidade requisitante para análise
superior.

Pregoeiro 29/07/2022
11:54:45

Srs(as) Licitantes, boa tarde. Tendo em vista o intervalo para o almoço, iremos suspender a presente sessão eletrônica e retornaremos no dia 01/08/2022
(segunda-feira), às 14 horas. Agradeço a participação de todos.

Pregoeiro 01/08/2022
14:02:48

Srs.(as) Licitantes, boa tarde. Peço a compreensão dos Srs.(as), por questões administrativas internas retornaremos ao CHAT às 16h da presente DATA,
ocasião na qual daremos continuidade a fase de julgamento e aceitação de propostas. Agradeço.

Pregoeiro 01/08/2022
16:01:23

Srs.(as) Licitantes, boa tarde. Peço a compreensão dos Srs.(as), por questões administrativas internas suspenderemos a presente sessão e retornaremos
amanhã, dia 02/08/2022, às 15:00 horas. Agradeço a participação de todos.

Pregoeiro 03/08/2022
16:57:55

Boa tarde Senhores (as) Licitantes!

Pregoeiro 03/08/2022
17:00:42

Daremos a continuidade de análises de propostas dos itens 1 e 3, nessa ordem.

Pregoeiro 03/08/2022
17:02:46

Para MAVYG COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Boa tarde Senhor (a) representante da empresa MAVYG COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA!

Pregoeiro 03/08/2022
17:06:02

Para MAVYG COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Recebemos a análise da unidade requisitante em relação a sua proposta atualizada do item 1, conforme
transcrição integral a seguir: "Ao pregoeiro. Prezado, verificamos que a empresa apresentou uma proposta cujo texto foi é o mesmo de nosso Termo de

Referência e sem uma clara descrição de modelo ou apresentação de folder que facilitasse a análise...continua
Pregoeiro 03/08/2022

17:06:47
Para MAVYG COMERCIO DE MOVEIS LTDA - continuação... "De acordo com o anexo 1115117, extraído do site da ventisol, a potência do modelo apresentado

seria de 147W o que, por si só, já desclassificaria a proposta da empresa. Há um outro modelo, COMERCIAL BIVOLT, mas também apresenta potência de
apenas 200W. Cabe a essa equipe de pregoeiros diligenciar para verificar se estamos ... continua

Pregoeiro 03/08/2022
17:07:33

Para MAVYG COMERCIO DE MOVEIS LTDA - continuação... "examinando o modelo correto, ou desclassificar, caso a proposta realmente não atinja a potência
mínima requerida, a saber, 240W. Atenciosamente"

Pregoeiro 03/08/2022
17:08:55

Para MAVYG COMERCIO DE MOVEIS LTDA - O Sr.(a) conseguiu o catálogo do modelo ofertado? Quer que eu convoque o anexo para que seja possível juntar
o mesmo?

Pregoeiro 03/08/2022
17:50:45

Devido a iminência de encerramento do horário comercial, o Pregoeiro informa que iremos suspender a sessão e reabriremos a mesma amanhã (dia
04/08/2022) às 14:00 (quatorze horas).

Pregoeiro 04/08/2022
14:00:04

Srs(as) Licitantes, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão eletrônica.

Pregoeiro 04/08/2022
14:00:20

Para MAVYG COMERCIO DE MOVEIS LTDA - O Sr.(a) conseguiu o catálogo do modelo ofertado? Quer que eu convoque o anexo para que seja possível juntar
o mesmo?

44.820.086/0001-
74

04/08/2022
14:00:52

boa tarde

44.820.086/0001-
74

04/08/2022
14:01:35

O nosso modelo nao atende a potencia do edital.

44.820.086/0001-
74

04/08/2022
14:01:49

Verificamos com a ventisol.

44.820.086/0001-
74

04/08/2022
14:03:00

Boa tarde a toda comissao.

Pregoeiro 04/08/2022
14:06:46

Para MAVYG COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Conforme a sua resposta, iremos recusar a sua proposta. Agradeço a participação de V.Sª.

Pregoeiro 04/08/2022
14:08:54

Para ARGOS LTDA - Sr(a) Licitante, bom dia. V.Sª foi a quinta colocada para o item 01, considerando a determinação da legislação e do pregão eletrônico,
devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de valores menores. Aceita o valor de R$ 140,00?

42.262.411/0001-
03

04/08/2022
14:10:52

Boa tarde, Sr. Pregoeiro. Estamos verificando.

42.262.411/0001-
03

04/08/2022
14:11:52

Sr. Pregoeiro, não temos mais descontos para o item 01. Já registramos nosso melhor preço.

Pregoeiro 04/08/2022
14:14:49

Para ARGOS LTDA - Agradeço. O valor ofertado por V.Sª é compatível com o estimado pela administração, portanto aceitável. Convocaremos o pedido de
anexo. V.Sª deverá juntar na presente sessão sua proposta devidamente ajustada ao último lance ofertado, contendo toda a DESCRIÇÃO COMPLETA DO

ITEM, BEM COMO ASSINADA
Pregoeiro 04/08/2022

14:14:54
Para ARGOS LTDA - Por favor, verificar o item 3.3, letras "a" e "b" do Termo de Referência.

Pregoeiro 04/08/2022
14:15:03

Para ARGOS LTDA - V.Sª tem o prazo de 02 (duas) horas para o envio da proposta, conforme determina o item 11.1 do Edital.

Sistema 04/08/2022
14:15:17

Senhor fornecedor ARGOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.262.411/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 04/08/2022
14:15:43

Para ARGOS LTDA - Anexo convocado.

42.262.411/0001-
03

04/08/2022
14:16:06

Ok, Sr. Pregoeiro. Será anexado.

Pregoeiro 04/08/2022
14:18:00

Para ARGOS LTDA - Agradeço a sua atenção.

Pregoeiro 04/08/2022
15:36:24

Para ARGOS LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde.

42.262.411/0001-
03

04/08/2022
15:39:05

Boa tarde, Sr. Pregoeiro.

Pregoeiro 04/08/2022
15:40:10

Para ARGOS LTDA - Estamos aguardando o envio da proposta.

42.262.411/0001-
03

04/08/2022
15:41:25

Será enviado no prazo solicitado.

Pregoeiro 04/08/2022
15:43:13

Para ARGOS LTDA - Obrigado.

Sistema 04/08/2022
15:52:59

Senhor Pregoeiro, o fornecedor ARGOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.262.411/0001-03, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 04/08/2022
16:05:11

Para ARGOS LTDA - Sr(a) Licitante, informo que encaminhei a proposta para análise técnica pela unidade demandante. Favor aguardar.

Pregoeiro 04/08/2022
16:46:47

Para ARGOS LTDA - Sr(a) Licitante, transcrevo o inteiro teor do despacho proferido pela unidade requisitante:

Pregoeiro 04/08/2022
16:47:59

Para ARGOS LTDA - ..."Prezado pregoeiro, após verificarmos o catálogo no site da VENTISOL, afirmamos que o modelo apresentado trás vício semelhante às
propostas anteriores, como o consumo registrado acima do requerido, neste caso, 2,66 kWh/mês. Desta forma, não podemos atestar o recebimento. ..."

42.262.411/0001-
03

04/08/2022
16:53:05

Ciente, Sr. Pregoeiro.

Pregoeiro 04/08/2022
17:01:07

Para ARGOS LTDA - Conforme o parecer técnico abaixo transcrito, iremos recusar a sua proposta. Agradeço a participação de V.Sª.

Pregoeiro 04/08/2022
17:02:39

Para VANESCA SILVA BATISTA 06867568513 - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a sexta colocada para o item 01, considerando a determinação da
legislação e do pregão eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de valores menores. Aceita o valor de R$ 140,00?

Pregoeiro 04/08/2022
17:14:52

Para VANESCA SILVA BATISTA 06867568513 - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a sexta colocada para o item 01, considerando a determinação da
legislação e do pregão eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de valores menores. Aceita o valor de R$ 140,00?

Pregoeiro 04/08/2022
17:27:04

Para VANESCA SILVA BATISTA 06867568513 - Item 6.5 do Edital: Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema

ou de sua desconexão.
Pregoeiro 04/08/2022

17:40:33
Para VANESCA SILVA BATISTA 06867568513 - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a sexta colocada para o item 01, considerando a determinação da

legislação e do pregão eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de valores menores. Aceita o valor de R$ 140,00?
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37.261.083/0001-
82

04/08/2022
17:43:19

Boa tarde, prezado não podemos chegar nesse valor.

Pregoeiro 04/08/2022
17:44:12

Para VANESCA SILVA BATISTA 06867568513 - Agradeço. O valor ofertado por V.Sª é compatível com o estimado pela administração, portanto aceitável.
Convocaremos o pedido de anexo. V.Sª deverá juntar na presente sessão sua proposta devidamente ajustada ao último lance ofertado, contendo toda a

DESCRIÇÃO COMPLETA DO ITEM, BEM COMO ASSINADA
Pregoeiro 04/08/2022

17:44:23
Para VANESCA SILVA BATISTA 06867568513 - Por favor, verificar o item 3.3, letras "a" e "b" do Termo de Referência.

Pregoeiro 04/08/2022
17:44:38

Para VANESCA SILVA BATISTA 06867568513 - V.Sª tem o prazo de 02 (duas) horas para o envio da proposta, conforme determina o item 11.1 do Edital.

Sistema 04/08/2022
17:44:48

Senhor fornecedor VANESCA SILVA BATISTA 06867568513, CNPJ/CPF: 37.261.083/0001-82, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 04/08/2022
17:45:07

Para VANESCA SILVA BATISTA 06867568513 - Anexo convocado.

37.261.083/0001-
82

04/08/2022
17:47:41

Pedimos dequalificacação do item tendo em vista que nosso produto ofertado já fora desqualificado por não atender as especificações do edital.

Pregoeiro 04/08/2022
17:50:05

Para VANESCA SILVA BATISTA 06867568513 - Agradeço a sua resposta e a sua participação.

Pregoeiro 04/08/2022
17:50:21

Para VANESCA SILVA BATISTA 06867568513 - Iremos desclassificar a sua proposta.

Sistema 04/08/2022
17:51:04

Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor

Sistema 04/08/2022
17:53:56

A etapa fechada foi reiniciada para o item 3. Fornecedor que apresentou lance no valor de R$ 455,4500 poderá enviar um lance único e fechado até às
17:58:55 do dia 04/08/2022.

Sistema 04/08/2022
17:58:56

O fornecedor da proposta no valor de R$ 455,4500 não enviou lance único e fechado para o item 3.

Sistema 04/08/2022
17:58:56

O item 3 está encerrado.

Pregoeiro 04/08/2022
18:02:53

Srs(as) Licitantes, tendo em vista o encerramento do horário comercial, iremos suspender a presente sessão eletrônica e retornaremos, amanhã, dia
05/08/2022, às 08:30 horas da manhã. Agradeço a participação de todos.

Pregoeiro 05/08/2022
08:31:51

Srs(as) Licitantes, bom dia. Declaro reaberta a presente sessão eletrônica.

Pregoeiro 05/08/2022
08:46:56

Para VANESCA SILVA BATISTA 06867568513 - Sr(a) Licitante, bom dia. V.Sª foi a quarta colocada para o item 03, considerando a determinação da
legislação e do pregão eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de valores menores. Aceita negociar o valor?

37.261.083/0001-
82

05/08/2022
08:50:16

Bom dia, prezado pedimos desqualificação para o item tendo em vista que o nosso modelo ofertado já fora desqualificado.

Pregoeiro 05/08/2022
09:01:31

Para VANESCA SILVA BATISTA 06867568513 - Agradeço a sua resposta e a sua participação.

Pregoeiro 05/08/2022
09:01:41

Para VANESCA SILVA BATISTA 06867568513 - Iremos desclassificar a sua proposta.

Sistema 05/08/2022
09:04:16

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no
julgamento´.

Pregoeiro 05/08/2022
09:05:55

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 05/08/2022 às 09:36:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 22/07/2022
08:33:30

Abertura da sessão pública 22/07/2022
09:00:01 Abertura da sessão pública

Encerramento da análise de
propostas

22/07/2022
09:10:01 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de propostas 22/07/2022
09:39:46 Início da etapa de julgamento de propostas

Suspensão administrativa 22/07/2022
13:06:00

Previsão de reabertura: 25/07/2022 14:00:00; Tendo em vista o intervalo do horário comercial para almoço e o final do expediente deste
TRE às 13:30 horas.

Reativação 25/07/2022
14:00:20

Suspensão administrativa 25/07/2022
18:21:49 Previsão de reabertura: 27/07/2022 14:00:00; Encerramento do horário comercial.

Reativação 27/07/2022
14:00:22

Suspensão administrativa 27/07/2022
17:20:41 Previsão de reabertura: 28/07/2022 14:00:00; Questões administrativas.

Reativação 28/07/2022
14:00:32

Suspensão administrativa 29/07/2022
11:56:24

Previsão de reabertura: 01/08/2022 14:00:00; Intervalo para o horário de almoço e o encerramento do horário do expediente neste TRE, às
13:30 horas.

Alteração equipe 01/08/2022
13:46:09

Pregoeiro Anterior: 56502931472-JOAO HERMINIO DE BARROS NETO . Pregoeiro Atual: 37408259449-WEBER BEZERRA CAVALCANTI .
Justificativa: mudança condução certame

Reativação 01/08/2022
14:00:12

Alteração equipe 01/08/2022
14:03:31

Pregoeiro Anterior: 37408259449-WEBER BEZERRA CAVALCANTI . Pregoeiro Atual: 56502931472-JOAO HERMINIO DE BARROS NETO .
Justificativa: mudança na condução certame

Suspensão administrativa 01/08/2022
16:02:12 Previsão de reabertura: 02/08/2022 15:00:00; Por razoes administrativas internas.

Reativação 02/08/2022
16:47:24

Alteração equipe 03/08/2022
14:24:18

Pregoeiro Anterior: 56502931472-JOAO HERMINIO DE BARROS NETO . Pregoeiro Atual: 00871703459-SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA .
Justificativa: Necessidade de continuidade.

Alteração equipe 04/08/2022
13:31:12

Pregoeiro Anterior: 00871703459-SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA . Pregoeiro Atual: 56502931472-JOAO HERMINIO DE BARROS NETO .
Justificativa: Continuação dos atos da sessão eletrônica

Suspensão administrativa 04/08/2022
18:04:24 Previsão de reabertura: 05/08/2022 08:30:00; Encerramento do horário comercial.

Reativação 05/08/2022
08:30:11

Abertura do prazo 05/08/2022
09:04:16 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do prazo 05/08/2022
09:05:55 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 05/08/2022 às 09:36:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o
prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 09:37 horas do dia 05 de agosto de
2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
JOAO HERMINIO DE BARROS NETO 
Pregoeiro Oficial
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SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA
Equipe de Apoio

Voltar   
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Pregão Eletrônico

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00057/2022 (SRP) 

Às 09:37 horas do dia 05 de agosto de 2022, após analisado o resultado do Pregão nº 00057/2022, referente ao
Processo nº 0007606-43.2021, o pregoeiro, Sr(a) JOAO HERMINIO DE BARROS NETO, ADJUDICA aos licitantes
vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação. 

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento. 

Resultado da Adjudicação

Item: 1
Descrição: Ventilador
Descrição Complementar: Ventilador Material: Aço , Diâmetro: 40 CM, Tipo: Coluna , Tensão Alimentação: 110/220
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 60 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 214,0900 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item
Evento Data Observações

Cancelado no
julgamento

05/08/2022
09:04:16

Item cancelado no julgamento. Motivo: As propostas não atendem aos requisitos
estabelecidos no Edital, conforme parecer técnico.

Item: 2
Descrição: Ventilador
Descrição Complementar: Material: Aço, Cor: Preta, Diâmetro: 50 CM, Tipo: Parede, Características Adicionais:
Oscilante, Inclinação Vertical, Controle De Veloci, Tensão Alimentação: 110/220 V, Potência Motor: 200 W,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 60 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 182,3800 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item
Evento Data Observações

Cancelado no
julgamento

05/08/2022
09:04:44 Item cancelado no julgamento. Motivo: Não houve negociação de valor.

Item: 3
Descrição: Ventilador
Descrição Complementar: Material: Aço, Cor: Preta, Diâmetro: 50 CM, Tipo: Parede, Características Adicionais:
Oscilante, Inclinação Vertical, Controle De Veloci, Tensão Alimentação: 110/220 V, Potência Motor: 200 W,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 60 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 455,4500 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Termo DE ADJUDICAÇÃO - FRACASSO (1119872)         SEI 0007606-43.2021.6.02.8000 / pg. 428



05/08/22, 09:38 Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/ata/TermoJulg.asp?prgCod=1058741&acao=A&tipo=t 2/2

Evento Data Observações
Cancelado no
julgamento

05/08/2022
09:05:02

Item cancelado no julgamento. Motivo: As propostas não atendem aos requisitos
estabelecidos no Edital, conforme parecer técnico.

Fim do documento
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 05 de agosto de 2022.
 
Senhor Secretário de Administração,
 
Informo a V.Sª o fracasso do Pregão Eletrônico n.º

57/2022.
 
Quanto aos itens 01 e 03, as propostas não estavam de

acordo com o Edital, mediante o parecer técnico emitido pela
unidade demandante e quanto ao item 02, as empresas participantes
não aceitaram a negociação com o valor estimado de R$ 182,38,
conforme Ata (1119871) e Termo de Adjudicação (1119872).

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 05/08/2022, às 09:49, 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
1119875 e o código CRC B9C8E965.

0007606-43.2021.6.02.8000 1119875v1
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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 agosto de 2022.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Remeto os presentes autos, pedindo vênia para

sugerir que o feito seja submetido à consideração superior da
Presidência, no sentido de homologar os atos praticados pelo
Sr. Pregoeiro, que declarou fracassado o Pregão Eletrônico nº
57/2022 (doc. 1119871), e autorizar a repetição do certame,
devendo a SEIC, previamente, reavaliar a estimativa da
despesa, a teor do que informado pelo Sr. Pregoeiro, no
Despacho PREG 1119875.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 10/08/2022, às 23:25, 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
1123286 e o código CRC A0E74E38.

0007606-43.2021.6.02.8000 1123286v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

CONCLUSÃO

Maceió, 11 de agosto de 2022.
Senhor Presidente, 
 
Cumpre-me levar ao conhecimento de Vossa

Excelência, informação prestada pelo Sr. Secretário de
Administração, por conduto do Despacho GSAD 1123286,
dando conta do fracasso do Pregão Eletrônico nº 57/2022
(1119871), que tinha como objeto a realização de Registro de
Preços para eventual aquisição de ventiladores.

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 57/2022,
consoante  Despacho PREG  1119875.

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,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Diretor-
Geral em exercício, em 11/08/2022, às 15:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1123486 e o código CRC CC725E43.

Conclusão GDG 1123486         SEI 0007606-43.2021.6.02.8000 / pg. 432



0007606-43.2021.6.02.8000 1123486v1

Conclusão GDG 1123486         SEI 0007606-43.2021.6.02.8000 / pg. 433



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0007606-43.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE PATRIMÔNIO
ASSUNTO : Homologação. Atos Pregoeiros. Autorização para realização de novo certame.

 

Decisão nº 3479 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

Tendo em vista o pronunciamento do Senhor Diretor-
Geral no evento SEI (1123486) e com fulcro nas informações
do Secretário de Administração  (1123286) noticiando o fracasso
do Pregão Eletrônico n° 57/2022, cujo objeto era  realização de
Registro de Preços para eventual aquisição de
ventiladores, 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. OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente
 

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
18/08/2022, às 14:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1124038 e o código CRC E70CCFC1.

0007606-43.2021.6.02.8000 1124038v2
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00059/2022

 
Às 20:03 horas do dia 10 de agosto de 2022, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0001978-39.2022,
Pregão nº 00059/2022. 
 

 
Resultado da Homologação

 
Item: 1
Descrição: Unidade Disco
Descrição Complementar: Unidade Disco Aplicação: Servidor , Capacidade: 200 GB, Tipo: Disco Ssd , Tamanho: 2,5
POL, Padrão: Sata 3 Gb/S , Velocidade: 500 MB/
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 50 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 13.107,5000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: PIPELINE TECH CORPORATION GROUP LTDA , pelo melhor lance de R$ 7.499,0000 .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 26/07/2022
16:00:06 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: PIPELINE TECH
CORPORATION GROUP LTDA, CNPJ/CPF: 41.643.531/0001-80, Melhor lance:

R$ 7.499,0000

Homologado 10/08/2022
20:03:48

JOSE RICARDO
ARAUJO E

SILVA

 
Item: 2
Descrição: Unidade Disco
Descrição Complementar: Unidade Disco Capacidade: 500 GB, Tipo: Disco Ssd , Tamanho: 2,5 POL, Padrão: Sata 3.0 ,
Velocidade: 550 MB/
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 20 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 6.060,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: DARIO C DA SILVA , pelo melhor lance de R$ 4.800,0000 .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 26/07/2022
16:00:08 - Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DARIO C DA SILVA,

CNPJ/CPF: 33.613.862/0001-49, Melhor lance: R$ 4.800,0000

Homologado 10/08/2022
20:03:51

JOSE RICARDO
ARAUJO E SILVA

Fim do documento
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 20 de agosto de 2022.
À SEIC, para revisar a cotação e demais medidas

necessárias a instruir a repetição do certame.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 20/08/2022, às 19:17, 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
1129855 e o código CRC F5F66F61.

0007606-43.2021.6.02.8000 1129855v1
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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 agosto de 2022.
 
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se de procedimento que tem por objeto a

aquisição de 180 (cento e oitenta) ventiladores, sendo 60
(sessenta) ventiladores com pedestais (coluna), 60 (sessenta)
ventiladores de parede de potência entre 150w e 240w e 60
(sessenta) ventiladores de parede de potência superior a
240w.

Os autos foram enviados pelo Senhor Secretário de
Administração, Despacho GSAD - 1129855, após fracasso do
Pregão eletrônico nº 57/2022 (Ata - 1119871), para revisão da
cotação e demais medidas necessárias à isntrução da
repetição do certame.

Para tanto, pesquisamos na plataforma Banco de
Preços propostas vencedores de licitações de objetos
semelhantes, ocorridas nos últimos 180 (cento e oitenta) dias,
tendo como parâmetro os lances efetuados no citado certame,
resultando em alteração nos valores estimados para os itens
"1" e "2", correspondendo ao valor total estimado em R$
59.105,40 (cinquenta e nove mil cento e cinco reais e
quarenta centavos).

Item Descrição Qtde Valor
Unitário Total

1 Ventilador de coluna/pedestal
(potência mínima de 120W) 60 R$

227,60
R$

13.656,00

2
Ventilador de parede (potência

mínima de
150W e inferior a 240W)

60 R$
302,04

R$
18.122,40

3 Ventilador de parede
(potência mínima de 240W) 60 R$

455,45
R$

27.327,00
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Valor total estimado R$ 59.105,40
Desta forma, ratificamos a sugestão de realização

de licitação na modalidade Pregão Eletrônico, pelo sistema de
registro de preços, com fundamento na Lei 10.520/2002,
regulamentada pelos Decretos nº  7.892/2013 e 10.024/2019,
com restrição de participação de micro e pequenas empresas.

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente,
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 22/08/2022, às 13:02, 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
1130362 e o código CRC A1A7CF05.
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Coordenadoria de Material e Patrimônio - COMAPCoordenadoria de Material e Patrimônio - COMAP
Seção de Instruções de ContrataçãoSeção de Instruções de Contratação

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 73 de 05 de Agosto de 2020.

Relatório gerado no dia 22/08/2022 12:50:09  (IP: 190.15.118.218)Relatório gerado no dia 22/08/2022 12:50:09  (IP: 190.15.118.218)

Relatório de Cotação: Ventilador de parede

Pesquisa realizada entre 22/08/2022 12:05:16 e 22/08/2022 12:44:31Pesquisa realizada entre 22/08/2022 12:05:16 e 22/08/2022 12:44:31

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 73 de 05 de Agosto de 2020, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC IV -Método matemático aplicado para a

definição do valor estimado."

ItemItem PreçosPreços QuantidadeQuantidade
PreçoPreço

EstimadoEstimado
PercentualPercentual

PreçoPreço

MáximoMáximo
TotalTotal

1) Ventilador de Parede 4 60 Unidades R$ 302,04 (un) - R$ 302,04 R$ 18.122,40

2) Ventilador de coluna/pedestal 5 60 Unidades R$ 227,60 (un) - R$ 227,60 R$ 13.656,00

Valor Global:Valor Global:   R$ 31.778,40R$ 31.778,40

Relatório gerado no dia 22/08/2022 12:50:09 (IP: 190.15.118.218)
Código Validação: QjS2abv4CyEFKf3FoopA%2fvwYAa%2fuORfbGSVfyy4mTcAj2Bexl%2fLDu5PXUgd%2b3%2fpLKh1PJz7Zulg%3d 
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Item 1: Ventilador de Parede

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 215,76R$ 215,76

Órgão:Órgão: Prefeitura Municipal de Monte Alegre

Objeto:Objeto: Aquisição de Equipamentos, Materiais Permanentes e Consumo, Máquinas e

Mobiliários, Para Atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste

Município..

Descrição:Descrição: VentiladorVentilador - Tipo: Parede, Potência Motor: 150 W, Tensão Alimentação: 110/220

V, Características Adicionais: Oscilante, Controle Velocidade, Regulagem Altura E,

Material: Chapa Aço Galvanizado, Diâmetro: 65 CM, Cor: Preta,

Data:Data: 14/07/2022 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:222022 / UASG:980495

Lote/Item:Lote/Item: /41

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 139

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PA

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

42.262.411/0001-03

* VENCEDOR *

ARGOS LTDA R$ 215,76R$ 215,76

34.683.771/0001-42 DOMINGOS SOUSA DE AGUIAR R$ 226,80

10.837.016/0001-07 BARBOSA MACEDO & CIA LTDA R$ 243,17

41.288.529/0001-30 R P S DE OLIVEIRA EIRELI R$ 255,00

33.671.275/0001-06 LICICOM NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA R$ 281,83

33.486.276/0001-80 JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI R$ 316,51

24.761.414/0001-00 A V COUTINHO DA SILVA R$ 316,55

09.643.921/0001-47 SPELL COMERCIO E SERVICO DE AR CONDICIONADO LTDA R$ 349,36

29.927.672/0001-29 CAPIM DOURADO COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA R$ 394,33

36.521.392/0001-81 GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI R$ 394,33

63.833.883/0001-30 U F AGUIAR EIRELI R$ 397,56

35.946.280/0001-00 N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA R$ 397,56

34.741.666/0001-12 MARIA FRANCINETE TAPAJOS EIRELI R$ 397,56

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 330,00R$ 330,00

Órgão:Órgão: COMANDO DO EXERCITO

61. BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA

Objeto:Objeto: Solicitação de aquisição de material permanente, para atender as necessidades

desta OM.

Descrição:Descrição: VENTILADORVENTILADOR - VENTILADOR, TIPO PAREDE, POTÊNCIA MOTOR 150 W, TENSÃO

ALIMENTAÇÃO 110/220 V,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS OSCILANTE,

CONTROLE VELOCIDADE, REGULAGEM ALTURA E,MATERIAL CHAPA AÇO

GALVANIZADO, DIÂMETRO 65 CM, COR PRETA

Data:Data: 01/07/2022 00:00

Modalidade:Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: Dispensa de Licitação Nº 53/2022 /

UASG: 160536

Lote/Item:Lote/Item: 1/1

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 1

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Detalhamento dos Itens

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 302,04 (un) Percentual:Percentual:  - Preço Máximo:Preço Máximo: R$ 302,04 Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 302,04

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

60 Unidades Potência mínima de 150W e inferior a 240W
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CatMat:CatMat: 453611453611 - VENTILADOR, TIPO:PAREDE, POTÊNCIA MOTOR:150 W, TENSÃO

ALIMENTAÇÃO:110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:OSCILANTE,

CONTROLE VELOCIDADE, REGULAGEM ALTURA E, MATERIAL:CHAPA AÇO

GALVANIZADO, DIÂMETRO:65 CM, COR:PRETA

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: AC

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

03.692.196/0001-10

* VENCEDOR *

E. N. LIMA VERDE R$ 330,00

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 422,39R$ 422,39

Órgão:Órgão: Prefeitura Municipal de Acará

Objeto:Objeto: Registro de preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

APARELHOS DOMESTICOS E INDUSTRIAIS, OBJETIVANDO ATENDER AS

DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE

ACARÁ/PA..

Descrição:Descrição: VentiladorVentilador - Tipo: Parede, Potência Motor: 150 W, Tensão Alimentação: 110/220

V, Características Adicionais: Oscilante, Controle Velocidade, Regulagem Altura E,

Material: Chapa Aço Galvanizado, Diâmetro: 65 CM, Cor: Preta,

CatMat:CatMat: 453611453611 - VENTILADOR, TIPO:PAREDE, POTÊNCIA MOTOR:150 W, TENSÃO

ALIMENTAÇÃO:110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:OSCILANTE,

CONTROLE VELOCIDADE, REGULAGEM ALTURA E, MATERIAL:CHAPA AÇO

GALVANIZADO, DIÂMETRO:65 CM, COR:PRETA

Data:Data: 15/06/2022 14:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:322022 / UASG:980403

Lote/Item:Lote/Item: /23

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 05/07/2022 15:26

Homologação:Homologação: 13/07/2022 16:03

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 217

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PA

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

07.041.480/0001-88

* VENCEDOR *

NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA R$ 422,39R$ 422,39

12.197.100/0001-39 GTEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI R$ 434,00

41.288.529/0001-30 R P S DE OLIVEIRA EIRELI R$ 550,00

42.254.594/0001-07 G S SARMENTO O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE

INFORMATICA EIRELI

R$ 600,00

39.885.427/0001-50 UNIDAS COMERCIAL E SERVICOS LTDA R$ 600,00

19.717.870/0001-04 KIENTRO BRASIL LTDA R$ 630,00

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 240,00R$ 240,00

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas

Objeto:Objeto: Aquisição de mobiliário, eletrodomésticos e eletrônicos..

Descrição:Descrição: VentiladorVentilador - Tipo: Parede, Potência Motor: 150 W, Tensão Alimentação: 110/220

V, Características Adicionais: Oscilante, Controle Velocidade, Regulagem Altura E,

Material: Chapa Aço Galvanizado, Diâmetro: 65 CM, Cor: Preta,

CatMat:CatMat: 453611453611 - VENTILADOR, TIPO:PAREDE, POTÊNCIA MOTOR:150 W, TENSÃO

ALIMENTAÇÃO:110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:OSCILANTE,

CONTROLE VELOCIDADE, REGULAGEM ALTURA E, MATERIAL:CHAPA AÇO

GALVANIZADO, DIÂMETRO:65 CM, COR:PRETA

Data:Data: 04/04/2022 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:72022 / UASG:153028

Lote/Item:Lote/Item: /88

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 07/06/2022 18:10

Homologação:Homologação: 22/06/2022 16:30

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 6

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: MG

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

08.533.577/0001-70

* VENCEDOR *

JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA R$ 240,00R$ 240,00
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42.262.411/0001-03 ARGOS LTDA R$ 252,44

36.521.392/0001-81 GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI R$ 263,16

43.731.740/0001-00 FRONT COMERCIAL LTDA R$ 274,89

20.204.978/0001-82 MBR COMERCIO DE MATERIAIS LTDA R$ 274,90

10.842.829/0001-95 C & N MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA R$ 285,00

20.550.091/0001-46 MOTA & BRITO LTDA R$ 330,00

04.192.066/0001-81 VALTER OLIVEIRA DA SILVA COMERCIO DE MAQUINAS R$ 450,00

43.825.429/0001-20 LICITALIMP COMERCIAL LTDA R$ 500,00

33.671.275/0001-06 LICICOM NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA R$ 500,00

45.520.466/0001-56 LUIZ TIAGO MOTA DA SILVA 03790693260 R$ 35.000,00

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final
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Item 2: Ventilador de coluna/pedestal

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 333,96R$ 333,96

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

EMBRAPA HORTALICAS/BRASILIA/DF

Objeto:Objeto: Aquisição de Mobiliário em Geral e Eletrodoméstico para casa funcional e Ar

condicionados para o Laboratório de Pesquisa..

Descrição:Descrição: VentiladorVentilador - Ventilador Tipo: Coluna , Potência Motor: 120 W, Tensão

Alimentação: 220 V, Características Adicionais: 3 Velocidades, Altura Regulável ,

Material: Aço , Diâmetro: 45 C

Data:Data: 04/08/2022 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:42022 / UASG:135040

Lote/Item:Lote/Item: /17

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 5

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: DF

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

31.724.820/0001-50

* VENCEDOR *

LEONARDO FRANCISCO DA SILVA 82162727668 R$ 333,96R$ 333,96

45.306.525/0001-98 FABIO ANTONIO DE OLIVEIRA 13017228800 R$ 500,00

19.806.688/0001-20 SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI R$ 5.000,00

42.262.411/0001-03 ARGOS LTDA R$ 5.000,00

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 230,00R$ 230,00

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando do Exército 

Comando Militar da Amazônia 

2ºGrupamento de Engenharia de Construção 

5ºBatalhão de Engenharia de Construção

Objeto:Objeto: Aquisição de material permanente, conforme condições, quantidades, exigências

e estimativas, inclusive as encaminhadas pelos órgãos e entidades

participantes..

Descrição:Descrição: VentiladorVentilador - Ventilador Tipo: Coluna , Potência Motor: 120 W, Tensão

Alimentação: 110 V, Características Adicionais: 3 Velocidades, Altura Regulável ,

Material: Aço , Diâmetro: 45 C

CatMat:CatMat: 453571453571 - VENTILADOR, TIPO:COLUNA, POTÊNCIA MOTOR:120 W, TENSÃO

ALIMENTAÇÃO:110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:3 VELOCIDADES, ALTURA

REGULÁVEL, MATERIAL:AÇO, DIÂMETRO:45 CM

Data:Data: 29/07/2022 10:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:182022 / UASG:160348

Lote/Item:Lote/Item: /27

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 117

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: RO

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

11.094.173/0001-32

* VENCEDOR *

OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI R$ 230,00R$ 230,00

42.262.411/0001-03 ARGOS LTDA R$ 248,85

04.927.672/0001-06 S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA R$ 350,00

33.146.225/0001-00 RALSON M. LIMA EIRELI R$ 400,00

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 187,00R$ 187,00

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 227,60 (un) Percentual:Percentual:  - Preço Máximo:Preço Máximo: R$ 227,60 Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 227,60

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

60 Unidades Potência mínima de 120W
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Órgão:Órgão: PREF.MUN.DE RIO VERDE

Objeto:Objeto: Pregão Eletrônico para Registro de preços para futura aquisição de eletrônicos e

eletrodomésticos para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de

Rio Verde (GO), conforme especificações e quantidades estabelecidas no Termo

de Referência – Anexo, do Edital..

Descrição:Descrição: VentiladorVentilador - Tipo: Coluna, Potência Motor: 120 W, Tensão Alimentação: 220 V,

Características Adicionais: 3 Velocidades, Altura Regulável, Material: Aço,

Diâmetro: 45 CM,

CatMat:CatMat: 453573453573 - VENTILADOR, TIPO:COLUNA, POTÊNCIA MOTOR:120 W, TENSÃO

ALIMENTAÇÃO:220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:3 VELOCIDADES, ALTURA

REGULÁVEL, MATERIAL:AÇO, DIÂMETRO:45 CM

Data:Data: 12/05/2022 08:10

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:432022 / UASG:989571

Lote/Item:Lote/Item: /26

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 30

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: GO

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

11.094.173/0001-32

* VENCEDOR *

OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI R$ 187,00R$ 187,00

01.448.972/0001-06 JOSEMILIA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA R$ 190,00

29.245.165/0001-05 ALFAMIX COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAS HOSPITALARES, SERVICOS E INDUSTRIA -

EIRELI

R$ 202,10

27.895.281/0001-44 MV ELETRONICOS EIRELI R$ 210,00

28.697.784/0001-78 MARIA CONSUELO SOARES DA MATA R$ 212,40

19.225.144/0001-74 JUME'S MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA R$ 215,40

35.556.376/0001-61 NS DISTRIBUIDORA EIRELI R$ 218,40

43.731.740/0001-00 FRONT COMERCIAL LTDA R$ 269,58

33.859.616/0001-71 MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI R$ 269,59

00.535.560/0001-40 LPK LTDA R$ 272,60

33.486.276/0001-80 JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI R$ 330,00

32.314.972/0001-47 C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO R$ 340,00

39.866.190/0001-60 DRIMED COMERCIAL LTDA R$ 350,00

05.207.424/0001-45 VINICIUS CHAVES DOS SANTOS R$ 424,00

29.091.640/0001-36 GOIAS COMERCIO LTDA R$ 835,30

37.261.083/0001-82 VANESCA SILVA BATISTA 06867568513 R$ 835,36

15.104.655/0001-87 JC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI R$ 835,36

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 212,75R$ 212,75

Órgão:Órgão: INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL

IPHAN

Objeto:Objeto: Aquisição de material permanente, afim deatender às necessidades da

Superintendência do IPHAN-RJ, conforme especificações e quantitativos: 1-

CARRO COLETOR LIXO COM TAMPA, MATERIAL POLIPROPILENO OU

POLIETILENO ALTA RESISTÊNCIA, COMPONENTES 2 RODÍZIOS

DIANTEIROS/IDENTIFICAÇÃO, CAPACIDADE 240 Litros, COR PRETO; 4 -

Ventiladores Tipo: Coluna; Potência Motor: Mínima 120 W; Tensão Alimentação:

110/220 V; Características Adicionais: Grade Removível; Diâmetro: 40 Cm; Cor

Branca/Preta

Descrição:Descrição: VENTILADORVENTILADOR - VENTILADOR, TIPO COLUNA, POTÊNCIA MOTOR MÍNIMA 120 W,

TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/ 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRADE

REMOVÍVEL, TIPO HÉLICE 03 PÁS,DIÂMETRO 40 CM, COR BRANCA/PRETA,

ALTURA MÍNIMO 1,20 E MÁXIMO 1,50 M, ROTAÇÃO 1.300 RPM

CatMat:CatMat: 295580295580 - VENTILADOR, TIPO:COLUNA, POTÊNCIA MOTOR:MÍNIMA 120 W,

TENSÃO ALIMENTAÇÃO:110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:GRADE

REMOVÍVEL, TIPO HÉLICE:03 PÁS, DIÂMETRO:40 CM, COR:BRANCA/PRETA,

ALTURA:MÍNIMO 1,20 E MÁXIMO 1,50 M, ROTAÇÃO:1.300 RPM

Data:Data: 01/04/2022 00:00

Modalidade:Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: Dispensa de Licitação Nº 15/2022 /

UASG: 343006

Lote/Item:Lote/Item: 2/1

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 4

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: RJ

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Relatório gerado no dia 22/08/2022 12:50:09 (IP: 190.15.118.218)
Código Validação: QjS2abv4CyEFKf3FoopA%2fvwYAa%2fuORfbGSVfyy4mTcAj2Bexl%2fLDu5PXUgd%2b3%2fpLKh1PJz7Zulg%3d 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=QjS2abv4CyEFKf3FoopA%252fvwYAa%252fuORfbGSVfyy4mTcAj2Bexl%252fLDu5PXUgd%252b3%252fpLKh1PJz7Zulg%253d 6 / 7
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http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=989571&uasg=989571&numprp=432022&Seq=1


CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

45.125.667/0001-59

* VENCEDOR *

SJT COMERCIO LTDA R$ 212,75

Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 174,28R$ 174,28

Órgão:Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

DECANATO DO CENTRO DE LETRAS E ARTES DA UFRJ

Objeto:Objeto: Aquisição de material permanente para a Escola de Musica da UFRJ.

Descrição:Descrição: VENTILADORVENTILADOR - VENTILADOR, TIPO COLUNA, POTÊNCIA MOTOR 120 W, TENSÃO

ALIMENTAÇÃO 110 V,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 VELOCIDADES, ALTURA

REGULÁVEL, MATERIAL AÇO, DIÂMETRO 45 CM

CatMat:CatMat: 453571453571 - VENTILADOR, TIPO:COLUNA, POTÊNCIA MOTOR:120 W, TENSÃO

ALIMENTAÇÃO:110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:3 VELOCIDADES, ALTURA

REGULÁVEL, MATERIAL:AÇO, DIÂMETRO:45 CM

Data:Data: 01/04/2022 00:00

Modalidade:Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: Dispensa de Licitação Nº 7/2022 /

UASG: 153127

Lote/Item:Lote/Item: 3/1

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 7

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: RJ

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

11.094.173/0001-32

* VENCEDOR *

OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI R$ 174,28

Relatório gerado no dia 22/08/2022 12:50:09 (IP: 190.15.118.218)
Código Validação: QjS2abv4CyEFKf3FoopA%2fvwYAa%2fuORfbGSVfyy4mTcAj2Bexl%2fLDu5PXUgd%2b3%2fpLKh1PJz7Zulg%3d 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=QjS2abv4CyEFKf3FoopA%252fvwYAa%252fuORfbGSVfyy4mTcAj2Bexl%252fLDu5PXUgd%252b3%252fpLKh1PJz7Zulg%253d 7 / 7
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CERTIDÃO

 

Certifico, para os devidos fins, que foram publicadas, no
Portal da Transparência, as informações contidas
na aba "Solicitações de Contratação", informações estas coletadas
nestes autos e atualizadas até a data de hoje.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 22/08/2022, às 13:16, 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
1130463 e o código CRC 33A7BEF3.

0007606-43.2021.6.02.8000 1130463v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

1 - OBJETO 
1.1. O presente Termo de Referência tem por objetivo a aquisição

eventual, através de ARP, de Aparelhos de Utensílios Domésticos –
ventiladores de coluna (120w ou superior) e de parede (150w e 240w) -
três modelos distintos, necessários ao bom funcionamento das atividades
desenvolvidas nos cartórios eleitorais da capital e do interior, conforme
quantidades e especificações técnicas contida no único anexo,  integrante e
complementar deste documento.

1.2. As quantidades descritas são estimativas máximas para
fornecimento eventual durante 12 meses, com entregas em períodos
alternados ou não e quantidades dos pedidos definidas de acordo com os
levantamentos efetuados pela SEPAT;

1.3. Pretendemos, no exercício de 2022, uma compra de
20 ventiladores de coluna, caso haja orçamento disponível.

 
2 – JUSTIFICATIVA
2.1. A solicitação se justifica pela necessidade de recompor o

estoque de ventiladores que uma vez que seus consertos, quando fora da
garantia, são antieconômicos.

 
3 - DA PROPOSTA DE PREÇOS
3.1. Na proposta de preço deverá conter: discriminação

detalhada do produto ofertado, a dimensão exata do produto cotado, sem
conter medidas alternativas, a quantidade solicitada, o valor unitário e o total,
marca, código, modelo ou linha, garantia, prazo de validade da proposta e
prazo para entrega dos materiais, bem como o número da conta-corrente,
agência e nome do Banco do Fornecedor para possíveis pagamentos;

3.2. Será considerada vencedora a proposta que contenha
o menor valor por item, desde que atenda as exigências contidas neste
Termo de Referência, Anexo Único e Edital do Pregão;

3.3. Junto com a proposta comercial final (proposta ajustada) a
empresa deverá apresentar:

 a) Declaração expressa e Catálogo e/ou manual do
produto, comprovando sua garantia gratuita, através de assistência técnica
autorizada nesta capital, quanto aos reparos, substituição de peças,
acessórios e outros itens que acusarem defeito de fabricação e de
funcionamento durante o prazo solicitado no item específico. Caso o produto
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não disponha de assistência técnica local, a empresa vencedora pode se
responsabilizar pelos custos necessários ao reparo/troca do produto em outra
cidade, incluindo aí aqueles com transporte e outros necessários à resolução
do problema.

b) Catálogo ou desenho ilustrativo contendo os modelos e/ou
linhas e/ou códigos, dos produtos para o qual o licitante tenha apresentado
proposta, para facilitar a visualização e identificação dos mesmos. Essa
exigência pode ser substituída por folder de site com o respectivo link para
comprovação de sua veracidade.

 
4 - PRAZOS DE ENTREGA E GARANTIA DOS BENS
4.1 Prazo de entrega, nesta capital: até 45 dias corridos,

contados a partir da data de recebimento da Autorização de Fornecimento
(Nota de Empenho) por e-mail. A empresa que não cumprir o prazo estipulado
poderá sofrer sanções estabelecidas no Edital do Pregão;

4.1. 1. Local da Entrega: no almoxarifado deste Regional,
situado na Rua coronel Pedro Lima 230,  CEP 57022-220, Maceió-AL, dentro do
horário de expediente do Órgão;

4.2 Prazo de garantia mínima: 12 meses.
 
5 - RECEBIMENTO DOS BENS
5.1. Os bens serão recebidos:
a) Na Seção de Almoxarifado, que informará a quantidade de

volumes recebidos, no prazo de até 03 dias úteis do recebimento, à Seção de
Patrimônio;

b) Provisoriamente - por fiscal designado da Seção de
Patrimônio que analisará as especificações técnicas, através de modelo
próprio conforme normativo interno;

c) Definitivamente - pela gestor do contrato no prazo máximo
de até 05 dias úteis, contados da comunicação da SEALMOX, após os testes e
conferências necessárias, mediante documento específico anexado ao
processo conforme normativo interno.

 
6 – GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA AQUISIÇÃO
6.1. A gestão e fiscalização será exercida pela Seção de

Patrimônio, a qual competirá dirimir dúvidas que surgirem no decorrer do
período do contrato;

6.2. Poderá rejeitar, totalmente ou em parte, qualquer material
que não esteja de acordo com as exigências, ou aquele que não seja
comprovadamente original e novo, assim considerados de primeiro uso;

6.3. Poderá ainda, caso entenda necessário, exigir amostra dos
produtos ofertados, antes da entrega dos itens, para que seja efetuado testes
de conformidade. Nestes testes, os produtos poderão ser abertos,
manuseados, testados, sendo devolvidos, se reprovados, à contratada no
estado em que se encontrem ao final da avaliação técnica, sem qualquer ônus
para o contratante. A amostra deverá ser fornecida, no mesmo local da
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entrega dos bens, no prazo de até 10 dias, contados da solicitação por escrito
da comissão de recebimento.

6.3.1 Vide observações nos anexos
 
7. DAS RESPONSABILIDADES DA EMPRESA
7.1. Fornecer os produtos de alta qualidade, observando

rigorosamente os prazos, as especificações e exigências estabelecidas no
Termo de Referência, no Edital de Pregão, e na Proposta de Preços,
observando as normas técnicas exigidas, fornecendo todas as informações
eventualmente solicitadas;

7.2. Fornecer assistência técnica gratuita, durante o período da
garantia mínima de 12 meses, por meio de Assistência Técnica Autorizada pelo
Fabricante;

7.3 Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos
materiais, mão-de-obra, embalagens, ferramentas, fretes, transportes,
impostos, taxas, emolumentos ou quaisquer outras incidentes sobre o
fornecimento;

7.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à
Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus
empregados na entrega do material, incluindo as entregas feitas por
transportadora;

7.5. Fornecer, junto com o material, a Nota Fiscal discriminada
de acordo com a Nota de Empenho, incluindo marca e modelo do produto
fornecido, para que sejam tomadas as medidas de aceites e pagamentos.

 
8. DAS RESPONSABILIDADES DO TRIBUNAL REGIONAL

ELEITORAL
8.1. Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa

cumprir suas obrigações dentro das normas e condições do processo de
venda;

8.2. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em
desacordo com as obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para
substituição dos bens;

8.3. Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.
 
9. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
9.1 - Visando à efetiva aplicação de critérios, ações ambientais e

socioambientais quecontribuam para a promoção do desenvolvimento nacional
sustentável, e em atendimento aodisposto no art. 3º da Lei n.º 8.666/93, bem
como no Acórdão n.º 1056/2017 – Plenário doTCU; na Resolução n.º 201/2015
do CNJ e na Resolução n.º 23.474/2016 do TSE, será(ão)exigido(s) como
critério(s) de sustentabilidade.

9.1.1 - obedecer às normas técnicas, de saúde, de higiene e de
segurança dotrabalho, de acordo com as normas do Ministério do Trabalho e
Emprego e normasambientais vigentes;

9.1.2 - fornecer aos empregados os equipamentos de segurança
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que sefizerem necessários à execução de serviços e fiscalizar seu uso, em
especial pelo que constada Norma Regulamentadora n.º 6 do MTE;

9.1.3 - não possuir inscrição no cadastro de empregadores
flagrados explorando trabalhadores em condições análogas às de escravo,
instituído pela Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH nº 4, de 11 de maio de
2016;

9.1.4 - não ter sido condenada, a licitante vencedora ou seus
dirigentes, por infringir as leis de combate à discriminação de raça ou de
gênero, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, em afronta à previsão aos
artigos 1° e 170 da Constituição Federal de 1988;do artigo 149 do Código
Penal Brasileiro; do Decreto n° 5.017, de 12 de março de 2004(promulga o
Protocolo de Palermo) e das Convenções da OIT n.ºs 29 e 10

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 22/08/2022, às 17:41, 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
1130906 e o código CRC 1322CE7C.

0007606-43.2021.6.02.8000 1130906v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Anexo

ITEM 01
VENTILADOR DE COLUNA/PEDESTAL

(60 Unidades)
 
a) Potência mínima de 120W
b) Haste metálica com altura regulável;
c) Mínimo de 40 cm de diâmetro, com grade de fácil remoção;
d) 6 pás, confeccionadas em material resistente, que operam em pelo menos 3
velocidades;
e) Baixo nível de ruído;
f) Inclinação vertical em 4 níveis (incluindo para o chão);
g) Sistema de Oscilação lateral;
h) Montagem e desmontagem, sem precisar de ferramentas;
i) Alça para transporte;
j) Consumo máximo de 3 kWh/mês;
k) Voltagem: 220 V ou bivolt;
l) Selo/Registro no Inmetro;
m) Selo Procel eficiência “A”;
n) Garantia mínima de 12 meses;

 

Obs: O aparelho poderá ser testado pela Seção de Patrimônio para verificar a
resistência e confiabilidade da base quanto ao risco de quebra.

 

ITEM 02
VENTILADOR DE PAREDE

(60 Unidades)

a) Potência mínima de 150W e inferior a 240W
b) Mínimo de 50 cm de diâmetro, com grade de fácil remoção;
c) Mínimo de 3 pás, confeccionadas em material resistente, que operem em
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pelo menos 3 velocidades;
d) Peso até 5 Kg;
e) Consumo máximo de 3 kWh/mês;
f) Voltagem: 220 V ou bivolt;
g) Selo/Registro no Inmetro;
h) Selo Procel eficiência “A”;
i) Garantia mínima de 12 meses;

 

ITEM 03
VENTILADOR DE PAREDE

(60 Unidades)

a) Potência mínima de 240W
b) Mínimo de 60 cm de diâmetro, com grade de fácil remoção;
c) Mínimo de 3 pás, confeccionadas em material resistente, que operem em
pelo menos 3 velocidades;
d) Peso até 8 Kg;
e) Consumo máximo de 3 kWh/mês;
f) Voltagem: 220 V ou bivolt;
g) Selo/Registro no Inmetro;
h) Selo Procel eficiência “A”;
i) Garantia mínima de 12 meses;

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 22/08/2022, às 17:41, 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
1130910 e o código CRC DD4A2156.

0007606-43.2021.6.02.8000 1130910v6
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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 agosto de 2022.
À COMAP
Para continuidade, após alteração no Anexo Único

do Termo de Referência no item de consumo.
At.te

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 22/08/2022, 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
1131064 e o código CRC 9A726E6B.

0007606-43.2021.6.02.8000 1131064v1
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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 agosto de 2022.
 
À SLC
 
Senhora Chefe,
 
Tratam os presentes autos de aquisição de ventiladores,

para utilização nos prédios que sediam as unidades desta Justiça
Eleitoral, mediante sistema de registro de preços, de acordo com o
Termo de Referência SEPAT 1130906, Anexo Único, 1130910. 

 
Referida aquisição já passou por um processo licitatório,

Pregão Eletrônico nº 57/2022, 1100706, que restou fracassado, visto
a impossibilidade de aceitação, pelos licitantes, dos valores
estimados pela administração, para os itens 01 e 03, e quanto as
especificações, para o item 02, conforme informa o pregoeiro no
Despacho PREG 1119875.

 
Constam deste feito o Termo de Referência SEPAT

1130906, Anexo Único, 1130910, ajustado pela unidade demandante,
bem como a atualização da pesquisa de preços, Despacho
SEIC 1130362.

 
Nesse sentido, dando continuidade ao trâmite,

encaminho o procedimento em tela à SLC, para para elaboração da
minuta do instrumento convocatório, em atendimento do artigo 4º,
Inciso IX, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017, com consequente
remessa à AJ-DG para a competente análise.

 
Concomitantemente, à SAD para avaliar a necessidade de

ajuste no valor da reserva de crédito, tendo em vista o valor
atualizado da pesquisa, R$ 59.105,40 (cinquenta e nove mil cento e
cinco reais e quarenta centavos), bem como a ratificação dos ajustes
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realizados pela unidade demandante, no termo de referência. 
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 22/08/2022, às 19:42, 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
1131240 e o código CRC 71A5D6FA.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2022 

 
MINUTA 
 
PROCESSO Nº: 0007606-43.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: XX de XXXX de 2022 
Horário Abertura: 14 horas 
(HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF) 

 
 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de Lici-
tações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, conforme descrito neste 
Edital e seus Anexos, objetivando o Registro de Preços para aquisição de ventiladores, tudo 
de acordo com requisição promovida pela Secretaria de Tecnologia da Informação. 
 

 O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17/07/2002, pelo 
Decreto nº 7.892 de 23/01/2013, pelo Decreto nº 10.024/2019, pelo Decreto nº 8.538, de 
06/10/2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 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. Aplica-se ao presente 
torneio licitatório, ainda, a Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, o Decreto nº 
7.174/2010, o Decreto nº 8.184/2014, a Portaria nº 212, de 18/06/2001, da Presidência 
deste Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, edição de 19/06/2001, 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 11/09/1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1 - DO OBJETO 
 

1.1. O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preço para aquisição eventual de 
ventiladores de coluna (120w ou superior) e de parede (150w e 240w), necessários ao bom 
funcionamento das atividades desenvolvidas nos cartórios eleitorais da capital e do interior, 
conforme especificações descritas neste edital e seus anexos.  

 
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS 
 
2.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste procedimento 
licitatório é de 12 (doze) meses, contado da publicação do referido ato. 
 
2.2. A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação de toda quantidade 
estimada no Registro, que poderá ocorrer de acordo com as necessidades do TRE/AL. 
 
2.3. A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional Eleitoral a 
contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, 
assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições. 
 

2.3.1. O direito de preferência de que trata este item poderá ser exercido pelo 
beneficiário do registro quando o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, após realizada 
a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que o registrado 
ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço registrado, 
igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação. 
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3 – DO PRAZO DE ENTREGA E DE GARANTIA 
 
3.1. O prazo máximo para o fornecimento é de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, 
após o recebimento da ordem de fornecimento, nota de empenho ou documento 
equivalente, por e-mail. 
 
3.2.  O prazo de garantia dos materiais será de, no mínimo, 12 (doze) meses. 
 
4 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
4.1.  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. 

4.1.2. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

4.2.    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 microempreende-

dor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

4.3.   Não poderão participar desta licitação os interessados: 

4.3.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, 

na forma da legislação vigente; 

4.3.2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

4.3.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

4.3.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, 

de 1993; 

4.3.5. que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em pro-

cesso de dissolução ou liquidação; 

4.3.6. que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente 

em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos ma-

gistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções adminis-

trativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e 

assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na li-

nha 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). 

4.3.  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 certa-

me. 

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 apresen-

tada está em conformidade com as exigências editalícias; 

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatorie-

dade 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 serviços sejam prestados 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. 

4.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante 

às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 

5.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a parti-

cipação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

5.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraes-

trutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

5.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante 

ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 

transações inerentes a este Pregão. 

5.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em 

seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os 

atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do pro-

vedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos de-

correntes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

5.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no 

SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo pro-

ceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorre-
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ção ou aqueles se tornem desatualizados. 

5.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassifica-

ção no momento da habilitação 

6 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 

6.1.  Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente 

com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto 

ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, 

quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edi-

tal, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

6.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem 

do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos 

sistemas. 

6.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação 

de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos 

termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

6.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a ses-

são pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, di-

ante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua descone-

xão. 

6.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 

e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

6.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as pro-

postas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de ne-

gociação e julgamento da proposta. 

6.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classifi-

cado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público 

após o encerramento do envio de lances. 

 
7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
 

7.1.  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrô-

nico, dos seguintes campos: 

a) Valor unitário de cada item ofertado; 

b) Discriminação detalhada do produto ofertado, conforme as especificações cons-

tantes no Anexo I-A, a dimensão exata do produto cotado, sem conter medidas al-

ternativas, a quantidade solicitada, o valor unitário e o total, marca, código, modelo 

ou linha, garantia, prazo de validade da proposta e prazo para entrega dos materi-

ais, bem como o número da conta-corrente, agência e nome do Banco do Fornece-

dor para possíveis pagamentos. 
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7.2.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

7.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previ-

denciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente no fornecimento dos bens. 

7.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 

exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer al-

teração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

7.5.  O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da 

data de sua apresentação. 

7.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regên-

cia de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas. 

7.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte 

dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o 

devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a 

adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, 

inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da em-

presa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES. 
 

8.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema ele-

trônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas 

que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham 

vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Refe-

rência. 

8.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

8.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente 

estas participarão da fase de lances. 

8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e 

os licitantes. 

8.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente 
por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do 
valor consignado no registro. 
 

8.5.1. Os lances deverão ser ofertados pelo valor unitário de cada item ofertado. 
 
8.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 
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abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

8.7.  O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema. 

8.8.  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 

vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, 

sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 

8.9.  Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e 

fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e 

fechado. 

8.10.  A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse 

prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que trans-

correrá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual 

será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

8.11.   Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que 

o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superio-

res àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigi-

loso até o encerramento deste prazo. 

8.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, po-

derão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de 

três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

8.12.  Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os 

lances segundo a ordem crescente de valores. 

8.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos 

itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, 

até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fe-

chado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

8.13.   Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reiní-

cio da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender 

às exigências de habilitação. 

8.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores de-

verão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediata-

mente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia; 

8.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo pró-

prio do sistema. 

8.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar. 

8.16.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo 

real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

8.17.  No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, 

o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 
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8.18.  Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo su-

perior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 

vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio ele-

trônico utilizado para divulgação. 

8.19.  O Critério de julgamento adotado será o menor preço por item, conforme definido nes-

te Edital e seus anexos. 

8.20.  Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

8.21.  A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classifi-

cação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de 

lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

8.22. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será 

aquele previsto no art. 3º, §2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, su-

cessivamente, aos bens produzidos: 

8.22.1. no país; 

8.22.2. por empresas brasileiras; 

8.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País; 

8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdên-

cia Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 

8.23.  Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico 

dentre as propostas empatadas. 

8.24.  Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encami-

nhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor 

preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes 

das previstas neste Edital. 

8.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 

pelos demais licitantes. 

8.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) 

horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realiza-

da, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessá-

rios à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

8.25.  Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamen-

to da proposta. 

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 
 

9.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em 

primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao 

máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto 

no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 
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9.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua propos-

ta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 

971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação. 

9.3.  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final superi-

or ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 - TCU - Plenário), ou que apresentar pre-

ço manifestamente inexequível. 

9.3.1. Os preços máximos fixados para os materiais licitados estão descriminados na 
tabela abaixo: 
 

ITEM Descrição Quantidade Valor Unitário 
Estimado 

Valor Total 
Estimado 

1 

 
Ventiladores de coluna/pedestal 

(potência mínima de 120W). 

 
 

60 

 
 

R$ 227,60 

 
 

R$ 13.656,00 

 

2 

 
Ventilador de parede (potência 

mínima de 
150W e inferior a 240W). 

 

60 R$ 302,04 
 

R$ 18.122,40 

3 
 

Ventilador de parede 
(potência mínima de 240W). 

 

 
60 

 
R$ 455,45 

 
R$ 27.327,00 

 

9.3.2. Os preços máximos ora mencionados de modo algum vinculam a decisão do 
Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 

9.3.3. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios 
ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não 
tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e 
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou 
à totalidade da remuneração. 

9.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequi-

bilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fun-

damentam a suspeita. 

9.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de dili-

gências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser 

reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de ante-

cedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

9.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, 

por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de 

não aceitação da proposta. 

9.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita 
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e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo 

Pregoeiro. 

9.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os 

que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catá-

logos, 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 sis-

tema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

9.7.  Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo pregoeiro, no 
prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação os dados do licitante vencedor: Razão Social, 
endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, número da conta-corrente e 
praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o modelo de planilha para 
contratação sugerido no ANEXO II, além de: 

a) Declaração expressa e Catálogo e/ou manual do produto, comprovando sua ga-
rantia gratuita, através de assistência técnica autorizada nesta capital, quanto aos 
reparos, substituição de peças, acessórios e outros itens que acusarem defeito de fa-
bricação e de funcionamento durante o prazo solicitado no item específico. Caso o 
produto não disponha de assistência técnica local, a empresa vencedora pode se 
responsabilizar pelos custos necessários ao reparo/troca do produto em outra cidade, 
incluindo aí aqueles com transporte e outros necessários à resolução do problema. 

b) Catálogo ou desenho ilustrativo contendo os modelos e/ou linhas e/ou códigos, dos 
produtos para o qual o licitante tenha apresentado proposta, para facilitar a visuali-
zação e identificação dos mesmos. Essa exigência pode ser substituída por folder de 
site com o respectivo link para comprovação de sua veracidade. 

9.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta 

ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

9.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 

data e horário para a sua continuidade. 

9.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, po-

derá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme disposto no item 

8.24. 

9.11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilita-

ção do licitante, observado o disposto neste Edital. 

10 – DA HABILITAÇÃO 
 

10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor 

da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimen-

to 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 ca-

dastros: 

10.1.1. SICAF; 

10.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 
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10.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 

seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as 

sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proi-

bição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual 

seja sócio majoritário. 

10.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrên-

cias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por par-

te das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

10.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. 

10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassifica-

ção. 

10.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, 

por falta de condição de participação. 

10.4.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocor-

rência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

10.5.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será 

verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação 

jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação 

técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

10.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SE-

GES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições 

exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para 

recebimento das propostas; 

10.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SI-

CAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, 

em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 

10.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exce-

to se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoei-

ro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do De-

creto 10.024, de 2019. 

10.6.         Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será 

convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, 

sob pena de inabilitação. 

10.7.        Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 
mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em 
relação à integridade do documento digital. 

10.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferen-

tes, salvo aqueles legalmente permitidos. 
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10.9.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da ma-

triz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 

aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somen-

te em nome da matriz. 

10.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de 

números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a 

centralização do recolhimento dessas contribuições. 

10.10.  Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos 

deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

10.10.1. Habilitação jurídica: 

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mer-

cantis, 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 veri-

ficação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limi-

tada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente re-

gistrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento com-

probatório de seus administradores; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação 

no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou 

agência; 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 

administradores; 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto 

de autorização; 

10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as al-

terações ou da consolidação respectiva. 

10.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 

Pessoas Físicas, conforme o caso; 

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação 

de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 

(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os 

créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, 

inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 

1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-

Geral da Fazenda Nacional. 

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, medi-
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ante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos 

termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-

Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou 

sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual; 

f) prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, re-

lativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos Estaduais relacionados ao ob-

jeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Esta-

dual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 

10.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regu-

laridade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabi-

litação. 

10.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a docu-

mentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno 

porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que 

exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 

4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 

10.10.2.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pre-

tenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Com-

plementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos ca-

dastros de contribuintes estadual e (b) da apresentação do balanço patrimonial 

e das demonstrações contábeis do último exercício. 

10.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e traba-

lhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa 

de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as 

demais exigências do edital. 

10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 

10.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 

regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 

(cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O 

prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pú-

blica, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

10.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem 

anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previs-

tas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na 

ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra licitante 

com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o 

mesmo prazo para regularização. 
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10.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 

exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 

horário para a continuidade da mesma. 

10.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja 

por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 

desacordo com o estabelecido neste Edital. 

10.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver con-

correndo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilita-

ção cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às 

do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de ina-

bilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

10.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilita-

ção, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja reti-

rada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes. 

10.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o lici-

tante será declarado vencedor. 

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 
 

11.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no pra-

zo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, 

sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada 

e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, 

para fins de pagamento; 

c) conter a descrição de cada item licitado; 

d) conter o preço unitário e total de cada item ofertado. 

11.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em considera-

ção no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se 

for o caso. 

11.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, 

tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

11.4.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário 

em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

11.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço total, prevalecerão 

os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expres-

sos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

11.5.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edi-

tal, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamen-

to a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 
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11.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo consi-

derada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça víncu-

lo à proposta de outro licitante. 

11.7.  As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 
12 - DOS RECURSOS 
 

12.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da lici-

tante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será 

concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a in-

tenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual (is) decisão (ões) pre-

tende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

12.2.  Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a exis-

tência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fun-

damentadamente. 

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas ve-

rificará as condições de admissibilidade do recurso. 

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 

importará a decadência desse direito. 

12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 

três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitan-

tes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo 

sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo 

do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à 

defesa de seus interesses. 

12.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aprovei-

tamento. 

12.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço constante neste Edital. 

 
13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
 
13.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 
 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 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. 
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13.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a ses-
são reaberta. 

13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, 
fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

13.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados 
contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais 
atualizados. 

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 públi-

ca, 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 26.11 
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 previs-

tos no certame. 

14.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deve-

rá 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 - DO REAJUSTE DO PREÇO 
 
15.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores 
constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no Decreto 
nº 7.892/2013. 
 
 
16 - DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA 
CONTRATAÇÃO. 
 
16.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 
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Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a 
regular decisão dos recursos apresentados. 
 
16.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório. 
 
16.3. Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, observado o 
disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados para assinar a ata de 
registro de preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no subitem 16.3.2., podendo 
ser prorrogada uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que 
ocorra motivo justificado aceito pela administração. 
 

16.3.1. O cadastro de reserva dos fornecedores classificados a que se refere o item 
anterior será elaborado desde que viabilizado pelo sistema Comprasnet, tal como 
previsto no art. 26 do decreto acima citado. 
 
16.3.2. O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de Preços assinada 
dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação para 
assinatura do documento, em conformidade com o previsto no art. 64 da Lei n. 
8.666/1993. 

 
16.4. É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro 
de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 
primeiro classificado. 
 
16.5. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas 
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade. 
 
16.6. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do 
prazo estabelecido no subitem 16.3.2, ensejará a aplicação das penalidades aludidas no 
item 16.12 deste edital, bem como às do Decreto nº 10.024/2019. 
 
16.7. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão 
interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de 
despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 
8.666, de 1993. 
 
16.8. Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante poderá 
receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo confirmar o seu 
recebimento. 
 
16.9. A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de Fornecimento 
deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será encaminhado para a autoridade 
competente que procederá à análise dos motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca 
da aceitabilidade ou não da justificativa. 
 
16.10. Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não seja 
aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo normalmente, 
e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis. 
 
16.11. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados, 
observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 12, § 3º do Decreto nº 
7.892/2013. 
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16.12. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
 

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
 
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido 
pela Administração, sem justificativa aceitável; 
 
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; ou 
 
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 
1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002. 

 
16.12.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, “b” 
e “d” do subitem 16.12. será formalizado por despacho do órgão gerenciador, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
16.12.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato 
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o 
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

 
a) por razão de interesse público; ou 
 
b) a pedido do fornecedor. 
 

16.13. O licitante vencedor somente poderá subcontratar, em parte, o objeto desta 
licitação, se for conveniente para a Administração deste Tribunal, mediante prévia e escrita 
autorização desta, sob pena de sofrer as sanções contratuais e legais. 
 

16.13.1. O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros nenhuma 
responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada. 

 
16.14. O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro de Preços, 
em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação, renovando as certidões e encaminhando-as 
ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a 
partir da solicitação das mesmas. 
 
16.15. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por 
qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do 
certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, observadas, ainda, as demais 
regras impostas no art. 22 do Decreto n.º 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018. 

 
16.15.1. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando 
desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão 
gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão. 

 
16.15.1.1.  A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem 
acima fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades 
que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, 
a viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da utilização 
da ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de 
Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 
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16.15.1.2.  O estudo acima referido, após aprovação pelo órgão gerenciador, 
será divulgado no Portal de Compras do Governo federal. 

16.15.1.2.1. A publicação supra deverá ser condição para autorização para 
adesão exarada pelo órgão gerenciador, em conformidade com as 
recomendações do Acórdão TCU nº 2037/2019. 

16.16. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 16.15 não 
poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens 
do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes. 
 
16.17. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá 
exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item registrado na ata de registro de 
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos 
não participantes que aderirem. 
 
17 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR 
 
17.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da 
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação; 
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 
 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação 
às novas condições de mercado; 
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade 
dos preços registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata; 
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações; 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto 
ao interesse em fornecer o objeto do registro a outro(s) órgão(s) da Administração 
Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15. 
 

17.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante: 
 
a) Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir suas 

obrigações dentro das normas e condições do processo de venda; 

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. 
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18 - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA 
 
18.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
presente Ata; 
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado a outro 
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse 
de utilizar a presente Ata, conforme item 16.15. 

 
18.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado: 

a)  Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosamente os prazos, 
as especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, no Edital de 
Pregão, e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas, fornecen-
do todas as informações eventualmente solicitadas; 

b)  Fornecer assistência técnica gratuita, durante o período da garantia mínima 
de 12 meses, por meio de Assistência Técnica Autorizada pelo Fabricante; 

c)  Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão-de-
obra, embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, emolumentos 
ou quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento; 

d)  Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do material, 
incluindo as entregas feitas por transportadora; 

e)  Fornecer, junto com o material, a Nota Fiscal discriminada de acordo com a 
Nota de Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para que sejam 
tomadas as medidas de aceites e pagamentos; 

f)  Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedien-
tes/notificações enviadas pelo TRE/AL;  

g)       Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho;  

h)       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 apli-
cável à natureza do objeto da contratação;  

i)          Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da Uni-
ão, INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição 
regular;  
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j)           Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do 
objeto do contrato;  

k)           Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Pro-
teção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o re-
gime de Direito Público. 

 
19 - DA PUBLICIDADE 
 
19.1. O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de 
Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro 
de preços, em conformidade com o disposto no art. 11, inciso II do Decreto n.º 7.892/2013 
combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/93. 
 
20 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
20.1. Os materiais deverão ser entregues, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias 
corridos a partir do recebimento da Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento, no 
Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situado na Rua Coronel Pedro Lima, 
230 - Jaraguá, CEP 57022-220, Maceió-AL, durante seu horário normal de expediente.    

 
20.2.  Os materiais serão recebidos na Seção de Almoxarifado, que informará a 
quantidade de volumes recebidos, no prazo de até 03 dias úteis do recebimento, à Seção 
de Patrimônio, que receberá o material da seguinte forma: 

 
a) Provisoriamente, por fiscal designado da Seção de Patrimônio que analisará as 

especificações técnicas, através de modelo próprio conforme normativo interno; 

b) Definitivamente, pelo gestor do contrato no prazo máximo de até 05 dias úteis, 
contados da comunicação da SEALMOX, após os testes e conferências necessárias, 
mediante documento específico anexado ao processo conforme normativo interno. 

 
20.3.    O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
20.4.    O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do 
objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de 
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
20.5.    Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
20.6.    O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 
 
20.7.     O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, substituir 
o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na Seção 21. 
 
21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
21.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no 
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, 
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convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:  
 

a) não assinar a ata de registro de preços;  

b) não entregar a documentação exigida no edital;  

c) apresentar documentação falsa;  

d) causar o atraso na execução do objeto;  

e) não mantiver a proposta;  

f) falhar na execução do contrato;  

g) fraudar a execução do contrato;  

h) comportar-se de modo inidôneo;  

i) declarar informações falsas; e  

j) cometer fraude fiscal.  

 
21.2. 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 
 
21.3. 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. 
 
21.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:  

 
a) multa de 0,50% (meio por cento) por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item 

(ns) entregue(s) em atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e 
a critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), 
recaindo sobre este(s) a multa constante na alínea “d” abaixo, sem prejuízo da 
rescisão unilateral da avença;  

b) multa de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) por dia, sobre o valor do(s) 
item (ns) entregues em desconformidade, caso o prazo de substituição daqueles 
assim configurados não seja cumprido, limitada a incidência a 5 dias de atraso 
injustificado. Após o 5º dia será considerada inexecução parcial do contrato;  

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor do(s) 
item (ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da obrigação assumida, assim 
considerado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na 
alínea “a” acima, bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso 
injustificado estabelecido na alínea “b” acima;  

d) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho.  

 
21.4.1. As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas de 
forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% do valor total do 
contrato celebrado.  

21.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com 
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as demais.  

21.4.3. Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor da(s) 
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso.  

21.4.4. Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão temporária de 
participação em licitação e impedimento de contratar com Administração, por prazo 
não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
com a Administração Pública.  

21.4.5. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do 
caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela 
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa.  

21.4.6. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à 
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 

 
21.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será descontado 
dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente.  
 
21.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 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.  
 
21.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o 
fornecimento do serviço, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  
 
21.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993.  
 
21.9. 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.  
 
21.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta ao 
licitante contratado.  
 
21.11. O período de atraso será contado em dias corridos.  
 
21.12. 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.  

21.12.1. 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.  

 
21.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes contratantes, 
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respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas reguladoras da 
matéria, em especial as Leis n os 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o 
caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito 
Privado.  
 
21.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
22- DO PAGAMENTO 

 
22.1.  O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal 
devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado. 

 
22.2.  Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
22.3.  Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
22.4.  O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
22.5.  Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de 
que trata o item anterior. 
 
22.6.  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% 
 
22.7.  Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de 
preços ou a atualização monetária. 
 
23 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
23.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2022, PTRES 
167674 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativa), Natureza da Despesa nº 44.90.52. 
(Equipamentos e Material Permanente).  
 
23.2. As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das dotações 
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orçamentárias respectivas. 

24 – DA GESTÃO E DA FISCALIZAÇÃO DA AQUISIÇÃO  

24.1. A gestão e fiscalização será exercida pela Seção de Patrimônio, a qual competirá di-
rimir dúvidas que surgirem no decorrer do período do contrato; 

24.2. Poderá rejeitar, totalmente ou em parte, qualquer material que não esteja de acordo 
com as exigências, ou aquele que não seja comprovadamente original e novo, assim con-
siderados de primeiro uso; 

24.3. Poderá ainda, caso entenda necessário, exigir amostra dos produtos ofertados, an-
tes da entrega dos itens, para que seja efetuado testes de conformidade. Nestes testes, os 
produtos poderão ser abertos, manuseados, testados, sendo devolvidos, se reprovados, à 
contratada no estado em que se encontrem ao final da avaliação técnica, sem qualquer 
ônus para o contratante. A amostra deverá ser fornecida, no mesmo local da entrega dos 
bens, no prazo de até 10 dias, contados da solicitação por escrito da comissão de recebi-
mento. 

25 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE  

25.1. Visando à efetiva aplicação de critérios, ações ambientais e socioambientais que 
contribuam para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, e em atendimento 
ao disposto no art. 3º da Lei n.º 8.666/93, bem como no Acórdão n.º 1056/2017 – Plenário 
do TCU; na Resolução n.º 201/2015 do CNJ e na Resolução n.º 23.474/2016 do TSE, será 
(ão) exigido(s) como critério(s) de sustentabilidade. 

25.1.1 - obedecer às normas técnicas, de saúde, de higiene e de segurança do traba-
lho, de acordo com as normas do Ministério do Trabalho e Emprego e normas ambi-
entais vigentes; 

25.1.2 - fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem ne-
cessários à execução de serviços e fiscalizar seu uso, em especial pelo que constada 
Norma Regulamentadora n.º 6 do MTE; 

25.1.3 - não possuir inscrição no cadastro de empregadores flagrados explorando 
trabalhadores em condições análogas às de escravo, instituído pela Portaria Intermi-
nisterial MTPS/MMIRDH nº 4, de 11 de maio de 2016; 

25.1.4 - não ter sido condenada, a licitante vencedora ou seus dirigentes, por infrin-
gir as leis de combate à discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao 
trabalho escravo, em afronta à previsão aos artigos 1° e 170 da Constituição Federal 
de 1988; do artigo 149 do Código Penal Brasileiro; do Decreto n° 5.017, de 12 de 
março de 2004(promulga o Protocolo de Palermo) e das Convenções da OIT n.ºs 29 e 
10. 

 
26 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

26.1.   Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

26.2.  Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública ob-

servarão o horário de Brasília – DF. 

26.3.  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. 

26.4.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

Minuta de edital (REPETIÇÃO) (1132890)         SEI 0007606-43.2021.6.02.8000 / pg. 479



 

 

 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

26.5.  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. 

26.6.  Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, in-

dependentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

26.7.  O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afasta-

mento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princí-

pios da isonomia e do interesse público. 

26.8.  Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou de-

mais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
26.9.  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. 
 
26.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, 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 no 
TRE/AL. 
 
26.11.   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. 
 
26.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, do 
Decreto nº 10.024/2019 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
26.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações e 
Contratos, no endereço especificado no item 26.11, no caso de ser retirado em Maceió, ou 
ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
26.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO I-A – Especificação dos itens; 
NEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços. 
 

26.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do Estado de 
Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não 
puderem ser solucionadas administrativamente. 

 
Maceió/AL, XX de XXXX de 2022 

 
 

Ingrid Pereira de Lima Araújo 
                                        Chefe da Seção de Licitações e Contratos 

 
 

ANEXO I 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1 - OBJETO  

1.1. O presente Termo de Referência tem por objetivo a aquisição even-
tual, através de ARP, de Aparelhos de Utensílios Domésticos – ventiladores de coluna 
(120w ou superior) e de parede (150w e 240w) - três modelos distintos, necessários ao 
bom funcionamento das atividades desenvolvidas nos cartórios eleitorais da capital e do 
interior, conforme quantidades e especificações técnicas contida no único anexo,  inte-
grante e complementar deste documento. 

1.2. As quantidades descritas são estimativas máximas para fornecimen-
to eventual durante 12 meses, com entregas em períodos alternados ou não e quantida-
des dos pedidos definidas de acordo com os levantamentos efetuados pela SEPAT; 

1.3. Pretendemos, no exercício de 2022, uma compra de 20 ventiladores 
de coluna, caso haja orçamento disponível. 

  

2 – JUSTIFICATIVA 

2.1. A solicitação se justifica pela necessidade de recompor o estoque 
de ventiladores que uma vez que seus consertos, quando fora da garantia, são anti-
econômicos. 

  

3 - DA PROPOSTA DE PREÇOS 

3.1. Na proposta de preço deverá conter: discriminação detalhada do 
produto ofertado, a dimensão exata do produto cotado, sem conter medidas alternativas, 
a quantidade solicitada, o valor unitário e o total, marca, código, modelo ou linha, garan-
tia, prazo de validade da proposta e prazo para entrega dos materiais, bem como o nú-
mero da conta corrente, agência e nome do Banco do Fornecedor para possíveis paga-
mentos; 

3.2. Será considerada vencedora a proposta que contenha o menor va-
lor por item, desde que atenda as exigências contidas neste Termo de Referência, Anexo 
Único e Edital do Pregão; 

3.3. Junto com a proposta comercial final (proposta ajustada) a empresa 
deverá apresentar: 

 a) Declaração expressa e Catálogo e/ou manual do produ-
to, comprovando sua garantia gratuita, através de assistência técnica autorizada nesta 
capital, quanto aos reparos, substituição de peças, acessórios e outros itens que acusa-
rem defeito de fabricação e de funcionamento durante o prazo solicitado no item especí-
fico. Caso o produto não disponha de assistência técnica local, a empresa vencedora po-
de se responsabilizar pelos custos necessários ao reparo/troca do produto em outra cida-
de, incluindo aí aqueles com transporte e outros necessários à resolução do problema. 

b) Catálogo ou desenho ilustrativo contendo os modelos e/ou linhas e/ou 
códigos, dos produtos para o qual o licitante tenha apresentado proposta, para facilitar a 
visualização e identificação dos mesmos. Essa exigência pode ser substituída por folder 
de site com o respectivo link para comprovação de sua veracidade. 
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4 - PRAZOS DE ENTREGA E GARANTIA DOS BENS 

4.1 Prazo de entrega, nesta capital: até 45 dias corridos, contados a partir 
da data de recebimento da Autorização de Fornecimento (Nota de Empenho) por e-mail. 
A empresa que não cumprir o prazo estipulado poderá sofrer sanções estabelecidas no 
Edital do Pregão; 

4.1. 1. Local da Entrega: no almoxarifado deste Regional, situado na Rua 
coronel Pedro Lima 230,  CEP 57022-220, Maceió-AL, dentro do horário de expediente do 
Órgão; 

4.2 Prazo de garantia mínima: 12 meses. 

  

5 - RECEBIMENTO DOS BENS 

5.1. Os bens serão recebidos: 

a) Na Seção de Almoxarifado, que informará a quantidade de volumes re-
cebidos, no prazo de até 03 dias úteis do recebimento, à Seção de Patrimônio; 

b) Provisoriamente - por fiscal designado da Seção de Patrimônio que 
analisará as especificações técnicas, através de modelo próprio conforme normativo in-
terno; 

c) Definitivamente - pela gestor do contrato no prazo máximo de até 05 
dias úteis, contados da comunicação da SEALMOX, após os testes e conferências neces-
sárias, mediante documento específico anexado ao processo conforme normativo interno. 

  

6 – GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA AQUISIÇÃO 

6.1. A gestão e fiscalização será exercida pela Seção de Patrimônio, a 
qual competirá dirimir dúvidas que surgirem no decorrer do período do contrato; 

6.2. Poderá rejeitar, totalmente ou em parte, qualquer material que não 
esteja de acordo com as exigências, ou aquele que não seja comprovadamente original e 
novo, assim considerados de primeiro uso; 

6.3. Poderá ainda, caso entenda necessário, exigir amostra dos produtos 
ofertados, antes da entrega dos itens, para que seja efetuado testes de conformidade. 
Nestes testes, os produtos poderão ser abertos, manuseados, testados, sendo devolvidos, 
se reprovados, à contratada no estado em que se encontrem ao final da avaliação técni-
ca, sem qualquer ônus para o contratante. A amostra deverá ser fornecida, no mesmo lo-
cal da entrega dos bens, no prazo de até 10 dias, contados da solicitação por escrito da 
comissão de recebimento. 

6.3.1 Vide observações nos anexos 

  

7. DAS RESPONSABILIDADES DA EMPRESA 

7.1. Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosamente 
os prazos, as especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, no Edital 
de Pregão, e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas, fornecendo 
todas as informações eventualmente solicitadas; 

7.2. Fornecer assistência técnica gratuita, durante o período da garantia 
mínima de 12 meses, por meio de Assistência Técnica Autorizada pelo Fabricante; 
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7.3 Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, 
mão-de-obra, embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, emolumen-
tos ou quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento; 

7.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administra-
ção ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do ma-
terial, incluindo as entregas feitas por transportadora; 

7.5. Fornecer, junto com o material, a Nota Fiscal discriminada de acor-
do com a Nota de Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para que se-
jam tomadas as medidas de aceites e pagamentos. 

  

8. DAS RESPONSABILIDADES DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 

8.1. Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir 
suas obrigações dentro das normas e condições do processo de venda; 

8.2. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo 
com as obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos bens; 

8.3. Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

  

9. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

9.1 - Visando à efetiva aplicação de critérios, ações ambientais e socio-
ambientais quecontribuam para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, e 
em atendimento aodisposto no art. 3º da Lei n.º 8.666/93, bem como no Acórdão n.º 
1056/2017 – Plenário doTCU; na Resolução n.º 201/2015 do CNJ e na Resolução n.º 
23.474/2016 do TSE, será(ão)exigido(s) como critério(s) de sustentabilidade. 

9.1.1 - obedecer às normas técnicas, de saúde, de higiene e de seguran-
ça dotrabalho, de acordo com as normas do Ministério do Trabalho e Emprego e norma-
sambientais vigentes; 

9.1.2 - fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se-
fizerem necessários à execução de serviços e fiscalizar seu uso, em especial pelo que 
constada Norma Regulamentadora n.º 6 do MTE; 

9.1.3 - não possuir inscrição no cadastro de empregadores flagrados ex-
plorando trabalhadores em condições análogas às de escravo, instituído pela Portaria In-
terministerial MTPS/MMIRDH nº 4, de 11 de maio de 2016; 

9.1.4 - não ter sido condenada, a licitante vencedora ou seus dirigentes, 
por infringir as leis de combate à discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil 
e ao trabalho escravo, em afronta à previsão aos artigos 1° e 170 da Constituição Federal 
de 1988;do artigo 149 do Código Penal Brasileiro; do Decreto n° 5.017, de 12 de março 
de 2004(promulga o Protocolo de Palermo) e das Convenções da OIT n.ºs 29 e 10. 

 

 Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de 
Seção, em 22/08/2022, às 17:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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ANEXO I-A 

ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS 

 

ITEM 01 

VENTILADOR DE COLUNA/PEDESTAL 

(60 Unidades) 

  

a) Potência mínima de 120W 

b) Haste metálica com altura regulável; 

c) Mínimo de 40 cm de diâmetro, com grade de fácil remoção; 

d) 6 pás, confeccionadas em material resistente, que operam em pelo menos 3 velocida-
des; 

e) Baixo nível de ruído; 

f) Inclinação vertical em 4 níveis (incluindo para o chão); 

g) Sistema de Oscilação lateral; 

h) Montagem e desmontagem, sem precisar de ferramentas; 

i) Alça para transporte; 

j) Consumo máximo de 3 kWh/mês; 

k) Voltagem: 220 V ou bivolt; 

l) Selo/Registro no Inmetro; 

m) Selo Procel eficiência “A”; 

n) Garantia mínima de 12 meses; 

Obs: O aparelho poderá ser testado pela Seção de Patrimônio para verificar a resistência e 
a confiabilidade da base quanto ao risco de quebra. 

ITEM 02 

VENTILADOR DE PAREDE 

(60 Unidades) 

 
a) Potência mínima de 150W e inferior a 240W; 

b) Mínimo de 50 cm de diâmetro, com grade de fácil remoção; 

c) Mínimo de 3 pás, confeccionadas em material resistente, que operem em pelo menos 3 
velocidades; 

d) Peso até 5 Kg; 

e) Consumo aproximado de 3 kWh/mês; 

f) Voltagem: 220 V ou bivolt; 
 
g) Selo/Registro no Inmetro; 
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h) Selo Procel eficiência “A”; 

i) Garantia mínima de 12 meses; 

 

ITEM 03 

VENTILADOR DE PAREDE 

(60 Unidades) 

 
a) Potência mínima de 240W; 

b) Mínimo de 60 cm de diâmetro, com grade de fácil remoção; 

c) Mínimo de 3 pás, confeccionadas em material resistente, que operem em pelo menos 3 
velocidades; 

d) Peso até 8 Kg; 

e) Consumo máximo de 3 kWh; 

f) Voltagem: 220 V ou bivolt; 

g) Selo/Registro no Inmetro; 

h) Selo Procel eficiência “A”; 

i) Garantia mínima de 12 meses; 

 

 

 

 Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de Seção, 
em 25/05/2022, às 16:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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ANEXO II 

PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO 
 
Dados da Empresa: 
Razão Social  
CNPJ  
Endereço  
CEP  
Fones:  
Fax  
E-mail  
Site internet  
Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  

Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. Identidade  
Orgão Expedidor  
CPF  
Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  

Conta  
Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  
Cargo  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
 
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não   
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ANEXO III 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2022 

 

Processo nº 0007606-43.2021.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº XX/2022 

 
 

MINUTA 
 

Aos ---- dias do mês ----------- de 2022, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, 
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – 
Farol, CEP: 57051-090, Maceió/AL, neste ato representado por seu Presidente,  
Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira 
de Identidade nº 215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e 
domiciliado nesta Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela 
empresa ................................., (INFORMAR SE É MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE) CNPJ …....................., sediada em …..................., representada 
por..........................................., para eventual aquisição dos equipamentos abaixo 
relacionados, conforme condições descritas no Anexo I do Pregão Eletrônico nº XX/2022, nos 
termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e 
Contratos Administrativos), do Decreto nº 10. 024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto 
nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e alterações, e demais normas legais aplicáveis. 

 
 

1 – DO OBJETO. 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do (s) item (ns) abaixo, na 
forma do Edital de Pregão Eletrônico nº XX/2022: 

 
1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor 
do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do 
fornecedor, conforme previsto no subitem 16.3.1 do edital do PE nº XX/2022: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
    
    
 
2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 
 
2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços será de 12 (doze) meses a 
partir da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União. 
 

3 – DO PRAZO DE ENTREGA. 

3.1. O prazo máximo para o fornecimento é de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. 
QUANT. TOTAL 
REGISTRADA 

VALOR UNITÁRIO 
 (R$) 

VALOR TOTAL 
(R$) 
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após o recebimento da ordem de fornecimento, nota de empenho ou documento 
equivalente. 
 
4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da 
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação; 
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 
 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação 
às novas condições de mercado; 
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade 
dos preços registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata; 
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações; 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto 
ao interesse em fornecer o objeto do registro a outro (s) órgão (s) da Administração 
Pública que externe (m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15 
do edital de licitação. 
 

4.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante: 
 
a) Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir suas 
obrigações dentro das normas e condições do processo de venda; 

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. 

 
5 - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
5.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
presente Ata; 
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
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idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado a outro 
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse 
de utilizar a presente Ata, conforme item 16.15 do edital de licitação. 

 
5.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado: 

a)  Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosamente os prazos, 
as especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, no Edital de 
Pregão, e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas, fornecen-
do todas as informações eventualmente solicitadas; 

b)  Fornecer assistência técnica gratuita, durante o período da garantia mínima 
de 12 meses, por meio de Assistência Técnica Autorizada pelo Fabricante; 

c)  Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão-de-
obra, embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, emolumentos 
ou quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento; 

d)  Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do material, 
incluindo as entregas feitas por transportadora; 

e)  Fornecer, junto com o material, a Nota Fiscal discriminada de acordo com a 
Nota de Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para que sejam 
tomadas as medidas de aceites e pagamentos; 

f)  Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedien-
tes/notificações enviadas pelo TRE/AL;  

g) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço ele-
trônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho;  

h) 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 aplicá-
vel à natureza do objeto da contratação;  

i) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, 
INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição regu-
lar;  

j) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
do contrato;  

k) 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. 

 
6 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
6.1. Os materiais deverão ser entregues, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias 
corridos a partir do recebimento da Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento, no 
Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situado na Rua Coronel Pedro Lima, 
nº 230 - Jaraguá, CEP 57022-220, Maceió-AL, durante seu horário normal de expediente.    
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6.2.  Os materiais serão recebidos na Seção de Almoxarifado, que informará a 
quantidade de volumes recebidos, no prazo de até 03 dias úteis do recebimento, à Seção 
de Patrimônio, que receberá o material da seguinte forma: 

 
a) Provisoriamente, por fiscal designado da Seção de Patrimônio que analisará as 
especificações técnicas, através de modelo próprio conforme normativo interno; 

b) Definitivamente, pelo gestor do contrato no prazo máximo de até 05 dias úteis, 
contados da comunicação da SEALMOX, após os testes e conferências necessárias, 
mediante documento específico anexado ao processo conforme normativo interno. 

 
6.3.    O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
6.4.    O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do 
objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de 
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
6.5.    Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
6.6.    O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 
 
6.7.     O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, substituir 
o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na Seção 7. 
 
7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
7.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no 
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, 
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:  
 

a) não assinar a ata de registro de preços;  

b) não entregar a documentação exigida no edital;  

c) apresentar documentação falsa;  

d) causar o atraso na execução do objeto;  

e) não mantiver a proposta;  

f) falhar na execução do contrato;  

g) fraudar a execução do contrato;  

h) comportar-se de modo inidôneo;  

i) declarar informações falsas; e  

j) cometer fraude fiscal.  

 
7.2. 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, 
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sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das 
cabíveis cominações legais. 
 
7.3. 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. 
 
7.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:  

 
a) multa de 0,50% (meio por cento) por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item 

(ns) entregue(s) em atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e 
a critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), 
recaindo sobre este(s) a multa constante na alínea “d” abaixo, sem prejuízo da 
rescisão unilateral da avença;  

b) multa de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) por dia, sobre o valor do(s) 
item (ns) entregues em desconformidade, caso o prazo de substituição daqueles 
assim configurados não seja cumprido, limitada a incidência a 5 dias de atraso 
injustificado. Após o 5º dia será considerada inexecução parcial do contrato;  

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor do(s) 
item (ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da obrigação assumida, assim 
considerado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na 
alínea “a” acima, bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso 
injustificado estabelecido na alínea “b” acima;  

d) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho.  

 
7.4.1. As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas de 
forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% do valor total do 
contrato celebrado.  

7.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com 
as demais.  

7.4.3. Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor da(s) 
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso.  

7.4.4. Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão temporária de 
participação em licitação e impedimento de contratar com Administração, por prazo 
não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
com a Administração Pública.  

7.4.5. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do 
caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela 
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa.  

7.4.6. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à 
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 

 
7.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será descontado 
dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente.  
 
7.6. 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 
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fatos comprovados.  
 
7.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o 
fornecimento do serviço, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  
 
7.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993.  
 
7.9. 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.  
 
7.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta ao 
licitante contratado.  
 
7.11. O período de atraso será contado em dias corridos.  
 
7.12. 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.  

7.12.1. 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.  

 
7.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes contratantes, 
respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas reguladoras da 
matéria, em especial as Leis n os 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o 
caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito 
Privado.  
 
7.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, multa 
de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
8- DO PAGAMENTO 

 
8.1.  O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal 
devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado. 

8.2.  Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
8.3.  Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
8.4.  O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
8.5.  Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento que 
comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de que 
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trata o item anterior. 
 
8.6.  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% 
 
8.7.  Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de 
preços ou a atualização monetária. 
 
9 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE  

 
9.1 - Visando à efetiva aplicação de critérios, ações ambientais e socioambientais que 
contribuam para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, e em atendimento 
ao disposto no art. 3º da Lei n.º 8.666/93, bem como no Acórdão n.º 1056/2017 – Plenário 
do TCU; na Resolução n.º 201/2015 do CNJ e na Resolução n.º 23.474/2016 do TSE, 
será(ão)exigido(s) como critério(s) de sustentabilidade.  

9.1.1 - obedecer às normas técnicas, de saúde, de higiene e de segurança do trabalho, 
de acordo com as normas do Ministério do Trabalho e Emprego e normas ambientais 
vigentes;  

9.1.2 - fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem 
necessários à execução de serviços e fiscalizar seu uso, em especial pelo que 
constada Norma Regulamentadora n.º 6 do MTE; TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE 
ALAGOAS SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS.  

9.1.3 - não possuir inscrição no cadastro de empregadores flagrados explorando 
trabalhadores em condições análogas às de escravo, instituído pela Portaria 
Interministerial MTPS/MMIRDH nº 4, de 11 de maio de 2016;  

9.1.4 - não ter sido condenada, a licitante vencedora ou seus dirigentes, por infringir 
as leis de combate à discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao 
trabalho escravo, em afronta à previsão aos artigos 1° e 170 da Constituição Federal 
de 1988;do artigo 149 do Código Penal Brasileiro; do Decreto n° 5.017, de 12 de março 
de 2004(promulga o Protocolo de Palermo) e das Convenções da OIT n.ºs 29 e 10. 

 
10 - DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS. 
 
10.1.  É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro 
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o §1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, de 
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº 
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9.488/2018. 

 
10 – DA PUBLICAÇÃO. 
 
10.1.       O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União. 
 
 
11 – DO FORO. 
 
11.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de 
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 
 

E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em duas 
vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes. 

 
 
 

Maceió, XX de XXXX de 2022. 
 

Pelo TRE/AL: 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente 

 
Pela Empresa: 

 
Representante da empresa 
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INFORMAÇÃO Nº 5474 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

À SAD

 

Senhor Secretário,

 

Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando ao Registro de Preço para
aquisição eventual de ventiladores de coluna (120w ou superior) e de parede (150w e
240w), necessários ao bom funcionamento das atividades desenvolvidas nos cartórios
eleitorais da capital e do interior.

 

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
dos itens.

 

Informo, ainda, que a minuta foi elaborada nos mesmos moldes do Pregão Eletrônico
nº 57/2022, que restou fracassado. 

 

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 7.5 do edital);

2) Prazo para envio de proposta ajustada de 2h (item 8.24.2 e 11.1);

3) Prazo para envio de documentação complementar de 2h (item 9.6, 9.7 e 10.6).

 

Em virtude da instrução levada a feito no presente procedimento, não inclui intervalo
mínimo para os lances, mesmo sendo facultativo para o modo aberto e fechado,
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entretanto, caso se entenda de forma contrária, solicito a indicação do intervalo.

 

Ressaltamos, ainda, que foram divulgados no edital os preços orçados pela
administração, como já foi devidamente fundamentado em outros procedimentos que
seguiram a mesma sorte que este, ancorado no entendimento do TCU, exarado
Acórdão 2.166/2014 – Plenário:

 

“(...) Na modalidade pregão, o orçamento estimado não constitui elemento obrigatório
do edital, devendo, contudo, estar inserido no processo relativo ao certame. Todavia,
sempre que o preço de referência for utilizado como critério de aceitabilidade da
proposta, a sua divulgação no edital é obrigatória, nos termos do art. 40, inciso X da
Lei 8666/93.”
 

Diante do exposto, encaminho os autos para que, havendo concordância com os
termos da minuta apresentada, seja dado encaminhamento dos autos em seus
ulteriores termos.

 

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 24/08/2022, às 14:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 24/08/2022, às 16:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 24/08/2022, 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
1132909 e o código CRC 89A145D1.

0007606-43.2021.6.02.8000 1132909v2
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DESPACHO

Maceió, 24 de agosto de 2022.
Acuso ciência da Informação 5474 (doc. 1132909),

acerca da qual nada tenho a opor, e remeto os autos à
Assessoria Jurídica, para análise da minuta do edital, no trato
de repetição de certame (doc. 1132890).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 24/08/2022, às 19:20, 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
1133537 e o código CRC 4510E2FE.

0007606-43.2021.6.02.8000 1133537v1
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PROCESSO : 0007606-43.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE PATRIMÔNIO
ASSUNTO : ANÁLISE. MINUTA. EDITAL. PREGÃO ELETRÔNICO. REPETIÇÃO.

 

Parecer nº 1204 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 
Trata-se de análise da minuta de edital de pregão

eletrônico, visando a repetição do certame, tendo em vista
que o Pregão Eletrônico nº 57/2022 restou encerrado como
"Licitação Fracassada" pelo pregoeiro (1119875), conforme se
observa da Ata 1119871.

 
O Pregoeiro informa que quanto aos itens 01 e 03,

as propostas não estavam de acordo com o Edital, mediante
o parecer técnico emitido pela unidade demandante e quanto
ao item 02, as empresas participantes não aceitaram a
negociação com o valor estimado de R$ 182,38, conforme
Termo de Adjudicação (1119872).

 
O edital almeja o Registro de Preço para aquisição

eventual de ventiladores de coluna (120w ou superior) e de
parede (150w e 240w), necessários ao bom funcionamento das
atividades desenvolvidas nos cartórios eleitorais da capital e
do interior, tudo de acordo com requisição promovida pela
Secretaria de Administração, nos termos da instrução contida
neste procedimento.

 
Constam dos autos todas as peças essenciais, já

citadas no Parecer nº 858/2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-
DG (1094686), da lavra desta Assessoria Jurídica, não
havendo necessidade de aqui reproduzir os mesmos termos de
antes, razão pela qual ratificamos aqueles documentos e
acrescentamos os novos elementos a seguir.

 
Diante das informações encaminhadas pelo Senhor

Pregoeiro, o Exmo. Sr. Presidente homologou os atos
praticados e autorizou a repetição do certame, com
a consequente revisão prévia da estimativa de preços.

 
A SEIC, atuando nos autos, com lastro na

plataforma Banco de Preços, baseando-se nas propostas
vencedores de licitações de objetos semelhantes, ocorridas
nos últimos 180 (cento e oitenta) dias, tendo como parâmetro
os lances efetuados no citado certame, alterou os valores
estimados para os itens "1" e "2",  contabilizando o valor
total em R$ 59.105,40 (cinquenta e nove mil cento e cinco
reais e quarenta centavos), sugerindo, por fim, a realização de
licitação na modalidade Pregão Eletrônico, pelo sistema de
registro de preços, com fundamento na Lei 10.520/2002,
regulamentada pelos Decretos nº 7.892/2013 e 10.024/2019,
com restrição de participação de micro e pequenas empresas.

 
A Seção de Patrimônio, por sua vez, inseriu novo

termo de referência (1130906) e anexo único (1130910),
conforme Despacho SEPAT 1131064.

 
A SLC inseriu nova minuta (1132890), nos mesmos
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moldes do edital anterior, apenas com os devidos ajustes no
valor estimado para a aquisição, após a revisão da estimativa
dos preços realizada pela SEIC e a alteração feita pela SEPAT.

 
Frise-se, como dito acima, que se trata de repetição

de certame, com aproveitamento integral dos elementos da
licitação fracassada.

 
Sem embargo, convém que seja providenciado:
 

- o reforço da reserva de crédito,
considerando o incremento do valor
estimado para a aquisição;
- a aprovação do novo termo de referência
e seu anexo único juntado pela unidade
demandante; e
- retificação da indicação da Secretaria de
Tecnologia da Informação no preâmbulo
da minuta de edital, substituindo-a por
Secretaria de Administração.

 
Uma vez atendidas as diligências suso

mencionadas, esta AJ-DG, em complementação ao Parecer
nº 858/2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG (1094686), e nos termos
do parágrafo único do art. 38, da Lei nº 8.666/93, aprova a
minuta do edital de licitação (1132890), na modalidade
PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM,
objetivando o Registro de Preços para aquisição de
ventiladores, tudo de acordo com requisição promovida pela
Secretaria de Administração.

 
À Secretaria de Administração para

aperfeiçoamento da instrução.
 

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Analista
Judiciário, em 25/08/2022, às 13:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 25/08/2022, às 13:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1133550 e o código CRC 588C5334.

0007606-43.2021.6.02.8000 1133550v4
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 26 de agosto de 2022.
Aprovando o Termo de Referência SEPAT

(doc. 1130906), e seu Anexo Único (doc. 1130910),
encaminho os presentes autos para atendimento das
diligências apresentadas no Parecer nº 1204/2022
(doc. 1133550), da AJ-DG.

À COFIN, para reforço da reserva de crédito,
considerando o incremento do valor estimado para a
aquisição, conforme o Despacho SEIC (doc. 1130362).

À SLC, para retificação da indicação da Secretaria
de Tecnologia da Informação no preâmbulo da minuta de
edital (doc. 1132890), substituindo-a por Secretaria de
Administração.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 26/08/2022, às 17:53, 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
1135080 e o código CRC 515128C3.

0007606-43.2021.6.02.8000 1135080v1

Despacho GSAD 1135080         SEI 0007606-43.2021.6.02.8000 / pg. 500



 

 

 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2022 

 
MINUTA 
 
PROCESSO Nº: 0007606-43.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: XX de XXXX de 2022 
Horário Abertura: 14 horas 
(HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF) 

 
 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de Lici-
tações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, conforme descrito neste 
Edital e seus Anexos, objetivando o Registro de Preços para aquisição de ventiladores, tudo 
de acordo com requisição promovida pela Secretaria de Administração. 
 

 O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17/07/2002, pelo 
Decreto nº 7.892 de 23/01/2013, pelo Decreto nº 10.024/2019, pelo Decreto nº 8.538, de 
06/10/2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 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. Aplica-se ao presente 
torneio licitatório, ainda, a Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, o Decreto nº 
7.174/2010, o Decreto nº 8.184/2014, a Portaria nº 212, de 18/06/2001, da Presidência 
deste Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, edição de 19/06/2001, 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 11/09/1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1 - DO OBJETO 
 

1.1. O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preço para aquisição eventual de 
ventiladores de coluna (120w ou superior) e de parede (150w e 240w), necessários ao bom 
funcionamento das atividades desenvolvidas nos cartórios eleitorais da capital e do interior, 
conforme especificações descritas neste edital e seus anexos.  

 
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS 
 
2.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste procedimento 
licitatório é de 12 (doze) meses, contado da publicação do referido ato. 
 
2.2. A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação de toda quantidade 
estimada no Registro, que poderá ocorrer de acordo com as necessidades do TRE/AL. 
 
2.3. A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional Eleitoral a 
contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, 
assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições. 
 

2.3.1. O direito de preferência de que trata este item poderá ser exercido pelo 
beneficiário do registro quando o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, após realizada 
a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que o registrado 
ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço registrado, 
igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação. 
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3 – DO PRAZO DE ENTREGA E DE GARANTIA 
 
3.1. O prazo máximo para o fornecimento é de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, 
após o recebimento da ordem de fornecimento, nota de empenho ou documento 
equivalente, por e-mail. 
 
3.2.  O prazo de garantia dos materiais será de, no mínimo, 12 (doze) meses. 
 
4 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
4.1.  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. 

4.1.2. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

4.2.    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 microempreende-

dor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

4.3.   Não poderão participar desta licitação os interessados: 

4.3.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, 

na forma da legislação vigente; 

4.3.2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

4.3.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

4.3.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, 

de 1993; 

4.3.5. que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em pro-

cesso de dissolução ou liquidação; 

4.3.6. que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente 

em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos ma-

gistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções adminis-

trativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e 

assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na li-

nha 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). 

4.3.  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 certa-

me. 

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 apresen-

tada está em conformidade com as exigências editalícias; 

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatorie-

dade 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 serviços sejam prestados 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. 

4.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante 

às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 

5.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a parti-

cipação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

5.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraes-

trutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

5.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante 

ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 

transações inerentes a este Pregão. 

5.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em 

seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os 

atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do pro-

vedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos de-

correntes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

5.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no 

SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo pro-

ceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorre-
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ção ou aqueles se tornem desatualizados. 

5.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassifica-

ção no momento da habilitação 

6 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 

6.1.  Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente 

com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto 

ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, 

quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edi-

tal, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

6.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem 

do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos 

sistemas. 

6.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação 

de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos 

termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

6.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a ses-

são pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, di-

ante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua descone-

xão. 

6.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 

e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

6.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as pro-

postas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de ne-

gociação e julgamento da proposta. 

6.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classifi-

cado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público 

após o encerramento do envio de lances. 

 
7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
 

7.1.  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrô-

nico, dos seguintes campos: 

a) Valor unitário de cada item ofertado; 

b) Discriminação detalhada do produto ofertado, conforme as especificações cons-

tantes no Anexo I-A, a dimensão exata do produto cotado, sem conter medidas al-

ternativas, a quantidade solicitada, o valor unitário e o total, marca, código, modelo 

ou linha, garantia, prazo de validade da proposta e prazo para entrega dos materi-

ais, bem como o número da conta-corrente, agência e nome do Banco do Fornece-

dor para possíveis pagamentos. 
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7.2.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

7.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previ-

denciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente no fornecimento dos bens. 

7.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 

exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer al-

teração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

7.5.  O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da 

data de sua apresentação. 

7.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regên-

cia de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas. 

7.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte 

dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o 

devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a 

adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, 

inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da em-

presa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES. 
 

8.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema ele-

trônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas 

que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham 

vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Refe-

rência. 

8.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

8.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente 

estas participarão da fase de lances. 

8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e 

os licitantes. 

8.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente 
por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do 
valor consignado no registro. 
 

8.5.1. Os lances deverão ser ofertados pelo valor unitário de cada item ofertado. 
 
8.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 
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abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

8.7.  O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema. 

8.8.  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 

vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, 

sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 

8.9.  Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e 

fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e 

fechado. 

8.10.  A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse 

prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que trans-

correrá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual 

será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

8.11.   Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que 

o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superio-

res àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigi-

loso até o encerramento deste prazo. 

8.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, po-

derão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de 

três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

8.12.  Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os 

lances segundo a ordem crescente de valores. 

8.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos 

itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, 

até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fe-

chado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

8.13.   Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reiní-

cio da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender 

às exigências de habilitação. 

8.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores de-

verão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediata-

mente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia; 

8.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo pró-

prio do sistema. 

8.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar. 

8.16.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo 

real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

8.17.  No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, 

o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 
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8.18.  Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo su-

perior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 

vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio ele-

trônico utilizado para divulgação. 

8.19.  O Critério de julgamento adotado será o menor preço por item, conforme definido nes-

te Edital e seus anexos. 

8.20.  Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

8.21.  A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classifi-

cação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de 

lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

8.22. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será 

aquele previsto no art. 3º, §2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, su-

cessivamente, aos bens produzidos: 

8.22.1. no país; 

8.22.2. por empresas brasileiras; 

8.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País; 

8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdên-

cia Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 

8.23.  Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico 

dentre as propostas empatadas. 

8.24.  Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encami-

nhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor 

preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes 

das previstas neste Edital. 

8.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 

pelos demais licitantes. 

8.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) 

horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realiza-

da, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessá-

rios à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

8.25.  Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamen-

to da proposta. 

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 
 

9.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em 

primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao 

máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto 

no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 
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9.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua propos-

ta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 

971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação. 

9.3.  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final superi-

or ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 - TCU - Plenário), ou que apresentar pre-

ço manifestamente inexequível. 

9.3.1. Os preços máximos fixados para os materiais licitados estão descriminados na 
tabela abaixo: 
 

ITEM Descrição Quantidade Valor Unitário 
Estimado 

Valor Total 
Estimado 

1 

 
Ventiladores de coluna/pedestal 

(potência mínima de 120W). 

 
 

60 

 
 

R$ 227,60 

 
 

R$ 13.656,00 

 

2 

 
Ventilador de parede (potência 

mínima de 
150W e inferior a 240W). 

 

60 R$ 302,04 
 

R$ 18.122,40 

3 
 

Ventilador de parede 
(potência mínima de 240W). 

 

 
60 

 
R$ 455,45 

 
R$ 27.327,00 

 

9.3.2. Os preços máximos ora mencionados de modo algum vinculam a decisão do 
Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 

9.3.3. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios 
ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não 
tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e 
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou 
à totalidade da remuneração. 

9.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequi-

bilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fun-

damentam a suspeita. 

9.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de dili-

gências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser 

reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de ante-

cedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

9.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, 

por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de 

não aceitação da proposta. 

9.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita 
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e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo 

Pregoeiro. 

9.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os 

que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catá-

logos, 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 sis-

tema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

9.7.  Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo pregoeiro, no 
prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação os dados do licitante vencedor: Razão Social, 
endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, número da conta-corrente e 
praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o modelo de planilha para 
contratação sugerido no ANEXO II, além de: 

a) Declaração expressa e Catálogo e/ou manual do produto, comprovando sua ga-
rantia gratuita, através de assistência técnica autorizada nesta capital, quanto aos 
reparos, substituição de peças, acessórios e outros itens que acusarem defeito de fa-
bricação e de funcionamento durante o prazo solicitado no item específico. Caso o 
produto não disponha de assistência técnica local, a empresa vencedora pode se 
responsabilizar pelos custos necessários ao reparo/troca do produto em outra cidade, 
incluindo aí aqueles com transporte e outros necessários à resolução do problema. 

b) Catálogo ou desenho ilustrativo contendo os modelos e/ou linhas e/ou códigos, dos 
produtos para o qual o licitante tenha apresentado proposta, para facilitar a visuali-
zação e identificação dos mesmos. Essa exigência pode ser substituída por folder de 
site com o respectivo link para comprovação de sua veracidade. 

9.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta 

ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

9.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 

data e horário para a sua continuidade. 

9.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, po-

derá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme disposto no item 

8.24. 

9.11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilita-

ção do licitante, observado o disposto neste Edital. 

10 – DA HABILITAÇÃO 
 

10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor 

da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimen-

to 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 ca-

dastros: 

10.1.1. SICAF; 

10.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 
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10.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 

seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as 

sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proi-

bição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual 

seja sócio majoritário. 

10.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrên-

cias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por par-

te das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

10.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. 

10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassifica-

ção. 

10.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, 

por falta de condição de participação. 

10.4.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocor-

rência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

10.5.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será 

verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação 

jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação 

técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

10.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SE-

GES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições 

exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para 

recebimento das propostas; 

10.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SI-

CAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, 

em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 

10.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exce-

to se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoei-

ro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do De-

creto 10.024, de 2019. 

10.6.         Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será 

convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, 

sob pena de inabilitação. 

10.7.        Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 
mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em 
relação à integridade do documento digital. 

10.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferen-

tes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

Minuta alterada do edital (1135668)         SEI 0007606-43.2021.6.02.8000 / pg. 510



 

 

 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

10.9.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da ma-

triz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 

aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somen-

te em nome da matriz. 

10.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de 

números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a 

centralização do recolhimento dessas contribuições. 

10.10.  Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos 

deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

10.10.1. Habilitação jurídica: 

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mer-

cantis, 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 veri-

ficação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limi-

tada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente re-

gistrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento com-

probatório de seus administradores; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação 

no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou 

agência; 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 

administradores; 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto 

de autorização; 

10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as al-

terações ou da consolidação respectiva. 

10.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 

Pessoas Físicas, conforme o caso; 

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação 

de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 

(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os 

créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, 

inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 

1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-

Geral da Fazenda Nacional. 

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, medi-
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ante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos 

termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-

Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou 

sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual; 

f) prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, re-

lativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos Estaduais relacionados ao ob-

jeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Esta-

dual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 

10.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regu-

laridade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabi-

litação. 

10.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a docu-

mentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno 

porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que 

exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 

4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 

10.10.2.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pre-

tenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Com-

plementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos ca-

dastros de contribuintes estadual e (b) da apresentação do balanço patrimonial 

e das demonstrações contábeis do último exercício. 

10.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e traba-

lhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa 

de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as 

demais exigências do edital. 

10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 

10.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 

regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 

(cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O 

prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pú-

blica, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

10.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem 

anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previs-

tas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na 

ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra licitante 

com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o 

mesmo prazo para regularização. 
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10.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 

exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 

horário para a continuidade da mesma. 

10.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja 

por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 

desacordo com o estabelecido neste Edital. 

10.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver con-

correndo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilita-

ção cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às 

do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de ina-

bilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

10.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilita-

ção, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja reti-

rada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes. 

10.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o lici-

tante será declarado vencedor. 

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 
 

11.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no pra-

zo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, 

sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada 

e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, 

para fins de pagamento; 

c) conter a descrição de cada item licitado; 

d) conter o preço unitário e total de cada item ofertado. 

11.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em considera-

ção no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se 

for o caso. 

11.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, 

tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

11.4.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário 

em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

11.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço total, prevalecerão 

os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expres-

sos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

11.5.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edi-

tal, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamen-

to a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 
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11.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo consi-

derada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça víncu-

lo à proposta de outro licitante. 

11.7.  As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 
12 - DOS RECURSOS 
 

12.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da lici-

tante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será 

concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a in-

tenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual (is) decisão (ões) pre-

tende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

12.2.  Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a exis-

tência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fun-

damentadamente. 

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas ve-

rificará as condições de admissibilidade do recurso. 

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 

importará a decadência desse direito. 

12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 

três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitan-

tes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo 

sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo 

do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à 

defesa de seus interesses. 

12.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aprovei-

tamento. 

12.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço constante neste Edital. 

 
13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
 
13.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 
 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 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. 
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13.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a ses-
são reaberta. 

13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, 
fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

13.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados 
contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais 
atualizados. 

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 públi-

ca, 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 26.11 
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 previs-

tos no certame. 

14.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deve-

rá 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 - DO REAJUSTE DO PREÇO 
 
15.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores 
constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no Decreto 
nº 7.892/2013. 
 
 
16 - DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA 
CONTRATAÇÃO. 
 
16.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 
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Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a 
regular decisão dos recursos apresentados. 
 
16.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório. 
 
16.3. Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, observado o 
disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados para assinar a ata de 
registro de preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no subitem 16.3.2., podendo 
ser prorrogada uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que 
ocorra motivo justificado aceito pela administração. 
 

16.3.1. O cadastro de reserva dos fornecedores classificados a que se refere o item 
anterior será elaborado desde que viabilizado pelo sistema Comprasnet, tal como 
previsto no art. 26 do decreto acima citado. 
 
16.3.2. O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de Preços assinada 
dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação para 
assinatura do documento, em conformidade com o previsto no art. 64 da Lei n. 
8.666/1993. 

 
16.4. É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro 
de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 
primeiro classificado. 
 
16.5. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas 
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade. 
 
16.6. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do 
prazo estabelecido no subitem 16.3.2, ensejará a aplicação das penalidades aludidas no 
item 16.12 deste edital, bem como às do Decreto nº 10.024/2019. 
 
16.7. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão 
interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de 
despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 
8.666, de 1993. 
 
16.8. Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante poderá 
receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo confirmar o seu 
recebimento. 
 
16.9. A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de Fornecimento 
deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será encaminhado para a autoridade 
competente que procederá à análise dos motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca 
da aceitabilidade ou não da justificativa. 
 
16.10. Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não seja 
aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo normalmente, 
e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis. 
 
16.11. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados, 
observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 12, § 3º do Decreto nº 
7.892/2013. 
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16.12. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
 

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
 
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido 
pela Administração, sem justificativa aceitável; 
 
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; ou 
 
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 
1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002. 

 
16.12.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, “b” 
e “d” do subitem 16.12. será formalizado por despacho do órgão gerenciador, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
16.12.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato 
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o 
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

 
a) por razão de interesse público; ou 
 
b) a pedido do fornecedor. 
 

16.13. O licitante vencedor somente poderá subcontratar, em parte, o objeto desta 
licitação, se for conveniente para a Administração deste Tribunal, mediante prévia e escrita 
autorização desta, sob pena de sofrer as sanções contratuais e legais. 
 

16.13.1. O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros nenhuma 
responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada. 

 
16.14. O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro de Preços, 
em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação, renovando as certidões e encaminhando-as 
ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a 
partir da solicitação das mesmas. 
 
16.15. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por 
qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do 
certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, observadas, ainda, as demais 
regras impostas no art. 22 do Decreto n.º 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018. 

 
16.15.1. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando 
desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão 
gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão. 

 
16.15.1.1.  A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem 
acima fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades 
que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, 
a viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da utilização 
da ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de 
Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 
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16.15.1.2.  O estudo acima referido, após aprovação pelo órgão gerenciador, 
será divulgado no Portal de Compras do Governo federal. 

16.15.1.2.1. A publicação supra deverá ser condição para autorização para 
adesão exarada pelo órgão gerenciador, em conformidade com as 
recomendações do Acórdão TCU nº 2037/2019. 

16.16. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 16.15 não 
poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens 
do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes. 
 
16.17. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá 
exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item registrado na ata de registro de 
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos 
não participantes que aderirem. 
 
17 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR 
 
17.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da 
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação; 
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 
 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação 
às novas condições de mercado; 
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade 
dos preços registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata; 
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações; 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto 
ao interesse em fornecer o objeto do registro a outro(s) órgão(s) da Administração 
Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15. 
 

17.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante: 
 
a) Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir suas 

obrigações dentro das normas e condições do processo de venda; 

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. 
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18 - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA 
 
18.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
presente Ata; 
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado a outro 
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse 
de utilizar a presente Ata, conforme item 16.15. 

 
18.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado: 

a)  Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosamente os prazos, 
as especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, no Edital de 
Pregão, e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas, fornecen-
do todas as informações eventualmente solicitadas; 

b)  Fornecer assistência técnica gratuita, durante o período da garantia mínima 
de 12 meses, por meio de Assistência Técnica Autorizada pelo Fabricante; 

c)  Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão-de-
obra, embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, emolumentos 
ou quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento; 

d)  Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do material, 
incluindo as entregas feitas por transportadora; 

e)  Fornecer, junto com o material, a Nota Fiscal discriminada de acordo com a 
Nota de Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para que sejam 
tomadas as medidas de aceites e pagamentos; 

f)  Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedien-
tes/notificações enviadas pelo TRE/AL;  

g)       Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho;  

h)       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 apli-
cável à natureza do objeto da contratação;  

i)          Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da Uni-
ão, INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição 
regular;  
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j)           Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do 
objeto do contrato;  

k)           Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Pro-
teção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o re-
gime de Direito Público. 

 
19 - DA PUBLICIDADE 
 
19.1. O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de 
Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro 
de preços, em conformidade com o disposto no art. 11, inciso II do Decreto n.º 7.892/2013 
combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/93. 
 
20 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
20.1. Os materiais deverão ser entregues, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias 
corridos a partir do recebimento da Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento, no 
Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situado na Rua Coronel Pedro Lima, 
230 - Jaraguá, CEP 57022-220, Maceió-AL, durante seu horário normal de expediente.    

 
20.2.  Os materiais serão recebidos na Seção de Almoxarifado, que informará a 
quantidade de volumes recebidos, no prazo de até 03 dias úteis do recebimento, à Seção 
de Patrimônio, que receberá o material da seguinte forma: 

 
a) Provisoriamente, por fiscal designado da Seção de Patrimônio que analisará as 

especificações técnicas, através de modelo próprio conforme normativo interno; 

b) Definitivamente, pelo gestor do contrato no prazo máximo de até 05 dias úteis, 
contados da comunicação da SEALMOX, após os testes e conferências necessárias, 
mediante documento específico anexado ao processo conforme normativo interno. 

 
20.3.    O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
20.4.    O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do 
objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de 
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
20.5.    Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
20.6.    O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 
 
20.7.     O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, substituir 
o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na Seção 21. 
 
21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
21.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no 
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, 
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convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:  
 

a) não assinar a ata de registro de preços;  

b) não entregar a documentação exigida no edital;  

c) apresentar documentação falsa;  

d) causar o atraso na execução do objeto;  

e) não mantiver a proposta;  

f) falhar na execução do contrato;  

g) fraudar a execução do contrato;  

h) comportar-se de modo inidôneo;  

i) declarar informações falsas; e  

j) cometer fraude fiscal.  

 
21.2. 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 
 
21.3. 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. 
 
21.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:  

 
a) multa de 0,50% (meio por cento) por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item 

(ns) entregue(s) em atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e 
a critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), 
recaindo sobre este(s) a multa constante na alínea “d” abaixo, sem prejuízo da 
rescisão unilateral da avença;  

b) multa de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) por dia, sobre o valor do(s) 
item (ns) entregues em desconformidade, caso o prazo de substituição daqueles 
assim configurados não seja cumprido, limitada a incidência a 5 dias de atraso 
injustificado. Após o 5º dia será considerada inexecução parcial do contrato;  

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor do(s) 
item (ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da obrigação assumida, assim 
considerado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na 
alínea “a” acima, bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso 
injustificado estabelecido na alínea “b” acima;  

d) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho.  

 
21.4.1. As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas de 
forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% do valor total do 
contrato celebrado.  

21.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com 
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as demais.  

21.4.3. Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor da(s) 
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso.  

21.4.4. Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão temporária de 
participação em licitação e impedimento de contratar com Administração, por prazo 
não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
com a Administração Pública.  

21.4.5. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do 
caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela 
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa.  

21.4.6. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à 
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 

 
21.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será descontado 
dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente.  
 
21.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 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.  
 
21.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o 
fornecimento do serviço, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  
 
21.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993.  
 
21.9. 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.  
 
21.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta ao 
licitante contratado.  
 
21.11. O período de atraso será contado em dias corridos.  
 
21.12. 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.  

21.12.1. 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.  

 
21.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes contratantes, 
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respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas reguladoras da 
matéria, em especial as Leis n os 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o 
caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito 
Privado.  
 
21.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
22- DO PAGAMENTO 

 
22.1.  O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal 
devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado. 

 
22.2.  Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
22.3.  Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
22.4.  O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
22.5.  Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de 
que trata o item anterior. 
 
22.6.  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% 
 
22.7.  Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de 
preços ou a atualização monetária. 
 
23 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
23.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2022, PTRES 
167674 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativa), Natureza da Despesa nº 44.90.52. 
(Equipamentos e Material Permanente).  
 
23.2. As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das dotações 
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orçamentárias respectivas. 

24 – DA GESTÃO E DA FISCALIZAÇÃO DA AQUISIÇÃO  

24.1. A gestão e fiscalização será exercida pela Seção de Patrimônio, a qual competirá di-
rimir dúvidas que surgirem no decorrer do período do contrato; 

24.2. Poderá rejeitar, totalmente ou em parte, qualquer material que não esteja de acordo 
com as exigências, ou aquele que não seja comprovadamente original e novo, assim con-
siderados de primeiro uso; 

24.3. Poderá ainda, caso entenda necessário, exigir amostra dos produtos ofertados, an-
tes da entrega dos itens, para que seja efetuado testes de conformidade. Nestes testes, os 
produtos poderão ser abertos, manuseados, testados, sendo devolvidos, se reprovados, à 
contratada no estado em que se encontrem ao final da avaliação técnica, sem qualquer 
ônus para o contratante. A amostra deverá ser fornecida, no mesmo local da entrega dos 
bens, no prazo de até 10 dias, contados da solicitação por escrito da comissão de recebi-
mento. 

25 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE  

25.1. Visando à efetiva aplicação de critérios, ações ambientais e socioambientais que 
contribuam para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, e em atendimento 
ao disposto no art. 3º da Lei n.º 8.666/93, bem como no Acórdão n.º 1056/2017 – Plenário 
do TCU; na Resolução n.º 201/2015 do CNJ e na Resolução n.º 23.474/2016 do TSE, será 
(ão) exigido(s) como critério(s) de sustentabilidade. 

25.1.1 - obedecer às normas técnicas, de saúde, de higiene e de segurança do traba-
lho, de acordo com as normas do Ministério do Trabalho e Emprego e normas ambi-
entais vigentes; 

25.1.2 - fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem ne-
cessários à execução de serviços e fiscalizar seu uso, em especial pelo que constada 
Norma Regulamentadora n.º 6 do MTE; 

25.1.3 - não possuir inscrição no cadastro de empregadores flagrados explorando 
trabalhadores em condições análogas às de escravo, instituído pela Portaria Intermi-
nisterial MTPS/MMIRDH nº 4, de 11 de maio de 2016; 

25.1.4 - não ter sido condenada, a licitante vencedora ou seus dirigentes, por infrin-
gir as leis de combate à discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao 
trabalho escravo, em afronta à previsão aos artigos 1° e 170 da Constituição Federal 
de 1988; do artigo 149 do Código Penal Brasileiro; do Decreto n° 5.017, de 12 de 
março de 2004(promulga o Protocolo de Palermo) e das Convenções da OIT n.ºs 29 e 
10. 

 
26 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

26.1.   Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

26.2.  Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública ob-

servarão o horário de Brasília – DF. 

26.3.  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. 

26.4.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
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26.5.  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. 

26.6.  Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, in-

dependentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

26.7.  O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afasta-

mento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princí-

pios da isonomia e do interesse público. 

26.8.  Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou de-

mais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
26.9.  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. 
 
26.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, 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 no 
TRE/AL. 
 
26.11.   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. 
 
26.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, do 
Decreto nº 10.024/2019 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
26.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações e 
Contratos, no endereço especificado no item 26.11, no caso de ser retirado em Maceió, ou 
ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
26.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO I-A – Especificação dos itens; 
NEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços. 
 

26.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do Estado de 
Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não 
puderem ser solucionadas administrativamente. 

 
Maceió/AL, XX de XXXX de 2022 

 
 

Ingrid Pereira de Lima Araújo 
                                        Chefe da Seção de Licitações e Contratos 

 
 

ANEXO I 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1 - OBJETO  

1.1. O presente Termo de Referência tem por objetivo a aquisição even-
tual, através de ARP, de Aparelhos de Utensílios Domésticos – ventiladores de coluna 
(120w ou superior) e de parede (150w e 240w) - três modelos distintos, necessários ao 
bom funcionamento das atividades desenvolvidas nos cartórios eleitorais da capital e do 
interior, conforme quantidades e especificações técnicas contida no único anexo,  inte-
grante e complementar deste documento. 

1.2. As quantidades descritas são estimativas máximas para fornecimen-
to eventual durante 12 meses, com entregas em períodos alternados ou não e quantida-
des dos pedidos definidas de acordo com os levantamentos efetuados pela SEPAT; 

1.3. Pretendemos, no exercício de 2022, uma compra de 20 ventiladores 
de coluna, caso haja orçamento disponível. 

  

2 – JUSTIFICATIVA 

2.1. A solicitação se justifica pela necessidade de recompor o estoque 
de ventiladores que uma vez que seus consertos, quando fora da garantia, são anti-
econômicos. 

  

3 - DA PROPOSTA DE PREÇOS 

3.1. Na proposta de preço deverá conter: discriminação detalhada do 
produto ofertado, a dimensão exata do produto cotado, sem conter medidas alternativas, 
a quantidade solicitada, o valor unitário e o total, marca, código, modelo ou linha, garan-
tia, prazo de validade da proposta e prazo para entrega dos materiais, bem como o nú-
mero da conta corrente, agência e nome do Banco do Fornecedor para possíveis paga-
mentos; 

3.2. Será considerada vencedora a proposta que contenha o menor va-
lor por item, desde que atenda as exigências contidas neste Termo de Referência, Anexo 
Único e Edital do Pregão; 

3.3. Junto com a proposta comercial final (proposta ajustada) a empresa 
deverá apresentar: 

 a) Declaração expressa e Catálogo e/ou manual do produ-
to, comprovando sua garantia gratuita, através de assistência técnica autorizada nesta 
capital, quanto aos reparos, substituição de peças, acessórios e outros itens que acusa-
rem defeito de fabricação e de funcionamento durante o prazo solicitado no item especí-
fico. Caso o produto não disponha de assistência técnica local, a empresa vencedora po-
de se responsabilizar pelos custos necessários ao reparo/troca do produto em outra cida-
de, incluindo aí aqueles com transporte e outros necessários à resolução do problema. 

b) Catálogo ou desenho ilustrativo contendo os modelos e/ou linhas e/ou 
códigos, dos produtos para o qual o licitante tenha apresentado proposta, para facilitar a 
visualização e identificação dos mesmos. Essa exigência pode ser substituída por folder 
de site com o respectivo link para comprovação de sua veracidade. 
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4 - PRAZOS DE ENTREGA E GARANTIA DOS BENS 

4.1 Prazo de entrega, nesta capital: até 45 dias corridos, contados a partir 
da data de recebimento da Autorização de Fornecimento (Nota de Empenho) por e-mail. 
A empresa que não cumprir o prazo estipulado poderá sofrer sanções estabelecidas no 
Edital do Pregão; 

4.1. 1. Local da Entrega: no almoxarifado deste Regional, situado na Rua 
coronel Pedro Lima 230,  CEP 57022-220, Maceió-AL, dentro do horário de expediente do 
Órgão; 

4.2 Prazo de garantia mínima: 12 meses. 

  

5 - RECEBIMENTO DOS BENS 

5.1. Os bens serão recebidos: 

a) Na Seção de Almoxarifado, que informará a quantidade de volumes re-
cebidos, no prazo de até 03 dias úteis do recebimento, à Seção de Patrimônio; 

b) Provisoriamente - por fiscal designado da Seção de Patrimônio que 
analisará as especificações técnicas, através de modelo próprio conforme normativo in-
terno; 

c) Definitivamente - pela gestor do contrato no prazo máximo de até 05 
dias úteis, contados da comunicação da SEALMOX, após os testes e conferências neces-
sárias, mediante documento específico anexado ao processo conforme normativo interno. 

  

6 – GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA AQUISIÇÃO 

6.1. A gestão e fiscalização será exercida pela Seção de Patrimônio, a 
qual competirá dirimir dúvidas que surgirem no decorrer do período do contrato; 

6.2. Poderá rejeitar, totalmente ou em parte, qualquer material que não 
esteja de acordo com as exigências, ou aquele que não seja comprovadamente original e 
novo, assim considerados de primeiro uso; 

6.3. Poderá ainda, caso entenda necessário, exigir amostra dos produtos 
ofertados, antes da entrega dos itens, para que seja efetuado testes de conformidade. 
Nestes testes, os produtos poderão ser abertos, manuseados, testados, sendo devolvidos, 
se reprovados, à contratada no estado em que se encontrem ao final da avaliação técni-
ca, sem qualquer ônus para o contratante. A amostra deverá ser fornecida, no mesmo lo-
cal da entrega dos bens, no prazo de até 10 dias, contados da solicitação por escrito da 
comissão de recebimento. 

6.3.1 Vide observações nos anexos 

  

7. DAS RESPONSABILIDADES DA EMPRESA 

7.1. Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosamente 
os prazos, as especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, no Edital 
de Pregão, e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas, fornecendo 
todas as informações eventualmente solicitadas; 

7.2. Fornecer assistência técnica gratuita, durante o período da garantia 
mínima de 12 meses, por meio de Assistência Técnica Autorizada pelo Fabricante; 
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7.3 Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, 
mão-de-obra, embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, emolumen-
tos ou quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento; 

7.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administra-
ção ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do ma-
terial, incluindo as entregas feitas por transportadora; 

7.5. Fornecer, junto com o material, a Nota Fiscal discriminada de acor-
do com a Nota de Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para que se-
jam tomadas as medidas de aceites e pagamentos. 

  

8. DAS RESPONSABILIDADES DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 

8.1. Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir 
suas obrigações dentro das normas e condições do processo de venda; 

8.2. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo 
com as obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos bens; 

8.3. Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

  

9. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

9.1 - Visando à efetiva aplicação de critérios, ações ambientais e socio-
ambientais quecontribuam para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, e 
em atendimento aodisposto no art. 3º da Lei n.º 8.666/93, bem como no Acórdão n.º 
1056/2017 – Plenário doTCU; na Resolução n.º 201/2015 do CNJ e na Resolução n.º 
23.474/2016 do TSE, será(ão)exigido(s) como critério(s) de sustentabilidade. 

9.1.1 - obedecer às normas técnicas, de saúde, de higiene e de seguran-
ça dotrabalho, de acordo com as normas do Ministério do Trabalho e Emprego e norma-
sambientais vigentes; 

9.1.2 - fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se-
fizerem necessários à execução de serviços e fiscalizar seu uso, em especial pelo que 
constada Norma Regulamentadora n.º 6 do MTE; 

9.1.3 - não possuir inscrição no cadastro de empregadores flagrados ex-
plorando trabalhadores em condições análogas às de escravo, instituído pela Portaria In-
terministerial MTPS/MMIRDH nº 4, de 11 de maio de 2016; 

9.1.4 - não ter sido condenada, a licitante vencedora ou seus dirigentes, 
por infringir as leis de combate à discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil 
e ao trabalho escravo, em afronta à previsão aos artigos 1° e 170 da Constituição Federal 
de 1988;do artigo 149 do Código Penal Brasileiro; do Decreto n° 5.017, de 12 de março 
de 2004(promulga o Protocolo de Palermo) e das Convenções da OIT n.ºs 29 e 10. 

 

 Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de 
Seção, em 22/08/2022, às 17:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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ANEXO I-A 

ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS 

 

ITEM 01 

VENTILADOR DE COLUNA/PEDESTAL 

(60 Unidades) 

  

a) Potência mínima de 120W 

b) Haste metálica com altura regulável; 

c) Mínimo de 40 cm de diâmetro, com grade de fácil remoção; 

d) 6 pás, confeccionadas em material resistente, que operam em pelo menos 3 velocida-
des; 

e) Baixo nível de ruído; 

f) Inclinação vertical em 4 níveis (incluindo para o chão); 

g) Sistema de Oscilação lateral; 

h) Montagem e desmontagem, sem precisar de ferramentas; 

i) Alça para transporte; 

j) Consumo máximo de 3 kWh/mês; 

k) Voltagem: 220 V ou bivolt; 

l) Selo/Registro no Inmetro; 

m) Selo Procel eficiência “A”; 

n) Garantia mínima de 12 meses; 

Obs: O aparelho poderá ser testado pela Seção de Patrimônio para verificar a resistência e 
a confiabilidade da base quanto ao risco de quebra. 

ITEM 02 

VENTILADOR DE PAREDE 

(60 Unidades) 

 
a) Potência mínima de 150W e inferior a 240W; 

b) Mínimo de 50 cm de diâmetro, com grade de fácil remoção; 

c) Mínimo de 3 pás, confeccionadas em material resistente, que operem em pelo menos 3 
velocidades; 

d) Peso até 5 Kg; 

e) Consumo aproximado de 3 kWh/mês; 

f) Voltagem: 220 V ou bivolt; 
 
g) Selo/Registro no Inmetro; 
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h) Selo Procel eficiência “A”; 

i) Garantia mínima de 12 meses; 

 

ITEM 03 

VENTILADOR DE PAREDE 

(60 Unidades) 

 
a) Potência mínima de 240W; 

b) Mínimo de 60 cm de diâmetro, com grade de fácil remoção; 

c) Mínimo de 3 pás, confeccionadas em material resistente, que operem em pelo menos 3 
velocidades; 

d) Peso até 8 Kg; 

e) Consumo máximo de 3 kWh; 

f) Voltagem: 220 V ou bivolt; 

g) Selo/Registro no Inmetro; 

h) Selo Procel eficiência “A”; 

i) Garantia mínima de 12 meses; 

 

 

 

 Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de Seção, 
em 25/05/2022, às 16:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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ANEXO II 

PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO 
 
Dados da Empresa: 
Razão Social  
CNPJ  
Endereço  
CEP  
Fones:  
Fax  
E-mail  
Site internet  
Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  

Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. Identidade  
Orgão Expedidor  
CPF  
Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  

Conta  
Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  
Cargo  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
 
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não   
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ANEXO III 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2022 

 

Processo nº 0007606-43.2021.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº XX/2022 

 
 

MINUTA 
 

Aos ---- dias do mês ----------- de 2022, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, 
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – 
Farol, CEP: 57051-090, Maceió/AL, neste ato representado por seu Presidente,  
Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira 
de Identidade nº 215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e 
domiciliado nesta Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela 
empresa ................................., (INFORMAR SE É MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE) CNPJ …....................., sediada em …..................., representada 
por..........................................., para eventual aquisição dos equipamentos abaixo 
relacionados, conforme condições descritas no Anexo I do Pregão Eletrônico nº XX/2022, nos 
termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e 
Contratos Administrativos), do Decreto nº 10. 024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto 
nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e alterações, e demais normas legais aplicáveis. 

 
 

1 – DO OBJETO. 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do (s) item (ns) abaixo, na 
forma do Edital de Pregão Eletrônico nº XX/2022: 

 
1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor 
do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do 
fornecedor, conforme previsto no subitem 16.3.1 do edital do PE nº XX/2022: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
    
    
 
2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 
 
2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços será de 12 (doze) meses a 
partir da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União. 
 

3 – DO PRAZO DE ENTREGA. 

3.1. O prazo máximo para o fornecimento é de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. 
QUANT. TOTAL 
REGISTRADA 

VALOR UNITÁRIO 
 (R$) 

VALOR TOTAL 
(R$) 
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após o recebimento da ordem de fornecimento, nota de empenho ou documento 
equivalente. 
 
4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da 
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação; 
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 
 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação 
às novas condições de mercado; 
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade 
dos preços registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata; 
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações; 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto 
ao interesse em fornecer o objeto do registro a outro (s) órgão (s) da Administração 
Pública que externe (m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15 
do edital de licitação. 
 

4.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante: 
 
a) Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir suas 
obrigações dentro das normas e condições do processo de venda; 

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. 

 
5 - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
5.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
presente Ata; 
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
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idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado a outro 
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse 
de utilizar a presente Ata, conforme item 16.15 do edital de licitação. 

 
5.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado: 

a)  Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosamente os prazos, 
as especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, no Edital de 
Pregão, e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas, fornecen-
do todas as informações eventualmente solicitadas; 

b)  Fornecer assistência técnica gratuita, durante o período da garantia mínima 
de 12 meses, por meio de Assistência Técnica Autorizada pelo Fabricante; 

c)  Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão-de-
obra, embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, emolumentos 
ou quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento; 

d)  Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do material, 
incluindo as entregas feitas por transportadora; 

e)  Fornecer, junto com o material, a Nota Fiscal discriminada de acordo com a 
Nota de Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para que sejam 
tomadas as medidas de aceites e pagamentos; 

f)  Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedien-
tes/notificações enviadas pelo TRE/AL;  

g) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço ele-
trônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho;  

h) 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 aplicá-
vel à natureza do objeto da contratação;  

i) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, 
INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição regu-
lar;  

j) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
do contrato;  

k) 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. 

 
6 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
6.1. Os materiais deverão ser entregues, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias 
corridos a partir do recebimento da Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento, no 
Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situado na Rua Coronel Pedro Lima, 
nº 230 - Jaraguá, CEP 57022-220, Maceió-AL, durante seu horário normal de expediente.    
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6.2.  Os materiais serão recebidos na Seção de Almoxarifado, que informará a 
quantidade de volumes recebidos, no prazo de até 03 dias úteis do recebimento, à Seção 
de Patrimônio, que receberá o material da seguinte forma: 

 
a) Provisoriamente, por fiscal designado da Seção de Patrimônio que analisará as 
especificações técnicas, através de modelo próprio conforme normativo interno; 

b) Definitivamente, pelo gestor do contrato no prazo máximo de até 05 dias úteis, 
contados da comunicação da SEALMOX, após os testes e conferências necessárias, 
mediante documento específico anexado ao processo conforme normativo interno. 

 
6.3.    O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
6.4.    O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do 
objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de 
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
6.5.    Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
6.6.    O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 
 
6.7.     O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, substituir 
o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na Seção 7. 
 
7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
7.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no 
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, 
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:  
 

a) não assinar a ata de registro de preços;  

b) não entregar a documentação exigida no edital;  

c) apresentar documentação falsa;  

d) causar o atraso na execução do objeto;  

e) não mantiver a proposta;  

f) falhar na execução do contrato;  

g) fraudar a execução do contrato;  

h) comportar-se de modo inidôneo;  

i) declarar informações falsas; e  

j) cometer fraude fiscal.  

 
7.2. 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, 
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sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das 
cabíveis cominações legais. 
 
7.3. 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. 
 
7.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:  

 
a) multa de 0,50% (meio por cento) por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item 

(ns) entregue(s) em atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e 
a critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), 
recaindo sobre este(s) a multa constante na alínea “d” abaixo, sem prejuízo da 
rescisão unilateral da avença;  

b) multa de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) por dia, sobre o valor do(s) 
item (ns) entregues em desconformidade, caso o prazo de substituição daqueles 
assim configurados não seja cumprido, limitada a incidência a 5 dias de atraso 
injustificado. Após o 5º dia será considerada inexecução parcial do contrato;  

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor do(s) 
item (ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da obrigação assumida, assim 
considerado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na 
alínea “a” acima, bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso 
injustificado estabelecido na alínea “b” acima;  

d) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho.  

 
7.4.1. As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas de 
forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% do valor total do 
contrato celebrado.  

7.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com 
as demais.  

7.4.3. Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor da(s) 
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso.  

7.4.4. Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão temporária de 
participação em licitação e impedimento de contratar com Administração, por prazo 
não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
com a Administração Pública.  

7.4.5. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do 
caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela 
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa.  

7.4.6. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à 
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 

 
7.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será descontado 
dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente.  
 
7.6. 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 
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fatos comprovados.  
 
7.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o 
fornecimento do serviço, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  
 
7.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993.  
 
7.9. 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.  
 
7.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta ao 
licitante contratado.  
 
7.11. O período de atraso será contado em dias corridos.  
 
7.12. 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.  

7.12.1. 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.  

 
7.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes contratantes, 
respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas reguladoras da 
matéria, em especial as Leis n os 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o 
caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito 
Privado.  
 
7.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, multa 
de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
8- DO PAGAMENTO 

 
8.1.  O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal 
devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado. 

8.2.  Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
8.3.  Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
8.4.  O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
8.5.  Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento que 
comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de que 
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trata o item anterior. 
 
8.6.  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% 
 
8.7.  Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de 
preços ou a atualização monetária. 
 
9 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE  

 
9.1 - Visando à efetiva aplicação de critérios, ações ambientais e socioambientais que 
contribuam para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, e em atendimento 
ao disposto no art. 3º da Lei n.º 8.666/93, bem como no Acórdão n.º 1056/2017 – Plenário 
do TCU; na Resolução n.º 201/2015 do CNJ e na Resolução n.º 23.474/2016 do TSE, 
será(ão)exigido(s) como critério(s) de sustentabilidade.  

9.1.1 - obedecer às normas técnicas, de saúde, de higiene e de segurança do trabalho, 
de acordo com as normas do Ministério do Trabalho e Emprego e normas ambientais 
vigentes;  

9.1.2 - fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem 
necessários à execução de serviços e fiscalizar seu uso, em especial pelo que 
constada Norma Regulamentadora n.º 6 do MTE; TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE 
ALAGOAS SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS.  

9.1.3 - não possuir inscrição no cadastro de empregadores flagrados explorando 
trabalhadores em condições análogas às de escravo, instituído pela Portaria 
Interministerial MTPS/MMIRDH nº 4, de 11 de maio de 2016;  

9.1.4 - não ter sido condenada, a licitante vencedora ou seus dirigentes, por infringir 
as leis de combate à discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao 
trabalho escravo, em afronta à previsão aos artigos 1° e 170 da Constituição Federal 
de 1988;do artigo 149 do Código Penal Brasileiro; do Decreto n° 5.017, de 12 de março 
de 2004(promulga o Protocolo de Palermo) e das Convenções da OIT n.ºs 29 e 10. 

 
10 - DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS. 
 
10.1.  É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro 
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o §1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, de 
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº 
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9.488/2018. 

 
10 – DA PUBLICAÇÃO. 
 
10.1.       O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União. 
 
 
11 – DO FORO. 
 
11.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de 
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 
 

E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em duas 
vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes. 

 
 
 

Maceió, XX de XXXX de 2022. 
 

Pelo TRE/AL: 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente 

 
Pela Empresa: 

 
Representante da empresa 
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DESPACHO

Maceió, 26 de agosto de 2022.
À SAD,
Com minuta de edital alterada, para oportuno

encaminhamento à AJ-DG, após o cumprimento das demais
providências solicitadas no parecer.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 26/08/2022, às 18:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1135669 e o código CRC EB275806.
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DESPACHO

Maceió, 26 de agosto de 2022.
Devolvo os autos à COFIN, para oportuna juntada

da reserva de crédito e posterior remessa do feito à AJ-DG.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 26/08/2022, às 20:13, 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
1135749 e o código CRC 824BA8E3.

0007606-43.2021.6.02.8000 1135749v1
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Maceió, 31 de agosto de 2022.
À SGO
Tendo em vista que nossa previsão inicial de

aquisição, segundo o TR era de 20 aparelhos tipo coluna,
informamos que surgiu a necessidade de aquisição mais
imediata de pelo menos 5 aparelhos ventiladores de parede
para o galpão de urnas e almoxarifado.

Assim, sugiro, caso haja disponibilidade
orçamentária, que se avalie a possibilidade de aquisição dessa
nova quantidade de aparelhos.

At.te

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 31/08/2022, às 14:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1138984 e o código CRC D2D61D7F.
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  31/08/2022 15:21
        ***.742.724-**

Pré-empenho

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS REAL - (R$)

2022 PE 232

CNPJ

06.015.041/0001-38

CEP

57051-090

Endereço

AV.ARISTEU DE ANDRADE,377,FAROL  MACEIÓ-AL.

Município

MACEIO

UF

AL

Telefone

(082) 2122-7700

UG Emitente

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167674 0100000000 449052 70280 INV PERMAN

Data de Emissão Processo Taxa de Câmbio Valor

31/08/2022 0007606-43.2021.6.02 - 6.829,25

Favorecido

Favorecido não informado.

Descrição

Reserva de Crédito. Aquisição de ventiladores. SEI 0007606-43.2021.6.02.8000.

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data Operação Valor

31/08/2022 Inclusão 6.829,25

Operações

1  de      1000
Versão Data/Hora

31/08/2022 15:20:44
Operação
Inclusão
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 232 - RO 1158

Observação:

Considerado o ventilador de parede de maior valor (pag. 8 -
1135668).

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 31/08/2022, às 15:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1139092 e o código CRC 0CF2C995.

SIAFI - Documento de Conformidade SGO 1139092         SEI 0007606-43.2021.6.02.8000 / pg. 544



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 31 de agosto de 2022.
Uma vez cumpridas as diligências recomendadas no

Parecer 1204 (1133550), direcionem-se os autos à Diretoria-
Geral, para continuidade do feito.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 31/08/2022, às 16:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1139183 e o código CRC 842CE300.
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CONCLUSÃO

Maceió, 31 de agosto de 2022.
 
Senhor Presidente,
 
Trata-se de análise da minuta de edital de pregão

eletrônico, objetivando a repetição do certame, tendo em vista que o
Pregão Eletrônico nº 57/2022 restou encerrado como "Licitação
Fracassada" pelo Sr. Pregoeiro (1119875), conforme se observa da
Ata 1119871.

 
Nessa senda, considerando o pronunciamento exarado

pela Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral no Parecer nº
1204/2022 (1133550), complementado pelo Despacho AJ-DG
1139183, aprovando a Minuta de Edital (1135668), submeto o feito à
superior consideração de Vossa Excelência, com vistas a sugerir, a
abertura da fase externa do PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR
PREÇO POR ITEM, objetivando o registro de preço para aquisição
eventual de ventiladores de coluna (120w ou superior) e de parede
(150w e 240w), necessários ao bom funcionamento das atividades
desenvolvidas nos Cartórios Eleitorais da Capital e do Interior,
conforme especificações descritas neste edital e seus anexos, tudo
de acordo com requisição promovida pela Secretaria de
Administração.

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 01/09/2022, às 13:49, 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
1139510 e o código CRC D3FDFAFE.
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PROCESSO : 0007606-43.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE PATRIMÔNIO
ASSUNTO : Autorização. Abertura Fase Externa. Aquisição eventual de ventiladores.

 

Decisão nº 3808 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

Cuida-se de análise da minuta de Edital de Pregão
Eletrônico, com vistas à repetição do certame, vez que o Pregão
Eletrônico nº 57/2022 restou encerrado como "Lictação Fracassada"
pelo Sr. Pregoeiro, consoante Ata (1119871).

Em trâmite de instrução, os autos seguiram para
manifestação da AJ/DG que, por conduto do Parecer nº 1204/2022
(1133550), complementado pelo Despacho AJ/DG(1139183),
manifestou-se no sentido da aprovação da Minuta do Edital
(1135668), tendo em vista sua regularidade jurídica.

Assim, 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 POR ITEM, objetivando o registro de preço para aquisição
eventual de ventiladores de coluna (120w ou superior) e de parede
(150w e 240w), necessários ao bom funcionamento das atividades
desenvolvidas nos Cartórios Eleitorais da Capital e do Interior,
conforme especificações descritas neste edital e seus anexos, tudo
de acordo com requisição promovida pela Secretaria de
Administração.

À SAD para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no evento SEI
(1135668), aprovada pelos Pareceres da AJ/DG e demais medidas
cabíveis.

 
DES. OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
05/09/2022, às 19:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1140481 e o código CRC AE218B78.
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DESPACHO

Maceió, 05 de setembro de 2022.
À SLC, para publicar o aviso de licitação e demais

medidas cabíveis.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 05/09/2022, às 23:26, 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
1143568 e o código CRC 0CE79DC7.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84/2022 
 
PROCESSO Nº: 0007606-43.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 23 de setembro de 2022 
Horário Abertura: 14 horas 
(HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF) 

 
 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de Lici-
tações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, conforme descrito neste 
Edital e seus Anexos, objetivando o Registro de Preços para aquisição de ventiladores, tudo 
de acordo com requisição promovida pela Secretaria de Administração. 
 

 O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17/07/2002, pelo 
Decreto nº 7.892 de 23/01/2013, pelo Decreto nº 10.024/2019, pelo Decreto nº 8.538, de 
06/10/2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 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. Aplica-se ao presente 
torneio licitatório, ainda, a Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, o Decreto nº 
7.174/2010, o Decreto nº 8.184/2014, a Portaria nº 212, de 18/06/2001, da Presidência 
deste Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, edição de 19/06/2001, 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 11/09/1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1 - DO OBJETO 
 

1.1. O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preço para aquisição eventual de 
ventiladores de coluna (120w ou superior) e de parede (150w e 240w), necessários ao bom 
funcionamento das atividades desenvolvidas nos cartórios eleitorais da capital e do interior, 
conforme especificações descritas neste edital e seus anexos.  

 
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS 
 
2.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste procedimento 
licitatório é de 12 (doze) meses, contado da publicação do referido ato. 
 
2.2. A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação de toda quantidade 
estimada no Registro, que poderá ocorrer de acordo com as necessidades do TRE/AL. 
 
2.3. A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional Eleitoral a 
contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, 
assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições. 
 

2.3.1. O direito de preferência de que trata este item poderá ser exercido pelo 
beneficiário do registro quando o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, após realizada 
a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que o registrado 
ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço registrado, 
igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação. 
 

3 – DO PRAZO DE ENTREGA E DE GARANTIA 
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3.1. O prazo máximo para o fornecimento é de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, 
após o recebimento da ordem de fornecimento, nota de empenho ou documento 
equivalente, por e-mail. 
 
3.2.  O prazo de garantia dos materiais será de, no mínimo, 12 (doze) meses. 
 
4 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
4.1.  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. 

4.1.2. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

4.2.    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 microempreende-

dor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

4.3.   Não poderão participar desta licitação os interessados: 

4.3.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, 

na forma da legislação vigente; 

4.3.2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

4.3.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

4.3.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, 

de 1993; 

4.3.5. que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em pro-

cesso de dissolução ou liquidação; 

4.3.6. que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente 

em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos ma-

gistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções adminis-

trativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e 

assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na li-

nha 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). 

4.3.  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 
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de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certa-

me. 

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 apresen-

tada está em conformidade com as exigências editalícias; 

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatorie-

dade 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 serviços sejam prestados 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. 

4.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante 

às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 

5.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a parti-

cipação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

5.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraes-

trutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

5.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante 

ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 

transações inerentes a este Pregão. 

5.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em 

seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os 

atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do pro-

vedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos de-

correntes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

5.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no 

SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo pro-

ceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorre-

ção ou aqueles se tornem desatualizados. 
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5.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassifica-

ção no momento da habilitação 

6 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 

6.1.  Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente 

com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto 

ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, 

quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edi-

tal, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

6.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem 

do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos 

sistemas. 

6.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação 

de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos 

termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

6.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a ses-

são pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, di-

ante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua descone-

xão. 

6.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 

e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

6.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as pro-

postas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de ne-

gociação e julgamento da proposta. 

6.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classifi-

cado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público 

após o encerramento do envio de lances. 

 
7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
 

7.1.  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrô-

nico, dos seguintes campos: 

a) Valor unitário de cada item ofertado; 

b) Discriminação detalhada do produto ofertado, conforme as especificações cons-

tantes no Anexo I-A, a dimensão exata do produto cotado, sem conter medidas al-

ternativas, a quantidade solicitada, o valor unitário e o total, marca, código, modelo 

ou linha, garantia, prazo de validade da proposta e prazo para entrega dos materi-

ais, bem como o número da conta-corrente, agência e nome do Banco do Fornece-

dor para possíveis pagamentos. 

7.2.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 
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7.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previ-

denciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente no fornecimento dos bens. 

7.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 

exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer al-

teração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

7.5.  O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da 

data de sua apresentação. 

7.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regên-

cia de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas. 

7.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte 

dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o 

devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a 

adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, 

inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da em-

presa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES. 
 

8.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema ele-

trônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas 

que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham 

vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Refe-

rência. 

8.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

8.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente 

estas participarão da fase de lances. 

8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e 

os licitantes. 

8.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente 
por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do 
valor consignado no registro. 
 

8.5.1. Os lances deverão ser ofertados pelo valor unitário de cada item ofertado. 
 
8.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
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8.7.  O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema. 

8.8.  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 

vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, 

sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 

8.9.  Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e 

fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e 

fechado. 

8.10.  A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse 

prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que trans-

correrá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual 

será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

8.11.   Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que 

o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superio-

res àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigi-

loso até o encerramento deste prazo. 

8.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, po-

derão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de 

três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

8.12.  Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os 

lances segundo a ordem crescente de valores. 

8.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos 

itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, 

até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fe-

chado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

8.13.   Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reiní-

cio da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender 

às exigências de habilitação. 

8.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores de-

verão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediata-

mente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia; 

8.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo pró-

prio do sistema. 

8.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar. 

8.16.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo 

real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

8.17.  No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, 

o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 
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8.18.  Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo su-

perior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 

vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio ele-

trônico utilizado para divulgação. 

8.19.  O Critério de julgamento adotado será o menor preço por item, conforme definido nes-

te Edital e seus anexos. 

8.20.  Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

8.21.  A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classifi-

cação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de 

lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

8.22. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será 

aquele previsto no art. 3º, §2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, su-

cessivamente, aos bens produzidos: 

8.22.1. no país; 

8.22.2. por empresas brasileiras; 

8.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País; 

8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdên-

cia Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 

8.23.  Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico 

dentre as propostas empatadas. 

8.24.  Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encami-

nhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor 

preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes 

das previstas neste Edital. 

8.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 

pelos demais licitantes. 

8.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) 

horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realiza-

da, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessá-

rios à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

8.25.  Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamen-

to da proposta. 

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 
 

9.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em 

primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao 

máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto 

no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 
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9.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua propos-

ta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 

971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação. 

9.3.  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final superi-

or ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 - TCU - Plenário), ou que apresentar pre-

ço manifestamente inexequível. 

9.3.1. Os preços máximos fixados para os materiais licitados estão descriminados na 
tabela abaixo: 
 

ITEM Descrição Quantidade Valor Unitário 
Estimado 

Valor Total 
Estimado 

1 

 
Ventiladores de coluna/pedestal 

(potência mínima de 120W). 

 
 

60 

 
 

R$ 227,60 

 
 

R$ 13.656,00 

 

2 

 
Ventilador de parede (potência 

mínima de 
150W e inferior a 240W). 

 

60 R$ 302,04 
 

R$ 18.122,40 

3 
 

Ventilador de parede 
(potência mínima de 240W). 

 

 
60 

 
R$ 455,45 

 
R$ 27.327,00 

 

9.3.2. Os preços máximos ora mencionados de modo algum vinculam a decisão do 
Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 

9.3.3. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios 
ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não 
tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e 
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou 
à totalidade da remuneração. 

9.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequi-

bilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fun-

damentam a suspeita. 

9.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de dili-

gências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser 

reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de ante-

cedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

9.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, 

por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de 

não aceitação da proposta. 

9.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita 
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e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo 

Pregoeiro. 

9.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os 

que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catá-

logos, 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 sis-

tema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

9.7.  Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo pregoeiro, no 
prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação os dados do licitante vencedor: Razão Social, 
endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, número da conta-corrente e 
praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o modelo de planilha para 
contratação sugerido no ANEXO II, além de: 

a) Declaração expressa e Catálogo e/ou manual do produto, comprovando sua ga-
rantia gratuita, através de assistência técnica autorizada nesta capital, quanto aos 
reparos, substituição de peças, acessórios e outros itens que acusarem defeito de fa-
bricação e de funcionamento durante o prazo solicitado no item específico. Caso o 
produto não disponha de assistência técnica local, a empresa vencedora pode se 
responsabilizar pelos custos necessários ao reparo/troca do produto em outra cidade, 
incluindo aí aqueles com transporte e outros necessários à resolução do problema. 

b) Catálogo ou desenho ilustrativo contendo os modelos e/ou linhas e/ou códigos, dos 
produtos para o qual o licitante tenha apresentado proposta, para facilitar a visuali-
zação e identificação dos mesmos. Essa exigência pode ser substituída por folder de 
site com o respectivo link para comprovação de sua veracidade. 

9.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta 

ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

9.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 

data e horário para a sua continuidade. 

9.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, po-

derá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme disposto no item 

8.24. 

9.11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilita-

ção do licitante, observado o disposto neste Edital. 

10 – DA HABILITAÇÃO 
 

10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor 

da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimen-

to 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 ca-

dastros: 

10.1.1. SICAF; 

10.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 
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10.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 

seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as 

sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proi-

bição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual 

seja sócio majoritário. 

10.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrên-

cias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por par-

te das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

10.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. 

10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassifica-

ção. 

10.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, 

por falta de condição de participação. 

10.4.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocor-

rência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

10.5.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será 

verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação 

jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação 

técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

10.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SE-

GES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições 

exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para 

recebimento das propostas; 

10.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SI-

CAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, 

em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 

10.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exce-

to se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoei-

ro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do De-

creto 10.024, de 2019. 

10.6.         Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será 

convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, 

sob pena de inabilitação. 

10.7.        Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 
mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em 
relação à integridade do documento digital. 

10.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferen-

tes, salvo aqueles legalmente permitidos. 
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10.9.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da ma-

triz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 

aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somen-

te em nome da matriz. 

10.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de 

números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a 

centralização do recolhimento dessas contribuições. 

10.10.  Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos 

deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

10.10.1. Habilitação jurídica: 

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mer-

cantis, 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 veri-

ficação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limi-

tada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente re-

gistrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento com-

probatório de seus administradores; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação 

no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou 

agência; 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 

administradores; 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto 

de autorização; 

10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as al-

terações ou da consolidação respectiva. 

10.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 

Pessoas Físicas, conforme o caso; 

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação 

de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 

(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os 

créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, 

inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 

1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-

Geral da Fazenda Nacional. 

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, medi-
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ante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos 

termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-

Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou 

sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual; 

f) prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, re-

lativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos Estaduais relacionados ao ob-

jeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Esta-

dual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 

10.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regu-

laridade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabi-

litação. 

10.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a docu-

mentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno 

porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que 

exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 

4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 

10.10.2.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pre-

tenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Com-

plementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos ca-

dastros de contribuintes estadual e (b) da apresentação do balanço patrimonial 

e das demonstrações contábeis do último exercício. 

10.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e traba-

lhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa 

de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as 

demais exigências do edital. 

10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 

10.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 

regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 

(cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O 

prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pú-

blica, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

10.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem 

anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previs-

tas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na 

ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra licitante 

com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o 

mesmo prazo para regularização. 
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10.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 

exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 

horário para a continuidade da mesma. 

10.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja 

por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 

desacordo com o estabelecido neste Edital. 

10.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver con-

correndo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilita-

ção cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às 

do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de ina-

bilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

10.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilita-

ção, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja reti-

rada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes. 

10.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o lici-

tante será declarado vencedor. 

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 
 

11.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no pra-

zo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, 

sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada 

e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, 

para fins de pagamento; 

c) conter a descrição de cada item licitado; 

d) conter o preço unitário e total de cada item ofertado. 

11.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em considera-

ção no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se 

for o caso. 

11.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, 

tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

11.4.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário 

em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

11.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço total, prevalecerão 

os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expres-

sos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

11.5.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edi-

tal, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamen-

to a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 
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11.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo consi-

derada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça víncu-

lo à proposta de outro licitante. 

11.7.  As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 
12 - DOS RECURSOS 
 

12.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da lici-

tante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será 

concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a in-

tenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual (is) decisão (ões) pre-

tende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

12.2.  Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a exis-

tência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fun-

damentadamente. 

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas ve-

rificará as condições de admissibilidade do recurso. 

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 

importará a decadência desse direito. 

12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 

três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitan-

tes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo 

sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo 

do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à 

defesa de seus interesses. 

12.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aprovei-

tamento. 

12.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço constante neste Edital. 

 
13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
 
13.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 
 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 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. 
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13.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a ses-
são reaberta. 

13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, 
fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

13.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados 
contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais 
atualizados. 

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 públi-

ca, 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 26.11 
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 previs-

tos no certame. 

14.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deve-

rá 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 - DO REAJUSTE DO PREÇO 
 
15.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores 
constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no Decreto 
nº 7.892/2013. 
 
 
16 - DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA 
CONTRATAÇÃO. 
 
16.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 
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Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a 
regular decisão dos recursos apresentados. 
 
16.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório. 
 
16.3. Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, observado o 
disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados para assinar a ata de 
registro de preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no subitem 16.3.2., podendo 
ser prorrogada uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que 
ocorra motivo justificado aceito pela administração. 
 

16.3.1. O cadastro de reserva dos fornecedores classificados a que se refere o item 
anterior será elaborado desde que viabilizado pelo sistema Comprasnet, tal como 
previsto no art. 26 do decreto acima citado. 
 
16.3.2. O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de Preços assinada 
dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação para 
assinatura do documento, em conformidade com o previsto no art. 64 da Lei n. 
8.666/1993. 

 
16.4. É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro 
de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 
primeiro classificado. 
 
16.5. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas 
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade. 
 
16.6. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do 
prazo estabelecido no subitem 16.3.2, ensejará a aplicação das penalidades aludidas no 
item 16.12 deste edital, bem como às do Decreto nº 10.024/2019. 
 
16.7. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão 
interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de 
despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 
8.666, de 1993. 
 
16.8. Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante poderá 
receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo confirmar o seu 
recebimento. 
 
16.9. A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de Fornecimento 
deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será encaminhado para a autoridade 
competente que procederá à análise dos motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca 
da aceitabilidade ou não da justificativa. 
 
16.10. Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não seja 
aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo normalmente, 
e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis. 
 
16.11. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados, 
observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 12, § 3º do Decreto nº 
7.892/2013. 
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16.12. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
 

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
 
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido 
pela Administração, sem justificativa aceitável; 
 
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; ou 
 
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 
1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002. 

 
16.12.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, “b” 
e “d” do subitem 16.12. será formalizado por despacho do órgão gerenciador, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
16.12.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato 
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o 
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

 
a) por razão de interesse público; ou 
 
b) a pedido do fornecedor. 
 

16.13. O licitante vencedor somente poderá subcontratar, em parte, o objeto desta 
licitação, se for conveniente para a Administração deste Tribunal, mediante prévia e escrita 
autorização desta, sob pena de sofrer as sanções contratuais e legais. 
 

16.13.1. O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros nenhuma 
responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada. 

 
16.14. O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro de Preços, 
em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação, renovando as certidões e encaminhando-as 
ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a 
partir da solicitação das mesmas. 
 
16.15. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por 
qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do 
certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, observadas, ainda, as demais 
regras impostas no art. 22 do Decreto n.º 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018. 

 
16.15.1. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando 
desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão 
gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão. 

 
16.15.1.1.  A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem 
acima fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades 
que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, 
a viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da utilização 
da ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de 
Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 
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16.15.1.2.  O estudo acima referido, após aprovação pelo órgão gerenciador, 
será divulgado no Portal de Compras do Governo federal. 

16.15.1.2.1. A publicação supra deverá ser condição para autorização para 
adesão exarada pelo órgão gerenciador, em conformidade com as 
recomendações do Acórdão TCU nº 2037/2019. 

16.16. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 16.15 não 
poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens 
do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes. 
 
16.17. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá 
exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item registrado na ata de registro de 
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos 
não participantes que aderirem. 
 
17 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR 
 
17.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da 
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação; 
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 
 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação 
às novas condições de mercado; 
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade 
dos preços registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata; 
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações; 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto 
ao interesse em fornecer o objeto do registro a outro(s) órgão(s) da Administração 
Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15. 
 

17.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante: 
 
a) Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir suas 

obrigações dentro das normas e condições do processo de venda; 

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. 
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18 - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA 
 
18.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
presente Ata; 
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado a outro 
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse 
de utilizar a presente Ata, conforme item 16.15. 

 
18.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado: 

a)  Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosamente os prazos, 
as especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, no Edital de 
Pregão, e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas, fornecen-
do todas as informações eventualmente solicitadas; 

b)  Fornecer assistência técnica gratuita, durante o período da garantia mínima 
de 12 meses, por meio de Assistência Técnica Autorizada pelo Fabricante; 

c)  Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão-de-
obra, embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, emolumentos 
ou quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento; 

d)  Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do material, 
incluindo as entregas feitas por transportadora; 

e)  Fornecer, junto com o material, a Nota Fiscal discriminada de acordo com a 
Nota de Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para que sejam 
tomadas as medidas de aceites e pagamentos; 

f)  Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedien-
tes/notificações enviadas pelo TRE/AL;  

g)       Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho;  

h)       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 apli-
cável à natureza do objeto da contratação;  

i)          Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da Uni-
ão, INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição 
regular;  
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j)           Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do 
objeto do contrato;  

k)           Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Pro-
teção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o re-
gime de Direito Público. 

 
19 - DA PUBLICIDADE 
 
19.1. O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de 
Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro 
de preços, em conformidade com o disposto no art. 11, inciso II do Decreto n.º 7.892/2013 
combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/93. 
 
20 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
20.1. Os materiais deverão ser entregues, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias 
corridos a partir do recebimento da Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento, no 
Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situado na Rua Coronel Pedro Lima, 
230 - Jaraguá, CEP 57022-220, Maceió-AL, durante seu horário normal de expediente.    

 
20.2.  Os materiais serão recebidos na Seção de Almoxarifado, que informará a 
quantidade de volumes recebidos, no prazo de até 03 dias úteis do recebimento, à Seção 
de Patrimônio, que receberá o material da seguinte forma: 

 
a) Provisoriamente, por fiscal designado da Seção de Patrimônio que analisará as 

especificações técnicas, através de modelo próprio conforme normativo interno; 

b) Definitivamente, pelo gestor do contrato no prazo máximo de até 05 dias úteis, 
contados da comunicação da SEALMOX, após os testes e conferências necessárias, 
mediante documento específico anexado ao processo conforme normativo interno. 

 
20.3.    O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
20.4.    O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do 
objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de 
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
20.5.    Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
20.6.    O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 
 
20.7.     O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, substituir 
o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na Seção 21. 
 
21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
21.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no 
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, 
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convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:  
 

a) não assinar a ata de registro de preços;  

b) não entregar a documentação exigida no edital;  

c) apresentar documentação falsa;  

d) causar o atraso na execução do objeto;  

e) não mantiver a proposta;  

f) falhar na execução do contrato;  

g) fraudar a execução do contrato;  

h) comportar-se de modo inidôneo;  

i) declarar informações falsas; e  

j) cometer fraude fiscal.  

 
21.2. 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 
 
21.3. 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. 
 
21.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:  

 
a) multa de 0,50% (meio por cento) por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item 

(ns) entregue(s) em atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e 
a critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), 
recaindo sobre este(s) a multa constante na alínea “d” abaixo, sem prejuízo da 
rescisão unilateral da avença;  

b) multa de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) por dia, sobre o valor do(s) 
item (ns) entregues em desconformidade, caso o prazo de substituição daqueles 
assim configurados não seja cumprido, limitada a incidência a 5 dias de atraso 
injustificado. Após o 5º dia será considerada inexecução parcial do contrato;  

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor do(s) 
item (ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da obrigação assumida, assim 
considerado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na 
alínea “a” acima, bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso 
injustificado estabelecido na alínea “b” acima;  

d) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho.  

 
21.4.1. As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas de 
forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% do valor total do 
contrato celebrado.  

21.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com 
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as demais.  

21.4.3. Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor da(s) 
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso.  

21.4.4. Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão temporária de 
participação em licitação e impedimento de contratar com Administração, por prazo 
não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
com a Administração Pública.  

21.4.5. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do 
caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela 
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa.  

21.4.6. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à 
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 

 
21.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será descontado 
dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente.  
 
21.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 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.  
 
21.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o 
fornecimento do serviço, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  
 
21.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993.  
 
21.9. 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.  
 
21.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta ao 
licitante contratado.  
 
21.11. O período de atraso será contado em dias corridos.  
 
21.12. 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.  

21.12.1. 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.  

 
21.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes contratantes, 
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respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas reguladoras da 
matéria, em especial as Leis n os 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o 
caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito 
Privado.  
 
21.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
22- DO PAGAMENTO 

 
22.1.  O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal 
devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado. 

 
22.2.  Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
22.3.  Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
22.4.  O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
22.5.  Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de 
que trata o item anterior. 
 
22.6.  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% 
 
22.7.  Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de 
preços ou a atualização monetária. 
 
23 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
23.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2022, PTRES 
167674 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativa), Natureza da Despesa nº 44.90.52. 
(Equipamentos e Material Permanente).  
 
23.2. As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das dotações 
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orçamentárias respectivas. 

24 – DA GESTÃO E DA FISCALIZAÇÃO DA AQUISIÇÃO  

24.1. A gestão e fiscalização será exercida pela Seção de Patrimônio, a qual competirá di-
rimir dúvidas que surgirem no decorrer do período do contrato; 

24.2. Poderá rejeitar, totalmente ou em parte, qualquer material que não esteja de acordo 
com as exigências, ou aquele que não seja comprovadamente original e novo, assim con-
siderados de primeiro uso; 

24.3. Poderá ainda, caso entenda necessário, exigir amostra dos produtos ofertados, an-
tes da entrega dos itens, para que seja efetuado testes de conformidade. Nestes testes, os 
produtos poderão ser abertos, manuseados, testados, sendo devolvidos, se reprovados, à 
contratada no estado em que se encontrem ao final da avaliação técnica, sem qualquer 
ônus para o contratante. A amostra deverá ser fornecida, no mesmo local da entrega dos 
bens, no prazo de até 10 dias, contados da solicitação por escrito da comissão de recebi-
mento. 

25 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE  

25.1. Visando à efetiva aplicação de critérios, ações ambientais e socioambientais que 
contribuam para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, e em atendimento 
ao disposto no art. 3º da Lei n.º 8.666/93, bem como no Acórdão n.º 1056/2017 – Plenário 
do TCU; na Resolução n.º 201/2015 do CNJ e na Resolução n.º 23.474/2016 do TSE, será 
(ão) exigido(s) como critério(s) de sustentabilidade. 

25.1.1 - obedecer às normas técnicas, de saúde, de higiene e de segurança do traba-
lho, de acordo com as normas do Ministério do Trabalho e Emprego e normas ambi-
entais vigentes; 

25.1.2 - fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem ne-
cessários à execução de serviços e fiscalizar seu uso, em especial pelo que constada 
Norma Regulamentadora n.º 6 do MTE; 

25.1.3 - não possuir inscrição no cadastro de empregadores flagrados explorando 
trabalhadores em condições análogas às de escravo, instituído pela Portaria Intermi-
nisterial MTPS/MMIRDH nº 4, de 11 de maio de 2016; 

25.1.4 - não ter sido condenada, a licitante vencedora ou seus dirigentes, por infrin-
gir as leis de combate à discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao 
trabalho escravo, em afronta à previsão aos artigos 1° e 170 da Constituição Federal 
de 1988; do artigo 149 do Código Penal Brasileiro; do Decreto n° 5.017, de 12 de 
março de 2004(promulga o Protocolo de Palermo) e das Convenções da OIT n.ºs 29 e 
10. 

 
26 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

26.1.   Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

26.2.  Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública ob-

servarão o horário de Brasília – DF. 

26.3.  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. 

26.4.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
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26.5.  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. 

26.6.  Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, in-

dependentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

26.7.  O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afasta-

mento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princí-

pios da isonomia e do interesse público. 

26.8.  Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou de-

mais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
26.9.  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. 
 
26.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, 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 no 
TRE/AL. 
 
26.11.   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. 
 
26.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, do 
Decreto nº 10.024/2019 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
26.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações e 
Contratos, no endereço especificado no item 26.11, no caso de ser retirado em Maceió, ou 
ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
26.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO I-A – Especificação dos itens; 
NEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços. 
 

26.15. 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, 08 de setembro de 2022. 

 
 

Ingrid Pereira de Lima Araújo 
                                        Chefe da Seção de Licitações e Contratos 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1 - OBJETO  

1.1. O presente Termo de Referência tem por objetivo a aquisição even-
tual, através de ARP, de Aparelhos de Utensílios Domésticos – ventiladores de coluna 
(120w ou superior) e de parede (150w e 240w) - três modelos distintos, necessários ao 
bom funcionamento das atividades desenvolvidas nos cartórios eleitorais da capital e do 
interior, conforme quantidades e especificações técnicas contida no único anexo,  inte-
grante e complementar deste documento. 

1.2. As quantidades descritas são estimativas máximas para fornecimen-
to eventual durante 12 meses, com entregas em períodos alternados ou não e quantida-
des dos pedidos definidas de acordo com os levantamentos efetuados pela SEPAT; 

1.3. Pretendemos, no exercício de 2022, uma compra de 20 ventiladores 
de coluna, caso haja orçamento disponível. 

  

2 – JUSTIFICATIVA 

2.1. A solicitação se justifica pela necessidade de recompor o estoque 
de ventiladores que uma vez que seus consertos, quando fora da garantia, são anti-
econômicos. 

  

3 - DA PROPOSTA DE PREÇOS 

3.1. Na proposta de preço deverá conter: discriminação detalhada do 
produto ofertado, a dimensão exata do produto cotado, sem conter medidas alternativas, 
a quantidade solicitada, o valor unitário e o total, marca, código, modelo ou linha, garan-
tia, prazo de validade da proposta e prazo para entrega dos materiais, bem como o nú-
mero da conta corrente, agência e nome do Banco do Fornecedor para possíveis paga-
mentos; 

3.2. Será considerada vencedora a proposta que contenha o menor va-
lor por item, desde que atenda as exigências contidas neste Termo de Referência, Anexo 
Único e Edital do Pregão; 

3.3. Junto com a proposta comercial final (proposta ajustada) a empresa 
deverá apresentar: 

 a) Declaração expressa e Catálogo e/ou manual do produ-
to, comprovando sua garantia gratuita, através de assistência técnica autorizada nesta 
capital, quanto aos reparos, substituição de peças, acessórios e outros itens que acusa-
rem defeito de fabricação e de funcionamento durante o prazo solicitado no item especí-
fico. Caso o produto não disponha de assistência técnica local, a empresa vencedora po-
de se responsabilizar pelos custos necessários ao reparo/troca do produto em outra cida-
de, incluindo aí aqueles com transporte e outros necessários à resolução do problema. 

b) Catálogo ou desenho ilustrativo contendo os modelos e/ou linhas e/ou 
códigos, dos produtos para o qual o licitante tenha apresentado proposta, para facilitar a 
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visualização e identificação dos mesmos. Essa exigência pode ser substituída por folder 
de site com o respectivo link para comprovação de sua veracidade. 

  

4 - PRAZOS DE ENTREGA E GARANTIA DOS BENS 

4.1 Prazo de entrega, nesta capital: até 45 dias corridos, contados a partir 
da data de recebimento da Autorização de Fornecimento (Nota de Empenho) por e-mail. 
A empresa que não cumprir o prazo estipulado poderá sofrer sanções estabelecidas no 
Edital do Pregão; 

4.1. 1. Local da Entrega: no almoxarifado deste Regional, situado na Rua 
coronel Pedro Lima 230,  CEP 57022-220, Maceió-AL, dentro do horário de expediente do 
Órgão; 

4.2 Prazo de garantia mínima: 12 meses. 

  

5 - RECEBIMENTO DOS BENS 

5.1. Os bens serão recebidos: 

a) Na Seção de Almoxarifado, que informará a quantidade de volumes re-
cebidos, no prazo de até 03 dias úteis do recebimento, à Seção de Patrimônio; 

b) Provisoriamente - por fiscal designado da Seção de Patrimônio que 
analisará as especificações técnicas, através de modelo próprio conforme normativo in-
terno; 

c) Definitivamente - pela gestor do contrato no prazo máximo de até 05 
dias úteis, contados da comunicação da SEALMOX, após os testes e conferências neces-
sárias, mediante documento específico anexado ao processo conforme normativo interno. 

  

6 – GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA AQUISIÇÃO 

6.1. A gestão e fiscalização será exercida pela Seção de Patrimônio, a 
qual competirá dirimir dúvidas que surgirem no decorrer do período do contrato; 

6.2. Poderá rejeitar, totalmente ou em parte, qualquer material que não 
esteja de acordo com as exigências, ou aquele que não seja comprovadamente original e 
novo, assim considerados de primeiro uso; 

6.3. Poderá ainda, caso entenda necessário, exigir amostra dos produtos 
ofertados, antes da entrega dos itens, para que seja efetuado testes de conformidade. 
Nestes testes, os produtos poderão ser abertos, manuseados, testados, sendo devolvidos, 
se reprovados, à contratada no estado em que se encontrem ao final da avaliação técni-
ca, sem qualquer ônus para o contratante. A amostra deverá ser fornecida, no mesmo lo-
cal da entrega dos bens, no prazo de até 10 dias, contados da solicitação por escrito da 
comissão de recebimento. 

6.3.1 Vide observações nos anexos 

  

7. DAS RESPONSABILIDADES DA EMPRESA 

7.1. Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosamente 
os prazos, as especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, no Edital 
de Pregão, e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas, fornecendo 
todas as informações eventualmente solicitadas; 
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7.2. Fornecer assistência técnica gratuita, durante o período da garantia 
mínima de 12 meses, por meio de Assistência Técnica Autorizada pelo Fabricante; 

7.3 Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, 
mão-de-obra, embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, emolumen-
tos ou quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento; 

7.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administra-
ção ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do ma-
terial, incluindo as entregas feitas por transportadora; 

7.5. Fornecer, junto com o material, a Nota Fiscal discriminada de acor-
do com a Nota de Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para que se-
jam tomadas as medidas de aceites e pagamentos. 

  

8. DAS RESPONSABILIDADES DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 

8.1. Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir 
suas obrigações dentro das normas e condições do processo de venda; 

8.2. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo 
com as obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos bens; 

8.3. Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

  

9. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

9.1 - Visando à efetiva aplicação de critérios, ações ambientais e socio-
ambientais quecontribuam para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, e 
em atendimento aodisposto no art. 3º da Lei n.º 8.666/93, bem como no Acórdão n.º 
1056/2017 – Plenário doTCU; na Resolução n.º 201/2015 do CNJ e na Resolução n.º 
23.474/2016 do TSE, será(ão)exigido(s) como critério(s) de sustentabilidade. 

9.1.1 - obedecer às normas técnicas, de saúde, de higiene e de seguran-
ça dotrabalho, de acordo com as normas do Ministério do Trabalho e Emprego e norma-
sambientais vigentes; 

9.1.2 - fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se-
fizerem necessários à execução de serviços e fiscalizar seu uso, em especial pelo que 
constada Norma Regulamentadora n.º 6 do MTE; 

9.1.3 - não possuir inscrição no cadastro de empregadores flagrados ex-
plorando trabalhadores em condições análogas às de escravo, instituído pela Portaria In-
terministerial MTPS/MMIRDH nº 4, de 11 de maio de 2016; 

9.1.4 - não ter sido condenada, a licitante vencedora ou seus dirigentes, 
por infringir as leis de combate à discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil 
e ao trabalho escravo, em afronta à previsão aos artigos 1° e 170 da Constituição Federal 
de 1988;do artigo 149 do Código Penal Brasileiro; do Decreto n° 5.017, de 12 de março 
de 2004(promulga o Protocolo de Palermo) e das Convenções da OIT n.ºs 29 e 10. 

 

 Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de 
Seção, em 22/08/2022, às 17:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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ANEXO I-A 

ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS 

 

ITEM 01 

VENTILADOR DE COLUNA/PEDESTAL 

(60 Unidades) 

  

a) Potência mínima de 120W 

b) Haste metálica com altura regulável; 

c) Mínimo de 40 cm de diâmetro, com grade de fácil remoção; 

d) 6 pás, confeccionadas em material resistente, que operam em pelo menos 3 velocida-
des; 

e) Baixo nível de ruído; 

f) Inclinação vertical em 4 níveis (incluindo para o chão); 

g) Sistema de Oscilação lateral; 

h) Montagem e desmontagem, sem precisar de ferramentas; 

i) Alça para transporte; 

j) Consumo máximo de 3 kWh/mês; 

k) Voltagem: 220 V ou bivolt; 

l) Selo/Registro no Inmetro; 

m) Selo Procel eficiência “A”; 

n) Garantia mínima de 12 meses; 

Obs: O aparelho poderá ser testado pela Seção de Patrimônio para verificar a resistência e 
a confiabilidade da base quanto ao risco de quebra. 

ITEM 02 

VENTILADOR DE PAREDE 

(60 Unidades) 

 
a) Potência mínima de 150W e inferior a 240W; 

b) Mínimo de 50 cm de diâmetro, com grade de fácil remoção; 

c) Mínimo de 3 pás, confeccionadas em material resistente, que operem em pelo menos 3 
velocidades; 

d) Peso até 5 Kg; 

e) Consumo aproximado de 3 kWh/mês; 

f) Voltagem: 220 V ou bivolt; 
 
g) Selo/Registro no Inmetro; 
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h) Selo Procel eficiência “A”; 

i) Garantia mínima de 12 meses; 

 

ITEM 03 

VENTILADOR DE PAREDE 

(60 Unidades) 

 
a) Potência mínima de 240W; 

b) Mínimo de 60 cm de diâmetro, com grade de fácil remoção; 

c) Mínimo de 3 pás, confeccionadas em material resistente, que operem em pelo menos 3 
velocidades; 

d) Peso até 8 Kg; 

e) Consumo máximo de 3 kWh; 

f) Voltagem: 220 V ou bivolt; 

g) Selo/Registro no Inmetro; 

h) Selo Procel eficiência “A”; 

i) Garantia mínima de 12 meses; 

 

 

 

 Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de Seção, 
em 25/05/2022, às 16:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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ANEXO II 

PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO 
 
Dados da Empresa: 
Razão Social  
CNPJ  
Endereço  
CEP  
Fones:  
Fax  
E-mail  
Site internet  
Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  

Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. Identidade  
Orgão Expedidor  
CPF  
Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  

Conta  
Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  
Cargo  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
 
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não   
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ANEXO III 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2022 

 

Processo nº 0007606-43.2021.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 84/2022 

 
 

MINUTA 
 

Aos ---- dias do mês ----------- de 2022, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, 
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – 
Farol, CEP: 57051-090, Maceió/AL, neste ato representado por seu Presidente,  
Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira 
de Identidade nº 215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e 
domiciliado nesta Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela 
empresa ................................., (INFORMAR SE É MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE) CNPJ …....................., sediada em …..................., representada 
por..........................................., para eventual aquisição dos equipamentos abaixo 
relacionados, conforme condições descritas no Anexo I do Pregão Eletrônico nº 84/2022, nos 
termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e 
Contratos Administrativos), do Decreto nº 10. 024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto 
nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e alterações, e demais normas legais aplicáveis. 

 
 

1 – DO OBJETO. 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do (s) item (ns) abaixo, na 
forma do Edital de Pregão Eletrônico nº 84/2022: 

 
1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor 
do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do 
fornecedor, conforme previsto no subitem 16.3.1 do edital do PE nº 84/2022: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
    
    
 
2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 
 
2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços será de 12 (doze) meses a 
partir da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União. 
 

3 – DO PRAZO DE ENTREGA. 

3.1. O prazo máximo para o fornecimento é de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. 
QUANT. TOTAL 
REGISTRADA 

VALOR UNITÁRIO 
 (R$) 

VALOR TOTAL 
(R$) 
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após o recebimento da ordem de fornecimento, nota de empenho ou documento 
equivalente. 
 
4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da 
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação; 
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 
 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação 
às novas condições de mercado; 
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade 
dos preços registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata; 
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações; 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto 
ao interesse em fornecer o objeto do registro a outro (s) órgão (s) da Administração 
Pública que externe (m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15 
do edital de licitação. 
 

4.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante: 
 
a) Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir suas 
obrigações dentro das normas e condições do processo de venda; 

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. 

 
5 - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
5.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
presente Ata; 
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
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idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado a outro 
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse 
de utilizar a presente Ata, conforme item 16.15 do edital de licitação. 

 
5.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado: 

a)  Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosamente os prazos, 
as especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, no Edital de 
Pregão, e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas, fornecen-
do todas as informações eventualmente solicitadas; 

b)  Fornecer assistência técnica gratuita, durante o período da garantia mínima 
de 12 meses, por meio de Assistência Técnica Autorizada pelo Fabricante; 

c)  Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão-de-
obra, embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, emolumentos 
ou quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento; 

d)  Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do material, 
incluindo as entregas feitas por transportadora; 

e)  Fornecer, junto com o material, a Nota Fiscal discriminada de acordo com a 
Nota de Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para que sejam 
tomadas as medidas de aceites e pagamentos; 

f)  Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedien-
tes/notificações enviadas pelo TRE/AL;  

g) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço ele-
trônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho;  

h) 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 aplicá-
vel à natureza do objeto da contratação;  

i) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, 
INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição regu-
lar;  

j) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
do contrato;  

k) 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. 

 
6 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
6.1. Os materiais deverão ser entregues, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias 
corridos a partir do recebimento da Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento, no 
Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situado na Rua Coronel Pedro Lima, 
nº 230 - Jaraguá, CEP 57022-220, Maceió-AL, durante seu horário normal de expediente.    
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6.2.  Os materiais serão recebidos na Seção de Almoxarifado, que informará a 
quantidade de volumes recebidos, no prazo de até 03 dias úteis do recebimento, à Seção 
de Patrimônio, que receberá o material da seguinte forma: 

 
a) Provisoriamente, por fiscal designado da Seção de Patrimônio que analisará as 
especificações técnicas, através de modelo próprio conforme normativo interno; 

b) Definitivamente, pelo gestor do contrato no prazo máximo de até 05 dias úteis, 
contados da comunicação da SEALMOX, após os testes e conferências necessárias, 
mediante documento específico anexado ao processo conforme normativo interno. 

 
6.3.    O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
6.4.    O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do 
objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de 
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
6.5.    Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
6.6.    O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 
 
6.7.     O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, substituir 
o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na Seção 7. 
 
7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
7.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no 
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, 
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:  
 

a) não assinar a ata de registro de preços;  

b) não entregar a documentação exigida no edital;  

c) apresentar documentação falsa;  

d) causar o atraso na execução do objeto;  

e) não mantiver a proposta;  

f) falhar na execução do contrato;  

g) fraudar a execução do contrato;  

h) comportar-se de modo inidôneo;  

i) declarar informações falsas; e  

j) cometer fraude fiscal.  

 
7.2. 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, 
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sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das 
cabíveis cominações legais. 
 
7.3. 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. 
 
7.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:  

 
a) multa de 0,50% (meio por cento) por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item 

(ns) entregue(s) em atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e 
a critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), 
recaindo sobre este(s) a multa constante na alínea “d” abaixo, sem prejuízo da 
rescisão unilateral da avença;  

b) multa de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) por dia, sobre o valor do(s) 
item (ns) entregues em desconformidade, caso o prazo de substituição daqueles 
assim configurados não seja cumprido, limitada a incidência a 5 dias de atraso 
injustificado. Após o 5º dia será considerada inexecução parcial do contrato;  

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor do(s) 
item (ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da obrigação assumida, assim 
considerado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na 
alínea “a” acima, bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso 
injustificado estabelecido na alínea “b” acima;  

d) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho.  

 
7.4.1. As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas de 
forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% do valor total do 
contrato celebrado.  

7.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com 
as demais.  

7.4.3. Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor da(s) 
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso.  

7.4.4. Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão temporária de 
participação em licitação e impedimento de contratar com Administração, por prazo 
não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
com a Administração Pública.  

7.4.5. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do 
caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela 
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa.  

7.4.6. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à 
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 

 
7.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será descontado 
dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente.  
 
7.6. 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 
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fatos comprovados.  
 
7.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o 
fornecimento do serviço, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  
 
7.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993.  
 
7.9. 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.  
 
7.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta ao 
licitante contratado.  
 
7.11. O período de atraso será contado em dias corridos.  
 
7.12. 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.  

7.12.1. 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.  

 
7.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes contratantes, 
respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas reguladoras da 
matéria, em especial as Leis n os 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o 
caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito 
Privado.  
 
7.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, multa 
de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
8- DO PAGAMENTO 

 
8.1.  O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal 
devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado. 

8.2.  Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
8.3.  Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
8.4.  O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
8.5.  Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento que 
comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de que 
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trata o item anterior. 
 
8.6.  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% 
 
8.7.  Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de 
preços ou a atualização monetária. 
 
9 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE  

 
9.1 - Visando à efetiva aplicação de critérios, ações ambientais e socioambientais que 
contribuam para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, e em atendimento 
ao disposto no art. 3º da Lei n.º 8.666/93, bem como no Acórdão n.º 1056/2017 – Plenário 
do TCU; na Resolução n.º 201/2015 do CNJ e na Resolução n.º 23.474/2016 do TSE, 
será(ão)exigido(s) como critério(s) de sustentabilidade.  

9.1.1 - obedecer às normas técnicas, de saúde, de higiene e de segurança do trabalho, 
de acordo com as normas do Ministério do Trabalho e Emprego e normas ambientais 
vigentes;  

9.1.2 - fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem 
necessários à execução de serviços e fiscalizar seu uso, em especial pelo que 
constada Norma Regulamentadora n.º 6 do MTE; TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE 
ALAGOAS SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS.  

9.1.3 - não possuir inscrição no cadastro de empregadores flagrados explorando 
trabalhadores em condições análogas às de escravo, instituído pela Portaria 
Interministerial MTPS/MMIRDH nº 4, de 11 de maio de 2016;  

9.1.4 - não ter sido condenada, a licitante vencedora ou seus dirigentes, por infringir 
as leis de combate à discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao 
trabalho escravo, em afronta à previsão aos artigos 1° e 170 da Constituição Federal 
de 1988;do artigo 149 do Código Penal Brasileiro; do Decreto n° 5.017, de 12 de março 
de 2004(promulga o Protocolo de Palermo) e das Convenções da OIT n.ºs 29 e 10. 

 
10 - DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS. 
 
10.1.  É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro 
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o §1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, de 
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº 
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9.488/2018. 

 
10 – DA PUBLICAÇÃO. 
 
10.1.       O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União. 
 
 
11 – DO FORO. 
 
11.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de 
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 
 

E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em duas 
vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes. 

 
 
 

Maceió, XX de XXXX de 2022. 
 

Pelo TRE/AL: 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente 

 
Pela Empresa: 

 
Representante da empresa 
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Resumo do Aviso de Licitação

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 00084/2022 Eletrônico Registro de Preço (SRP) Aberto/Fechado
Nº da IRP

00024/2022

Nº do Processo Tipo de Licitação Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGD
0007606-43.2021 Menor Preço Não Não  

Validade da Ata SRP   Quantidade de Itens  

12  mes(es) Equalização de ICMS Internacional 3  

Objeto

Registro de Preço para aquisição eventual de ventiladores de coluna (120w ou superior) e de parede (150w e 240w), 
necessários ao bom funcionamento das atividades desenvolvidas nos cartórios eleitorais da capital e do interior, 
conforme especificações descritas no edital e seus anexos.
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Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional

Nº Unidade Gestora Unidade Gestora
70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Gestão Empenho
00001 2021    NE   000032

Disponibilizar para Publicação/Divulgação

Aviso de Licitação
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 Ambiente: PRODUÇÃO Pesquisar Licitação 08/09/2022 13:50:34 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação Eletrônica
Eventos
Sub-
rogaçãoApoio


Órgão UASG de Atuação
14000 - JUSTICA ELEITORAL 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Nº da UASG UASG
70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Nº da Licitação  * Ano da Licitação

00084 / 2022

Modalidade de Licitação Situação da Licitação Característica da Licitação
 Pregão

 
 Concorrência

 
 Tomada de Preços

 
 Convite

 
 Concurso

 

Revogada
 

Anulada
 

Suspensa
 

 Tradicional
 

 Registro de Preço (SRP)
 

Pesquisar  Limpar

UASG
Origem

Modalidade
de Licitação

Nº da
Licitação Característica Objeto Situação Atual

da Licitação Ação

70011 Pregão
Eletrônico 00084/2022 Registro de

Preço (SRP)
Registro de Preço para aquisição eventual de ventiladores
de coluna (120w ou superior) e de parede (...

Licitação A
Publicar Visualizar

( * ) Campo de preenchimento obrigatório.

Um registro encontrado.
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 Ambiente: PRODUÇÃO Visualizar Licitação 08/09/2022 13:50:59 

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 00084/2022 Eletrônico Registro de Preço (SRP) Aberto/Fechado
Nº da IRP

00024/2022

Nº do Processo Tipo de Licitação Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGD
0007606-43.2021 Menor Preço Não Não  

Validade da Ata SRP   

12  mes(es) Equalização de ICMS Internacional
 
Valor Total da Compra (R$) Quant. Informada de Itens Itens Incluídos Itens Cancelados

59.105,4000 3 3 0

 Obras ou Serviços de Engenharia
 
Objeto

Registro de Preço para aquisição eventual de ventiladores de coluna (120w ou superior) e de parede (150w e 240w), 
necessários ao bom funcionamento das atividades desenvolvidas nos cartórios eleitorais da capital e do interior, 
conforme especificações descritas 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 Presidente do Tre/al

Publicação/Divulgação do Aviso de Licitação
Primeira Data da Publicação/Divulgação Segunda Data da Publicação Terceira Data da Publicação
09/09/2022

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 2021NE000032

Disponibilidade do Edital
Data da Disponibilidade do Edital Período da Disponibilidade do Edital

A partir de 09/09/2022 Das 08:00  às 17:00  e das  às 

Endereço

Logradouro Bairro
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 Ambiente: PRODUÇÃO Itens da Licitação 08/09/2022 13:51:25 

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 00084/2022 Eletrônico Registro de Preço (SRP) Aberto/Fechado
Nº da IRP

00024/2022

Quant. Informada de
Itens Itens Incluídos Itens Cancelados Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGD

3 3 0 Não Não

Filtro

Nº do Item Descrição do Item Itens Vinculados ao
Grupo Critério de Julgamento Tipo de Benefício

Todos Todos
Todos

Utiliza tratamento do Decreto 7174/2010

Itens Inconsistentes

Itens Cancelados

Pesquisar  Limpar

Nº
do

Item

Tipo
de

Item
(*)

Item
Situação do

Item na
Licitação

Qtde
Item

Unidade de
Fornecimento

Critério de
Julgamento

Tipo de
Benefício

Decr.
7174

Critério de
Valor Grupo Consis-

tente? Ação

1 M 440792 -
Ventilador - 60 Unidade Menor Preço Tipo I Não

Valor
Máximo

Aceitável
- Sim Visualizar

2 M 461897 -
Ventilador - 60 Unidade Menor Preço Tipo I Não

Valor
Máximo

Aceitável
- Sim Visualizar

3 M 461897 -
Ventilador - 60 Unidade Menor Preço Tipo I Não

Valor
Máximo

Aceitável
- Sim Visualizar

(*)  M - Material    S - Serviço 

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Nova Pesquisa de Licitações

3 registros encontrados, exibindo todos os registros.
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 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 08/09/2022 13:58:14 

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 00084/2022 Eletrônico Registro de Preço (SRP) Aberto/Fechado
Nº da IRP

00024/2022

Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGD
Não Não
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
1 Material 440792 - Ventilador
Unidade de Fornecimento
Unidade
Descrição Detalhada

Ventilador Material: Aço , Diâmetro: 40 CM, Tipo: Coluna , Tensão Alimentação: 110/220

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Tipo de Objeto do Item Critério de Julgamento Critério de Valor Valor Unitário (R$)
60 Bens Comuns Menor Preço Valor Máximo Aceitá 227,6000

Valor Sigiloso?  Sim  Não

Tipo de Benefício Grupo

Tipo I  Não Agrupado

  

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010
 
Intervalo Mínimo entre Lances  

 

Permitir Adesões  Sim  Não
Quantidade Máxima para Adesões

120

Locais de Entrega

UASG Tipo Município/UF de Entrega Quantidade
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS Gerenciadora 27855 - Maceió/AL 60

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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 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 08/09/2022 13:58:40 

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 00084/2022 Eletrônico Registro de Preço (SRP) Aberto/Fechado
Nº da IRP

00024/2022

Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGD
Não Não
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
2 Material 461897 - Ventilador
Unidade de Fornecimento
Unidade
Descrição Detalhada

Ventilador Material: Aço , Cor: Preta , Diâmetro: 50 CM, Tipo: Parede , Características Adicionais: Oscilante, 
Inclinação Vertical, Controle De Veloci , Tensão Alimentação: 110/220 V, Potência Motor: 200

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Tipo de Objeto do Item Critério de Julgamento Critério de Valor Valor Unitário (R$)
60 Bens Comuns Menor Preço Valor Máximo Aceitá 302,0400

Valor Sigiloso?  Sim  Não

Tipo de Benefício Grupo

Tipo I  Não Agrupado

  

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010
 
Intervalo Mínimo entre Lances  

 

Permitir Adesões  Sim  Não
Quantidade Máxima para Adesões

120

Locais de Entrega

UASG Tipo Município/UF de Entrega Quantidade
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS Gerenciadora 27855 - Maceió/AL 60

Item Anterior Ir para o Item: 2  Ir Próximo Item

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações
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Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação Eletrônica
Eventos
Sub-
rogaçãoApoio


Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa
Pregão 00084/2022 Eletrônico Registro de Preço (SRP) Aberto/Fechado
Nº da IRP

00024/2022

Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGD
Não Não
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
3 Material 461897 - Ventilador
Unidade de Fornecimento
Unidade
Descrição Detalhada

Ventilador Material: Aço , Cor: Preta , Diâmetro: 50 CM, Tipo: Parede , Características Adicionais: Oscilante, 
Inclinação Vertical, Controle De Veloci , Tensão Alimentação: 110/220 V, Potência Motor: 200

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Tipo de Objeto do Item Critério de Julgamento Critério de Valor Valor Unitário (R$)
60 Bens Comuns Menor Preço Valor Máximo Aceitá 455,4500

Valor Sigiloso?  Sim  Não

Tipo de Benefício Grupo

Tipo I  Não Agrupado

  

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010
 
Intervalo Mínimo entre Lances  

 

Permitir Adesões  Sim  Não
Quantidade Máxima para Adesões

120

Locais de Entrega

UASG Tipo Município/UF de Entrega Quantidade
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS Gerenciadora 27855 - Maceió/AL 60

Item Anterior Ir para o Item: 3  Ir Próximo Item

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações
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EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo nº 0009089-15.2022.4.03.8000; Espécie: Termo Aditivo nº 12.005.11.2022 à Ata
de Registro de Preços nº 12.005.10.2022; Orgãos: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª
REGIÃO, CNPJ nº 59.949.362/0001-76, JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO
PAULO, CNPJ nº 05.445.105/0001-78 e JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MATO
GROSSO DO SUL, CNPJ nº 05.422.922/0001-00; Fornecedora: E.R. SOLUÇÕES INFO R M ÁT I C A
LTDA, CNPJ nº 05.778.325/0001-13; Objeto: substituição de modelo do notebook indicado
na proposta comercial; Fundamento Legal: art. 65, inciso I alínea "a" da Lei nº 8.666/93;
Data de assinatura: 05/09/2022; Vigência: a partir de sua assinatura; Procedimento
Licitatório: Pregão Eletrônico nº 018/2022-RP; Signatários: pelo TRF 3ª Região, Dra. Marisa
Ferreira dos Santos, Desembargadora Federal Presidente, pela Justiça Federal de Primeiro
Grau em São Paulo, Dr. Marcio Ferro Catapani, Juiz Federal Diretor do Foro, pela Justiça
Federal de Primeiro Grau em Mato Grosso do Sul, Dra. Monique Marchioli Leite, Juíza
Federal Diretora do Foro e, pela Fornecedora, o Sr. George Eduardo Saliby, Diretor
Comercial e o Sr. André Luís Machado Pelicioni, Diretor Administrativo.

DIRETORIA-GERAL
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

SUBSECRETARIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO Nº 37/2022

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº
0014731-66.2022. , publicada no D.O.U de 01/09/2022 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Registro de preços para aquisição de Mobiliário Padronizado para Gabinete de
Desembargador Federal e outros ambientes de trabalho. Novo Edital: 09/09/2022 das
08h00 às 11h59 e de12h00 às 17h59. Endereço: Av. Paulista, 1842 - Torre Norte, 22 Andar,
Conjunto 228 Bela Vista - SAO PAULO - SPEntrega das Propostas: a partir de 01/09/2022 às
08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 22/09/2022, às 10h00 no
site www.comprasnet.gov.br.

ELEUSIS DE CASSIA MAZZI DE AZEVEDO
Pregoeira Substituta

(SIDEC - 08/09/2022) 090029-20901-2022NE000100

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
AVISO DE ANULAÇÃO
PREGÃO Nº 34/2022

Fica anulada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 2036-
19.2022.4.05 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviços técnicos profissionais de
Arquitetura e Engenharia para elaboração dos projetos básicos e executivos e planilhas
orçamentárias de referência para a reforma do prédio da Ampliação do Tribunal Regional
Federal da 5ª Região.

FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO
Pregoeiro

(SIDEC - 08/09/2022) 090031-00001-2022NE099999

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 50/2022

O TRF da 5ª Região torna público que o objeto do Pregão Eletrônico nº 50/2022
(PAV SEI nº 0004844-94.2022.4.05.7000) - Aquisição de 01 (um) Veículo de representação
(híbrido) para compor a frota do Tribunal Regional Federal da 5ª Região - TRF5, nos termos
da Resolução nº 736/2021, do Conselho da Justiça Federal - restou fracassado, tendo em
vista que a única proposta apresentou um valor final superior ao limite máximo permitido
no instrumento convocatório para contratação.

FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO
Pregoeiro

(SIDEC - 08/09/2022) 090031-00001-2022NE099999

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2022 - UASG 90031

Nº Processo: 2036-19.2022.4.05. Objeto: Contratação de serviços técnicos
profissionais de Arquitetura e Engenharia para elaboração dos projetos básicos e
executivos e planilhas orçamentárias de referência para a reforma do prédio da
Ampliação do Tribunal Regional Federal da 5ª Região.. Total de Itens Licitados: 1.
Edital: 09/09/2022 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av. Cais do Apolo, S/n - Edf.
Ministro Djaci Falcão, Bairro do Recife - Recife/PE ou
https://www.gov.br/compras/edital/90031-5-00053-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 09/09/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas:
22/09/2022 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Não será
permitida a subcontratação, no todo ou em parte, do objeto deste certame
licitatório.Em caso de divergência entre as especificações técnicas do objeto descritas
no Sistema SIASG do portal Comprasgovernamentais e as descritas neste Edital,
prevalecerão estas..

FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO
Pregoeiro

(SIASGnet - 08/09/2022) 90031-00001-2022NE099999

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
EXTRATO DE CONTRATO Nº 40/2022 - UASG 070002

Nº Processo: 0002209-93.2022.6.01.8000.
Pregão Nº 21/2022. Contratante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE.
Contratado: 18.765.432/0001-59 - W. O. PEREIRA - EIRELI. Objeto: Contratação dos
serviços de transporte de pessoas e materiais, por meio de locação mensal de veículos
automotores, com motoristas, visando atender com celeridade às demandas oriundas
desta justiça especializada, principalmente as derivadas do período eleitoral de 2022
(1º e 2º turnos), inclusive em deslocamentos intermunicipais.
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 29/08/2022 a 29/10/2022.
Valor Total: R$ 43.000,00. Data de Assinatura: 26/08/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 08/09/2022).

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo SEI nº 0001995-75.2022.6.02.8000;
O Des. Otávio Leão Praxedes, Presidente do TRE/AL, em 07/09/2022,

RATIFICOU, nos termos do art. 26 da Lei nº 8.666/93, o reconhecimento da dispensa de
Licitação, objetivando a contratação direta da empresa PARANAÍBA REDE ELÉTRICA LTDA,
inscrita no CNPJ sob o nº 40.854.018/0001-75, com vistas à aquisição de material elétrico
para as Eleições 2022; e AUTORIZOU a contratação, com fulcro no artigo 24, inciso IV, da
Lei nº 8.666/1993; Valor total: R$ 30.687,00 (trinta mil, seiscentos e oitenta e sete
reais).

Maceió/AL, 8 de setembro de 2022.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Espécie: ATA TRE/AL n° 10-B/2022; Proc. SEI nº 0004955-38.2021.6.02.8000; PE nº
48/2022; Fund. Legal: Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, em consonância com o que
faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos),
Decreto nº 10.024/2019 e Decreto nº 7.892/2013, com alterações; Gerenciador da Ata:
TRE/AL; Vigência: 12 meses, contados da publicação do extrato no DOU; Assinatura:
08/09/2022; Objeto: Registro de Preços para aquisição de computadores para substituir
equipamentos fora de garantia e/ou obsoletos, a fim de atender a demanda das
Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas; Relação contendo: fornecedor, CNPJ, item,
subitem, marca, unidade, quantidade, valor unitário, valor total, respectivamente
(consultar o PE nº 48/2022, no site: www.tre-al.jus.br - Transparência - Gestão de
Contratações - Atas de Registro de Preços); G3 COMÉRCIO E SISTEMAS LTDA, CNPJ
02.606.231/0001-79, Item 02, subitem 03, DELL, unidade 20, R$ 15.963,54, R$
319.270,80.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Espécie: ATA TRE/AL n° 10-A/2022; Proc. SEI nº 0004955-38.2021.6.02.8000; PE nº 48/2022;
Fund. Legal: Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, em consonância com o que faculta o art. 191
da Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), Decreto nº 10.024/2019
e Decreto nº 7.892/2013, com alterações; Gerenciador da Ata: TRE/AL; Vigência: 12 meses,
contados da publicação do extrato no DOU; Assinatura: 08/09/2022; Objeto: Registro de
Preços para aquisição de computadores para substituir equipamentos fora de garantia e/ou
obsoletos, a fim de atender a demanda das Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas; Relação
contendo: fornecedor, CNPJ, item, subitem, marca, unidade, quantidade, valor unitário, valor
total, respectivamente (consultar o PE nº 48/2022, no site: www.tre-al.jus.br - Transparência
- Gestão de Contratações - Atas de Registro de Preços); E.R. SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA,
CNPJ 05.778.325/0005-47, Item 01, subitem 01, LENOVO, unidade 280, R$ 9.200,00, R$
2.576.000,00; subitem 02, LOGITECH, unidade, 120, R$ 833,30; 99.996,00.

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Espécie: Termo de Cooperação nº 04/2022; Processo TRE/AL nº 0007754-
66.2022.6.02.8502; Partes: União, através do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
e a SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE ALAGOAS - SEDUC, CNPJ nº
12.200.218/0001-79; Objeto: regular as relações entre a Secretaria de Estado de Educação
de Alagoas e o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, na realização de atividades
pedagógicas que almejam a inclusão social, política e econômica e o despertar da
consciência cívica, num contexto social e interdisciplinar, de alunos e alunas matriculadas
no âmbito das escolas da rede de ensino do Estado de Alagoas; Vigência: 5 (cinco) anos,
a partir de sua publicação; Assinatura: 31/08/2022.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2022

Processo Administrativo SEI nº 0001374-78.2022.6.02.8000;
O Presidente do TRE/AL, Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES,

homologou, em 07/09/2022, o resultado do Pregão Eletrônico nº 62/2022, que tem por
objeto a contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevador,
incluindo a reposição de peças novas e originais, conforme especificações descritas no
Termo de Referência, adjudicado à empresa: REFORMAR ELEVADORES LTDA, inscrita no
CNPJ sob o n° 21.633.171/0001-28, pelo valor total de R$ 6.600,00 (seis mil e
seiscentos reais); e autorizou a contratação com arrimo no art. 4º, inciso XXII da Lei
nº 10.520/2002, no Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, na Lei nº
8.666/93.

Maceió/AL, 8 de setembro de 2022.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

R E T I F I C AÇ ÃO

NO EXTRATO DE CONTRATO Nº 00007/2019 publicado no D.O de 2019-04-02, Seção 3.
Onde se lê: N° PROCESSO: 00017.076920/1860-28. . Leia-se: N° PROCESSO: 0001707-
69.2018.6.02.

(COMPRASNET 4.0 - 22/08/2022).

R E T I F I C AÇ ÃO

NO EXTRATO DE CONTRATO Nº 00024/2021 publicado no D.O de 2021-12-03, Seção 3.
Onde se lê: Assinatura: 18/11/2021. . Leia-se: Assinatura: 17/11/2021. Onde se lê: N°
PROCESSO: 0001950-08.2021.6.02.8000. . Leia-se: N° PROCESSO: 0001950-08.2021.6.02.

(COMPRASNET 4.0 - 03/08/2022).

R E T I F I C AÇ ÃO

NO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 00006/2022 publicado no D.O de 2022-03-03, Seção
3. Onde se lê: Valor Total: R$ 606.119,08. Leia-se: Valor Total: R$ 608.103,88.

(COMPRASNET 4.0 - 28/07/2022).

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84/2022 - UASG 70011

Nº Processo: 0007606-43.2021. Objeto: Registro de Preço para aquisição
eventual de ventiladores de coluna (120w ou superior) e de parede (150w e 240w),
necessários ao bom funcionamento das atividades desenvolvidas nos cartórios eleitorais
da capital e do interior, conforme especificações descritas no edital e seus anexos..
Total de Itens Licitados: 3. Edital: 09/09/2022 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida
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Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00084-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 09/09/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas:
23/09/2022 às 14h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 08/09/2022) 70011-00001-2021NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2022

O Senhor Diretor Geral do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, torna pública
a HOMOLOGAÇÃO do pregão eletrônico nº 18/2022 (0002139-22.2022.6.03.8000), que tem
por objeto, o registro de preços para eventual aquisição de material de consumo, para
suprir as demandas da STI.

Macapá-AP, 31 de agosto de 2022.
FRANCISCO VALENTIM MAIA

DIRETORIA-GERAL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2022 - UASG 70029

Nº Processo: 0003109-22.2022. Objeto: O objeto é a eventual e futura
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (material para manutenção predial para uso nas
unidades o TRE/AP e Zonas Eleitorais no uso ordinário), via Sistema de Registro de Preços..
Total de Itens Licitados: 23. Edital: 09/09/2022 das 13h59 às 17h59. Endereço: Av.
Mendonca Júnior, Nr. 1502, Bairro Central, Central - Macapá/AP ou
https://www.gov.br/compras/edital/70029-5-00030-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 09/09/2022 às 13h59 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 22/09/2022
às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Em caso de divergência entre
disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo,
prevalecerá as do Edital..

LUIS BEZERRA CAVALCANTI NETO
Pregoeiro

(SIASGnet - 08/09/2022) 70029-00001-2022NE000024

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
SECRETARIA DO TRIBUNAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
EXTRATO DE CONTRATO

Processo 11942/2021 - PAD/TRE/AM. Espécie: Termo de Contrato n. 27/2022. Objeto:
Prestação de serviços contínuos e comuns de engenharia, sob demanda, para manutenção
predial preventiva e corretiva dos imóveis ocupados pela justiça eleitoral do Amazonas, na
capital e no interior do estado. CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
AMAZONAS. CONTRATADA: JWL CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA. CNPJ: 34.222.656/0001-
70. Modalidade de Licitação: Pregão n. 41/2022. Fundamentação Legal: com disposto na
Lei n. 10.520, de 17/07/2002, e alterações posteriores, e na Lei n. 8.666, de 21/06/1993,
e alterações posteriores. Dotação Orçamentária: 02.122.0033.20GP.0013 - Elemento de
Despesa 33.90.39.16 (manutenção e conservação de bens móveis). Prazo de Vigência: o
prazo de execução do objeto será de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data de sua
publicação no DOU. Do Preço: valor mensal estimado de R$ 67.666,66 (sessenta e sete mil,
seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), perfazendo um valor anual
estimado R$ 812.000,00 (oitocentos e doze mil reais). Data da Assinatura: 05/09/2022.
Assinam: Desembargador JORGE MANOEL LOPES LINS, como Contratante, e a Senhora
LAINIE ADRIELLE MENDONÇA TORRES, pela Contratada.

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Processo: PAD 3199/2022-TRE/AM. Termo de Acordo de Cooperação Técnica n. 7/2022,
celebrado entre o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS e a PREFEITURA DE
FONTE BOA/AM. Objeto: disponibilização de servidor(a) da Prefeitura Municipal de Fonte
Boa/AM para a realização de serviço de limpeza e conservação e de manutenção predial no
Cartório da 10ª Zona Eleitoral - Fonte Boa/AM, por ser serviço indispensável ao bom
andamento da execução das atividades cartorárias. Visa-se deixar o cartório eleitoral em
condições de uso pelo público externo e interno, livre da proliferação de doenças, animais
sinantrópicos entre outros agentes patogênicos e prejudiciais à saúde individual e coletiva.
Fundamentação Legal: com fundamento no Art. 241 da Constituição Federal/1988, e pela
norma da Lei n.º 8.666/93. Prazo de Vigência: a contar da data de assinatura do termo até
15/06/2023. Data da Assinatura: 20/07/2022. Assinam: pelo TRE/AM, seu Presidente,
Exmo. Desembargador JORGE MANOEL LOPES LINS, e, pela Prefeitura, o Exmo. Sr. Prefeito
GILBERTO FERREIRA LISBOA.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 053/2021, firmado entre o Tribunal Regional
Eleitoral da Bahia e a Empresa DÍGITRO TECNOLOGIA S.A. OBJETO: alteração qualitativa,
com efeitos financeiros. FUNDAMENTO LEGAL: art. 65, I, "a" e "b", e §1º, da Lei nº
8.666/93. Processo SEI: nº 0049293-84.2019.6.05.8000. ASSINATURA: 08/09/2022.
SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira pelo TRE-BA e o Sr. Milton João de Espíndola,
pela Contratada.

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO Nº 53/2022

Comunicamos o adiamento da licitação supracitada , publicada no D.O.U de
23/08/2022, .Entrega das Propostas: a partir de 23/08/2022, às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 14/09/2022, às 14h30 no site
www.comprasnet.gov.br. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviço de confecção
de placas de sinalização

GILSON SOARES DA CONCEICAO
Pregoeiro

(SIDEC - 08/09/2022) 070013-00001-2022NE000001

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

NOTA DE EMPENHO N.º 2022NE0001126, emitida em 06/09/2022. FAVORECIDO: BRENO
SOUZA DE SANTANA. OBJETO: - Aquisição de materiais de copa e cozinha, limpeza,
higienização, VALOR: R$ 100.659,00. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/1993, ARP
66/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 43/2022, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento
3.33.90.30.21; Ação : 02.122.0033.20GP.0029 , PROCESSO nº 0016704-
34.2022.6.05.8000.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Espécie: Processo SEI n.º 2022.0.000003813-0. Espécie: Dispensa de licitação. Objeto:
contratação por dispensa do serviço de locação de veículo com motorista para a 16ª Zona
Eleitoral- Missão Velha, uma vez que foram realizados pelo menos dois pregões
presenciais, sem que houvesse interessados no objeto. Contratado: ANTÔNIO IVANILSON
LUNA SAMPAIO, CPF: 438.667.193-53. Valor: R$ 8.000,00 (oito mil reais), Fundamento: art.
24, V da Lei n.º 8.666/93 e Processo SEI nº 2022.0.000003813-0. Ratificado por: Hugo
Pereira Filho, Diretor-Geral. Data: 03/09/2022.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Espécie: Processo SEI n.º 2022.0.000003784-3. Espécie: Dispensa de licitação. Objeto:
contratação por dispensa do serviço de locação de veículo com motorista para a 122ª Zona
Eleitoral - Maracanaú, uma vez que foram realizados dois pregões presenciais sem que
houvesse interessados no objeto. Contratado: FRANCISCO RENATO BEZERRA BESSA, CPF:
259.069.253-68. Valor: R$ 3.153,90, Fundamento: art. 24, V da Lei n.º 8.666/93 e Processo
SEI nº 2022.0.000003784-3 Ratificado por: Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral. Data:
03/09/2022.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Espécie: Processo SEI n.º 2022.0.000003850-5. Espécie: Dispensa de licitação. Objeto:
contratação por dispensa do serviço de locação de veículo com motorista para a 33ª Zona
Eleitoral - Canindé-CE, uma vez que foram realizados dois pregões presenciais sem que
houvesse interessados no objeto. Contratado: FRANCISCO CRISTIANO ALVES FELIX, CPF:
077.495.713-10. Valor: R$ 3.153,90, Fundamento: art. 24, V da Lei n.º 8.666/93 e Processo
SEI nº 2022.0.000003850-5 Ratificado por: Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral. Data:
05/09/2022.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
EXTRATO DE CREDENCIAMENTO

Espécie: Termo de Credenciamento nº 52/2022. Processo SEI nº 0007804-
96.2022.6.07.8100. Credenciada: VIVA MULTICLÍNICA E TREINAMENTOS LTDA. (CNPJ:
31.538.298/0001-11). Objeto: Pelo presente Termo a CREDENCIADA compromete-se a
prestar, aos beneficiários do Programa de Assistência à Saúde e Benefícios Sociais - TRE-
SAÚDE do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal - TRE-DF, no âmbito do Distrito
Federal, os serviços de assistência e atendimento médico e/ou hospitalar e demais
especialidades da área de saúde, em conformidade com a proposta apresentada e com as
regras estabelecidas no Edital de Credenciamento nº 01/2022 e seus anexos; Vigência:
Prazo indeterminado. Fundamento Legal: Lei nº. 8.666/93, artigo 25, "caput", e demais
artigos aplicáveis, além da Resolução TRE-DF nº 7853, de 13 de agosto de 2020, e
alterações posteriores. Data e assinaturas: Brasília, 06/09/2022. Sr. EDUARDO DE CASTRO
RODRIGUES, Diretor-Geral do TRE-DF, e Sr. JOSÉ WILSON RODRIGUES CARVALHO.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO

R E T I F I C AÇ ÃO

NO EXTRATO DE CONTRATO Nº 00029/2020 publicado no D.O de 2020-12-02, Seção 3.
Onde se lê: N° PROCESSO: 0000548-55.2020. . Leia-se: N° PROCESSO: 0000548-
55.2020.6.08.8000.

(COMPRASNET 4.0 - 28/07/2022).

R E T I F I C AÇ ÃO

NO EXTRATO DE CONTRATO Nº 00022/2019 publicado no D.O de 2021-03-24, Seção 3.
Onde se lê: N° PROCESSO: 0000999-17.2019. . Leia-se: N° PROCESSO: 0009076-
78.2020.6.08.8000.

(COMPRASNET 4.0 - 02/09/2022).

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 69/2022 - UASG 070023

Nº Processo: 22 .0.000011267-8.
Pregão TSE Nº 57/2022. Contratante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS.
Contratado: 10.757.529/0001-08 - MACIEL CONSULTORES S/S LTDA. Objeto: Prestação de
serviço de auditoria externa para exame e validação da organização, condução e conclusão
dos trabalhos relativos ao teste de integridade referentes às eleições gerais de 2022.
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 06/09/2022 a 06/09/2023. Valor
Total: R$ 143.869,60. Data de Assinatura: 06/09/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 08/09/2022).

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2022

O TRE-GO torna pública a homologação da licitação, modalidade Pregão, na forma
eletrônica, nº 50/2022 (Processo nº 22.0.000008742-8), que tem por objeto a contratação de
serviços de filmagem, monitoramento, sonorização, produção de material, divulgação local,
streaming em tempo real na internet e gravação em áudio e vídeo dos procedimentos de
auditoria e verificação das urnas eletrônicas a serem realizados no 1º turno e 2º turno, se
houver, das Eleições Gerais de 2022. Empresa vencedora: LC VÍDEO E PROPAGANDA EIRELI
(CNPJ n° 20.707.818/0001-56), com proposta no valor total de R$ 140.000,00 (cento e quarenta
mil reais), considerando os 2 (dois) turnos da Eleição/2022. Data da homologação: 06/09/2022.
Os autos encontram-se com vistas franqueadas aos interessados.

Goiânia, 8 de setembro de 2022.
GISELLE DE BASTOS VIEIRA DELFINO E CASTRO

Secretária de Administração e Orçamento

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato nº. 57/2022 (PREGÃO ELETRÔNICO TSE Nº. 88/2021). SEI nº 0003246-
35.2022.6.27.8000. Contratante: A União, representada pelo Tribunal Regional Eleitoral do
Maranhão. Contratado: SMART TRADE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP (CNPJ nº.
11.621.176/0001-87). Objeto: prestação de serviços de telecomunicações por meio de
Sistemas Móveis de Transmissão de Voz e Dados via Satélite - SMSat, compatíveis com
telefonia celular digital utilizada em centros urbanos, para prover a comunicação de voz e
dados entre locais sem infraestrutura adequada para transmissão via linha telefônica
convencional. Valor Total: R$ 355.365,24. Nota de Empenho: 2022NE000827. Elemento de
Despesa: Ação Orçamentária: Pleitos Eleitorais; UGR: 070151 - SEDIN; Natureza da
Despesa: 33.90.40 - Serviços de TIC- Pessoa Jurídica; Plano Interno: IES SISMOV1. Vigência:
9 (nove) meses. Data de assinatura do último signatário: 08/09/2022. Signatários:
Desembargadora Angela Maria Moraes Salazar, Presidente do TRE-MA e Sr. Alex Soares
Janot, Representante da Contratada.
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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 setembro de 2022.
À CPREG, 
Ao Pregoeiro, para realização do certame.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 09/09/2022, às 16:20, 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
1146828 e o código CRC F1AAE1E4.

0007606-43.2021.6.02.8000 1146828v1
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Esclarecimento 22/09/2022 19:25:08
 
Em 22/09/2022 a empresa AGUIATRON COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA questionou via e-mail: "Quanto ao pregão de
n°84/2022 quanto ao item 3 deste, onde no termo de referência se diz: " VENTILADOR DE PAREDE (60 Unidades) a)
Potência mínima de 240W; b) Mínimo de 60 cm de diâmetro, com grade de fácil remoção; c) Mínimo de 3 pás,
confeccionadas em material resistente, que operem em pelo menos 3 velocidades; d) Peso até 8 Kg; e) Consumo máximo
de 3 kWh; f) Voltagem: 220 V ou bivolt; g) Selo/Registro no Inmetro; h) Selo Procel eficiência “A”; i) Garantia mínima de 12
meses;" VISTO que no mercado a maioria dos ventiladores de parede de no mínimo 60cm vão até 230 w de potência, e os
com potência maior são além de diâmetro maiores também de valores acima do que o estimado por este órgão, fica certo o
entendimento dessa empresa que podemos ofertar um ventilador de no mínimo 230w?"

 
Fechar
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Resposta 22/09/2022 19:25:08
 
O Pregoeiro Oficial também via e-mail no mesmo dia assim respondeu: ´Informo que a Potência mínima deve ser sim de
240W (duzentos e quarenta watts) em obediência aos Princiípios de Julgamento Objetivo e Vinculação ao Instrumento
Convocatório."

 
Fechar
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 22 de setembro de 2022.

Prezadas colegas da SLC,

 

O Pregoeiro fez a publicação no Sistema ComprasNet do pedido de esclarecimento
(1157498) bem como da resposta ao mesmo (1157499). 

 

Do exposto, solicita-se a publicação de ambos no Portal de Transparência.

Documento assinado eletronicamente por SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA,
Pregoeiro, em 22/09/2022, às 19:30, 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
1157500 e o código CRC 640335EC.

0007606-43.2021.6.02.8000 1157500v1
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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 setembro de 2022.

À PREG,

Para continuidade do certame licitatório, após publicação no Portal da Transparência,
do pedido de esclarecimento1 com resposta, ao Pregão nº 84/2022, evento SEI
1158049.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Técnico Judiciário, em 23/09/2022, às 14:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1158063 e o código CRC BDC0BB58.

0007606-43.2021.6.02.8000 1158063v1
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F.I  COMÉRCIO  EM  GERAL 
 

                                                            F.I Comércio em Geral EIRELI - EPP 

Rua Herildo Brito, Nº 287 , B. Santos Dumont, CEP: 49087-250, Aracaju - SE. CNPJ: 07.999.951/0001-65 EST: 27.113.528-0  

 TEL-(79)3222-5186 e-mail: ficomercio@gmail.com 

  

 

 

 

 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS  
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84/2022 
PROCESSONº:0007606-43.2021.6.02.8000 

 
Para fins do PREGÃO ELETRÔNICO 84/2022  – TRIBUNAL REIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, que tem como Registro de Preço para aquisição eventual de ventiladores de 
coluna(120w ou superior)e de parede (150w e 240w),. A empresa FI COMÉRCIO EM GERAL EIRELI EPP, inscrita no CNPJ n° 07.999.951/0001-65, com sede à Rua Herildo Brito, Nº 
287, B. Santos Dumont, CEP: 49.087-250 Aracaju – SE, com inscrição Estadual nº 27.113.528-0, por intermédio de seu representante legal infra-assinado, apresenta a seguinte 
proposta de preço: 
 

Item Descrição do Material 
Marca / 
Modelo 

Unid. Quant. 
Preço em R$ 

 Valor Unitário  Valor Unitário Extenso Valor Total Valor Total Extenso 

1 
Ventiladores de coluna/pedestal 
(potência mínima de 120W). 

VENTISOL 
TURBO 6 

50CM 
Unid. 60 R$ 207,00   Duzentos  Sete Reais  R$ 12.420,00 

 Doze Mil  
Quatrocentos  
Vinte Reais  

Valor Total da Proposta R$ 12.420,00 
 Doze Mil  

Quatrocentos  
Vinte Reais  

 

 Prazo de entrega 45(quarenta e cinco) dias corridos, após o recebimento da ordem de fornecimento, nota de empenho ou documento equivalente, por e-mail. 

 Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias 

 Declaramos que os equipamentos tem a garantia técnica mínima de 12 (doze) meses  

 Declaramos que temos pleno conhecimento, entendimento e estamos em concordância com todos os itens e subitens estabelecidos neste instrumento convocatório e seus anexos, bem como aceitamos 
todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Edital, Termo de Referência e na Minuta do Contrato. 

 Declaro que nos preços ora propostos e naqueles que por ventura vierem a ser ofertados, por meio de lances, estão incluídos todos os custos que se fizerem indispensáveis ao perfeito fornecimento objeto 
desta proposta, tais como: taxas, fretes, impostos, seguros e tudo mais influir direta ou indiretamente no custo do fornecimento, entendido que a falta de manifestação implicará em declaração de que todas 
as despesas já estão inclusas. 

 Declaro sob as penas da lei, que até a presente data não existem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório e estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores. 

 Declaramos de que não há nos quadros da empresa licitante, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação (Art.9º, inciso III, da Lei 8.666/93); 

 Declaro que a proposta apresentada para essa licitação foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa Nº 2 de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MP. 

 Declaramos que somos empresa de pequeno porte 
 
DADOS DA EMPRESA: 

 RAZÃO SOCIAL: F.I COMÉRCIO EM GERAL EIRELI EPP 

 CNPJ/MF: 07.999.951/0001-65 

  ENDEREÇO: RUA HERILDO BRITO, Nº 287 , B. SANTOS DUMONT, CEP: 49087-250, ARACAJU - SE 
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F.I  COMÉRCIO  EM  GERAL 
 

                                                            F.I Comércio em Geral EIRELI - EPP 

Rua Herildo Brito, Nº 287 , B. Santos Dumont, CEP: 49087-250, Aracaju - SE. CNPJ: 07.999.951/0001-65 EST: 27.113.528-0  

 TEL-(79)3222-5186 e-mail: ficomercio@gmail.com 

  

 

 

 

 

 TEL./FAX: (79) 3222-5186 

  E-MAIL: ficomercio@gmail.com  

 BANCO: Banco do Banese,  AGÊNCIA: 058,  CONTA: 100.471-9 

 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA  
VENTISOL 
VIA ELETRO TEC 

Endereço: AVENIDA MENINO MARCELO, N:257b 

Estado: AL 

Cidade: Maceió 

Bairro: SERRARIA 

Telefone: (82)3316-6454 

Aracaju/SE, 23 de Setembro de 2022 
 
 

 
_____________________________________________________________ 

FARAD DOS SANTOS MERCÊS  
Sócio – Proprietário 

R.G: 36414697 SSP/SE 
CPF: 999.404.265-34 
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Turbo 6 50cm
VENTILADOR DE COLUNA

ventisol.com.br

Acesse 
a pasta

do produto 
no drive

CLASSIFICAÇÃO
NO PROCEL

A
A

B

C

D

E

F

G

VERMELHO PRETO BRONZE AZUL BRANCO

Potência: 135W
RPM 127V: 1560
RPM 220V: 1539
Grade: 510mm
Hélice: 440mm
Peso bruto: 3,500 Kg
Peso líquido: 3,015 Kg
CxLxA - mm: 515x205x535
M³: 0,0564 - Quantidade: 1
Fabricação: Nacional
Garantia: 12 meses
 

DADOS TÉCNICOS

A Ventisol reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, as modificações técnicas que julgar conveniente. | Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter uma variação de ±3%. | *Valor de Empilhamento Máximo. | **Consumo mensal para uso diário de 1h na velocidade alta. | *** Medida em (m³/s)/W/*m)

Hélice 6 pás
Aerodinâmica que gera maior ventilação

Grade wind-line
Proporciona melhor vazão de ar

Oscilante
Oscilação horizontal automática

Inclinação regulável
Com ajuste manual

Motor turbo
Maior fluxo de vento

Classe A Procel
Em consumo de energia

3 Níveis de velocidade
Com controle na capa do motor

Altura ajustável
Mínimo 115cm e máximo 130cm

7898461965135

7898461965531

7898461967351

7898461965142

7898461965548

7898461967368

UN

UN

UN

UN

UN

UN

3

3

3

3

3

3

127V

127V

127V

220V

220V

220V

0,92m³/s

0,92m³/s

0,92m³/s

0,93m³/s

0,93m³/s

0,93m³/s

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

2,62kWh/mês

2,62kWh/mês

2,62kWh/mês

2,66kWh/mês

2,66kWh/mês

2,66kWh/mês

0,004

0,004

0,004

0,004

0,004

0,004

TENSÃO CÓD. DE BARRASDESCRIÇÃOSKU CAIXA *EMP.  

CARACTERÍSTICAS
VAZÃOMÁX. MÉD. MÍN. *CONSUMO * *EFIC. **

VENTILADOR OSC COLUNA TURBO 6P 50CM PR 127V PREMIUM

VENTILADOR OSC COLUNA TURBO 6P 50CM BR 127V PREMIUM

VENTILADOR OSC COLUNA TURBO 6P 50CM BRONZE 127V PREMIUM

VENTILADOR OSC COLUNA TURBO 6P 50CM PR 220V PREMIUM

VENTILADOR OSC COLUNA TURBO 6P 50CM BR 220V PREMIUM

VENTILADOR OSC COLUNA TURBO 6P 50CM BRONZE 220V PREMIUM

4595

8033

4596

8034

3852

3853

7898461970474

7898461970498

7898461970481

7898461970504

UN

UN

UN

UN

3

3

3

3

127V

127V

220V

220V

0,92m³/s

0,92m³/s

0,93m³/s

0,93m³/s

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

2,62kWh/mês

2,62kWh/mês

2,66kWh/mês

2,66kWh/mês

0,004

0,004

0,004

0,004

VENTILADOR OSC COLUNA TURBO 6P 50CM VERMELHO 127V PREMIUM

VENTILADOR OSC COLUNA TURBO 6P 50CM AZUL 127V PREMIUM

VENTILADOR OSC COLUNA TURBO 6P 50CM VERMELHO 220V PREMIUM

VENTILADOR OSC COLUNA TURBO 6P 50CM AZUL 220V PREMIUM

10038

10040

10039

10041
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CNPJ 19.197.721/0001-61 INC.EST.27.145.286-2 

 

RUA DIVINA PASTORA 659 BAIRRO CENTRO ARACAJU-SE CEP: 49.010.600 

 

EMAIL: PAPELARIAPRATICA @HOTMAIL.COM TELEFONE: 0793303-5348 

 

 

  

 
PROPOSTA COMERCIAL REFORMULADA  

 
A 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84/2022 
 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UND QUANT MARCA 
VALOR 
UNIT. 

 VALOR UNIT 
EXT.  

VALOR TOTAL 
VALOR 

TOTAL EXT 

2 
Ventilador de parede (potência 
mínima de 150W e inferior a 240W). 

UNIDADE 60 VENTISOL R$203,00 
duzentos e três 

reais 
R$ 12.180,00 

doze mil, 
cento e 
oitenta 

reais 

R$ 12.180,00 

doze mil, cento e oitenta reais 

 
 
Prazo de validade desta proposta: 60 (sessenta) dias. 
Prazo de entrega/execução do(s) material(is)/serviços: 45 dias a contar do recebimento da Nota de empenho 
Declaramos que no preço proposto estão incluídas todas as despesas ou encargos de qualquer natureza resultante da 
execução do objeto licitado, considerando os itens  entregues/executados no Local indicado neste Edital 
Declaramos ainda que concordamos com todos os termos do Edital Pregão n.º 84/2022 e seus Anexos. 
 
Razão Social: LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA-ME 
CNPJ: 19.197.721/0001-61 
Endereço: Divina Pastora, n° 659, Centro.  
Tel/Fax: (79) 3303-5348 / 9 9838-6988 
CEP: 49.010-600 
Cidade: Aracaju                        UF: Sergipe 
Email: papelariapratica@hotmail.com 
Optante do Simples: SIM 
Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato: 
NOME: VALDETE DOS SANTOS 
ENDEREÇO: RUA MARIA PASTORA, 210, BLOCO 02 AP.101, B. FAROLÂNDIA. 
CEP: 49030-210   Cidade: Aracaju           UF: Sergipe 
CPF/MF: 626.793.765-87   Cargo/Função: SOCIA ADMINISTRATORA 
Cart.ldent nº 1.167.123      Expedido por: SSP/SE 
Naturalidade: Aracaju/SE  Nacionalidade: Brasileira 
DADOS BANCARIOS: 

BANCO DO BRASIL 

AGÊNCIA 1402-8 

CONTA CORRENTE N° 38.813-0 

BANCO BANESE  
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CNPJ 19.197.721/0001-61 INC.EST.27.145.286-2 

 

RUA DIVINA PASTORA 659 BAIRRO CENTRO ARACAJU-SE CEP: 49.010.600 

 

EMAIL: PAPELARIAPRATICA @HOTMAIL.COM TELEFONE: 0793303-5348 

 

 

AGÊNCIA 051 

CONTA CORRENTE 110.858-4             

 

  

ARACAJU/SE, 23 DE SETEMBRO DE 2022. 

 

 

 

_______________________________________ 

VALDETE DOS SANTOS 

RG: 1.167.123 SSP/SE 

CPF: 626.793.765-87 
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ARGOS LTDA IM: 148051
IE: 261123939

Rua Dr. Fritz Mueller, nº 744, Bairro do Salto,
Blumenau/SC, CEP 89031-620 CNPJ: 42.262.411/0001-03

propostas@portaldasatas.com.br | (47) 3057-3930

PROPOSTA DE PREÇO

A/C
TRE AL - Maceió- AL

PE: 84 /2022
LIC: 070011

DADOS DA EMPRESA

Nome da Empresa: ARGOS LTDA Endereço: Rua Dr. Fritz Mueller, nº 744, Bairro do Salto
CNPJ: 42.262.411/0001-03 Cidade/UF: Blumenau / SC
IE: 261123939 CEP: 89031-620
IM: 148051 Telefone: (47) 3057-3930
E-mail: propostas@portaldasatas.com.br

DADOS DO REPRESENTANTE

Nome Completo: Jonathan Pereira Função: Gerente
Nacionalidade: Brasil Profissão: Administração
Estado Civil: Solteiro RG: 5.901.185
Telefone: (47) 3057-3930 CPF: 074.899.669-90

INFORMAÇÕES PARA CONTATO E ENVIOS:

ATAS E CONTRATOS: atas@portaldasatas.com.br

PREVISÃO DE ENTREGA: barbara@portaldasatas.com.br

EMPENHOS empenhos@portaldasatas.com.br

Apresentamos nossa proposta de preços:

Item Qtde UN Material Marca/Modelo Preço Unit. Preço Total

3 60 UND

VENTILADOR DE PAREDE
a) Potência mínima de 240W;

b) Mínimo de 60 cm de diâmetro, com
grade de fácil remoção;

c) Mínimo de 3 pás, confeccionadas em
material resistente, que operem em pelo

menos 3 velocidades;
d) Peso até 8 Kg;

e) Consumo máximo de 3 kWh;
f) Voltagem: 220 V ou bivolt;
g) Selo/Registro no Inmetro;
h) Selo Procel eficiência “A”;

i) Garantia mínima de 12 meses;
-(ENTREGA SEM INSTALAÇÃO)

VENTISOL/VOP 60 R$ 238,05 R$ 14.283,00

Total R$ 14.283,00
Valor Total: Quatorze mil duzentos e oitenta e três reais

DADOS BANCÁRIOS
AGÊNCIA: 3069 BANCO: SICOOB - 756
CONTA CORRENTE: 304012-7
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ARGOS LTDA IM: 148051
IE: 261123939

Rua Dr. Fritz Mueller, nº 744, Bairro do Salto,
Blumenau/SC, CEP 89031-620 CNPJ: 42.262.411/0001-03

propostas@portaldasatas.com.br | (47) 3057-3930

Condições Comerciais:
Validade da Proposta: 60 (Sessenta) Dias
Prazo de Pagamento: 30 (Trinta) Dias
Prazo de Entrega: 45 (Quarenta e cinco)Dias
Local de Entrega: Conforme edital
Garantia: 12 (Doze) Meses
Frete: Incluso
Impostos: Todos inclusos. Não nos responsabilizamos pelo recolhimento de taxas e/ou simulacros de impostos desta
operação e que são devidos à Secretaria de Estado da Fazenda da UF destino pelo destinatário. Ressalvado o caso de
quando estiver previsto no edital a inclusão destes custos.
Entrega: 1. Nossas entregas são feitas de segunda-feira a sexta-feira, em horário comercial, exceto feriados locais e
nacionais. Se houver instrução no Edital para entrega em outros horários ou dias, prevalece a solicitação do Edital.
2. A ARGOS LTDA alerta que o serviço de entrega do produto não engloba o transporte de produtos por escadas ou
guindastes, em locais que dificultem a entrega ou que possam acarretar danos à mercadoria, salvo instrução acerca destes
casos constantes no edital.
3. Informamos aos Clientes para se atentarem as dimensões dos produtos. É responsabilidade do Cliente caso o produto
tenha dimensões superiores ao local de acesso da entrega, dificultando ou impossibilitando que a mesma seja concluída.
4. Não realizamos entregas em endereço diferente do daquele inerente ao CNPJ de faturamento, conforme legislação
vigente. Caso houver diferença entre o endereço de entrega e o do o CNPJ de faturamento, solicitaremos
tempestivamente os dados necessários para emissão da NFe de transporte.

Blumenau, 23 de Setembro de 2022

Jonathan Pereira
Responsável Legal
RG: 5.901.185
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 23 de setembro de 2022.

Caro Chefe da SEPAT,

 

Segue para a devida análise as propostas finais (e anexos) feitas pelas três empresas
vencedoras do PE 84/2022:

 

Proposta final Item 1 - F.I Comércio (1158147) e anexos (1158148 e 1158149);
Proposta final Item 2 - Livraria e Papelaria Prática (1158275) e anexo (1158279);
Proposta final Item 3 - Argos Ltda. (1158280) e anexo (1158282).

Documento assinado eletronicamente por SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA,
Pregoeiro, em 23/09/2022, às 17:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1158283 e o código CRC BBE64909.

0007606-43.2021.6.02.8000 1158283v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 27 de setembro de 2022.
Prezado Pregoeiro, após analisar as três propostas

emitimos nosso posicionamento, a saber:
 
Proposta para o Item 01: Atende às especificações do

nosso Anexo Único
 
Proposta para o Item 02: Atende às especificações do

nosso Anexo Único
 
Proposta para o Item 03: Não atende. A potência

apresentada no prospecto (evento 1158282) foi de 200W, inferior à
solicitada, que é de 240W, como, inclusive, consta da proposta do
licitante (evento 1158280).

 
Deixamos reistrado ainda, caso haja algum

questionamento de participantes, que embora as propostas sejam em
parte similares às do pregão anterior, naquela oportunidade, a
redação de nosso Anexo não deixava claro qual seria o consumo
requisitado, por conta da variação das informações apresentadas nos
sites. Desta feita, de forma mais ampla e direta, as propostas, talvez
até com valores maiores, atendem ao solicitado.

At.te
 

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 27/09/2022, às 17:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1161165 e o código CRC 6B87658A.

0007606-43.2021.6.02.8000 1161165v1
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COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
CNPJ 10.942.831/0001-36

28/09/2022

Item Qtde UN Materiais Marca Modelo Preço Unit. Preço Total

3 60 Un

Ventilador Potência mínima de 240W; b) Mínimo de 60 cm de diâmetro, com 

grade de fácil remoção; c) Mínimo de 3 pás, confeccionadas em material 

resistente, que operem em pelo menos 3 velocidades; d) Peso até 8 Kg; e) 

Consumo máximo de 3 kWh; f) Voltagem: 220 V ou bivolt; g) Selo/Registro no 

Inmetro; h) Selo Procel eficiência “A”; i) Garantia mínima de 12 meses;

ventisol 10274 338,40R$    20.304,00R$    

Total 20.304,00R$    

Valor Total: 

Agradecemos e nos prontificamos para qualquer esclarecimento,

EDSON CAMILO

ADMINISTRADOR

CPF: 039.334.289-12

CI: 3.964.332-SSP-SC

Pregão 842022 - UASG 70011 - Orgão TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

A Empresa Comercial Vanguardeira Eireli sediada à Rua Fritz Spernau, 1000 (Fundos) – Fortaleza – Blumenau / SC – CEP 89055-200, inscrita no 

CNPJ/MF sob nº 10.942.831/0001-36, neste ato representada por Edson Camilo, abaixo assinada, propõe a entrega do(s) material(is) abaixo 

indicado(s), conforme Termo de Referência do Edital em epígrafe, nas seguintes condições:

Obs: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, 

previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL

Dados da empresa:

Razão Social: Comercial Vanguardeira Eireli;

CNPJ: 10.942.831/0001-36;

Inscrição Estadual nº: 255.908.911;

Endereço: Rua Fritz Spernau, 1000 (Fundos) – Fortaleza – Blumenau / SC – CEP 89055-200

Fone: (47) 3232-1221

E-mail: vanguardeira@vanguardeira.com.br

Banco do Brasil Agência nº: 0095-7 Conta nº:111070-5.

Dados do responsável para assinatura do contrato:

Nome:Edson Camilo;

RG nº: 3.964.332 SSP-SC;

CPF nº: 039.334.289-12

Cargo/Função ocupada: Administrador;

Fone: (47) 3232-1221 / E-mail: edson@vanguardeira.com.br

Vinte mil, trezentos e quatro reais

90 dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

CONDIÇÕES GERAIS

A garantia será de 12 (doze) meses, a contar do recebimento definitivo do objeto pela Contratante. 

PRAZO PARA O PAGAMENTO

Conforme edital

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

Conforme edital

PRAZO DE GARANTIA

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

Rua Fritz Spernau, 1000 (Fundos - FORTALEZA - Blumenau / SC - CEP 89055-200

Fone(47))3232-1221 - Email: VANGUARDEIRA@VANGUARDEIRA.com.br
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 28 de setembro de 2022.

Caro Chefe da SEPAT,

 

Segue para a devida análise a proposta final 1162104 e anexo 1162108 (prospecto)
enviada pela empresa Comercial Vanguardeira, segunda colocada no item 3 do PE
84/2022.

Documento assinado eletronicamente por SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA,
Pregoeiro, em 28/09/2022, às 15:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1162109 e o código CRC 2E6C0CC0.

0007606-43.2021.6.02.8000 1162109v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 28 de setembro de 2022.
Prezado pregoeiro, caso algum item apresente

divergência facilmente identificável, é possível que vossa
senhoria já desconsidere essa proposta, conforme relatamos
por telefone.

Devido a problemas de conexão do SEI durante o
uso em minha residência, não foi possível enviar esse
despacho no dia de ontem.

At.te

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 29/09/2022, 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
1162294 e o código CRC 4C053942.

0007606-43.2021.6.02.8000 1162294v1
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 07.999.951/0001-65 DUNS®: 898472539
Razão Social: F.I. COMERCIO EM GERAL EIRELI
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 11/11/2022
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE

NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências
nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 19/12/2022
FGTS 10/10/2022
Trabalhista Validade: 18/01/2023(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital Validade: 24/08/2022 (*)
Receita Municipal Validade: 04/09/2022 (*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2023Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 28/09/2022 16:53 de
CPF: 008.717.034-59      Nome: SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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https://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/Declaracao_Ciencia_Edital.asp?prgCod=1078161&prpCod=15832535&codUasg=70011&nomUasg=… 1/1

  

 

 
 

DECLARAÇÃO
 
Pregão eletrônico 84/2022 UASG 70011

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro
plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital, referentes ao pregão nº 84/2022 da UASG 70011 - TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS .
CNPJ: 07.999.951/0001-65 - F.I. COMERCIO EM GERAL EIRELI

Aracaju, 23 de Setembro de 2022.

 

Fechar
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DECLARAÇÃO ME/EPP
 
Pregão eletrônico 84/2022 UASG 70011

Declaro, sob as penas da Lei, que não ultrapassei o limite de faturamento e cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º
da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.
 
CNPJ: 07.999.951/0001-65 - F.I. COMERCIO EM GERAL EIRELI 

23 de Setembro de 2022.

 

Voltar
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https://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/Declaracao_Superveniente.asp?prgCod=1078161&prpCod=15832535&codUasg=70011&nomUasg=… 1/1

  

 

 
 

Declaração de Inexistência de Fato Superveniente
 
Pregão eletrônico 84/2022 UASG 70011

F.I. COMERCIO EM GERAL EIRELI, CNPJ nº 07.999.951/0001-65, declara sob as penas da lei, que até a presente
data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores.

Aracaju, 23 de Setembro de 2022.

 

Fechar
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Declaração de Menor
 
Pregão eletrônico 84/2022 UASG 70011

F.I. COMERCIO EM GERAL EIRELI, inscrita no CNPJ nº 07.999.951/0001-65, declara para fins do disposto no inciso V
do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não
emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis)
anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da
Constituição Federal.

Aracaju, 23 de Setembro de 2022.

 

Fechar
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Declaração de Elaboração Independente de Proposta

Pregão Eletrônico 84/2022 UASG 70011

F.I. COMERCIO EM GERAL EIRELI, como representante devidamente constituído de 07.999.951/0001-65 - F.I.
COMERCIO EM GERAL EIRELI doravante denominado F.I. COMERCIO EM GERAL EIRELI, para fins do disposto no Edital
do Pregão Eletrônico 84/2022 UASG 70011, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro,
que: 

(a) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 84/2022 UASG 70011 foi elaborada de maneira
independente pelo F.I. COMERCIO EM GERAL EIRELI e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico
84/2022 UASG 70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico 84/2022 UASG 70011,não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 84/2022 UASG
70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial
ou de fato do Pregão Eletrônico 84/2022 UASG 70011, quanto a participar ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 84/2022 UASG 70011,não será, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do
Pregão Eletrônico 84/2022 UASG 70011 antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 84/2022 UASG 70011 não foi, no todo ou
em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE ALAGOAS antes da abertura oficial das propostas; e 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para
firmá-la. 

Aracaju, em 23 de Setembro de 2022. 

F.I. COMERCIO EM GERAL EIRELI
 

 

Fechar
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Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado
 
Pregão eletrônico 84/2022 UASG 70011

F.I. COMERCIO EM GERAL EIRELI, inscrita no CNPJ nº 07.999.951/0001-65, declara que não possui em sua cadeia
produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III
do art.5º da Constituição Federal.

Aracaju, 23 de Setembro de 2022.
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Declaração de Acessibilidade
 
Pregão eletrônico 84/2022 UASG 70011

F.I. COMERCIO EM GERAL EIRELI, inscrita no CNPJ nº 07.999.951/0001-65, declara que, conforme disposto no art.
93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, esta ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa,
atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Aracaju, 23 de Setembro de 2022.
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Declaração de Cota de Aprendizagem
 
Pregão eletrônico 84/2022 UASG 70011

F.I. COMERCIO EM GERAL EIRELI, inscrita no CNPJ nº 07.999.951/0001-65, declara sob as penas da Lei, que cumpre
a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

Aracaju, 23 de Setembro de 2022.
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor
CNPJ: 07.999.951/0001-65 DUNS®: 898472539
Razão Social: F.I. COMERCIO EM GERAL EIRELI
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 90011 - JUSTICA FEDERAL - SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SERGIPE
Data Aplicação: 24/02/2014
Número do Processo: 103/2013
Descrição/Justificativa: Desistência após a fase de lance do pregão nº 25/2013, com respaldo nos itens

7.1.2,7.4,7.8,7.9,7.16 e 20.1 do edital.

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 90011 - JUSTICA FEDERAL - SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SERGIPE
Data Aplicação: 12/08/2014 Valor da Multa: R$ 106,29
Número do Processo: 2228/2013
Descrição/Justificativa: Atraso na entrega de materiais referentes à nota de empenho 2013NE001255.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 80006 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6A.REGIAO
Data Aplicação: 17/07/2019 Valor da Multa: R$ 4.710,64
Número do Processo: 24247/2018 Número do Contrato: 24247/2018
Descrição/Justificativa: MULTA, com fulcro nos subitens 20.1, 20.1.9 e 20.3 do edital de licitação

referente ao Pregão Eletrônico n.º 043/18 (PROAD n.º 18562/2018).

Ocorrência 3:

Emitido em: 28/09/2022 16:53 de
CPF: 008.717.034-59      Nome: SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA
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Relatório de Ocorrências Ativas

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 90011 - JUSTICA FEDERAL - SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SERGIPE
Data Aplicação: 29/01/2014 Valor da Multa: R$ 2.100,61
Número do Processo: 33/2013
Descrição/Justificativa: Desistência após a fase de lance do pregão, com respaldo nos itens 7.1.2, 7.8,

7.9, 7.16, 20.1 do edital.

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Data Aplicação: 15/03/2011 Valor da Multa: R$ 121,09
Número do Processo: 6269/2010 Número do Contrato: PE nº 57/2010
Descrição/Justificativa: Atraso na entrega dos materiais.

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Data Aplicação: 21/01/2011 Valor da Multa: R$ 72,00
Número do Processo: 9441/2008
Descrição/Justificativa: Em virtude de inexecução total do contrato.

Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7º
Motivo: Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de

documentação falsa

UASG Sancionadora: 154421 - FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO
Âmbito da Sanção: União
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 15/04/2019 Prazo Final: 14/05/2019

Número do Processo: 23402013725201878
Descrição/Justificativa: Não enviou proposta quando solicitado.

Ocorrência 7:

Emitido em: 28/09/2022 16:53 de
CPF: 008.717.034-59      Nome: SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA
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Relatório de Ocorrências Ativas

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7º
Motivo: Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de

documentação falsa

UASG Sancionadora: 70013 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
Âmbito da Sanção: União
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 15/08/2017 Prazo Final: 13/09/2017

Número do Processo: PAD 266/2017
Descrição/Justificativa: Com base no art. 7°, da Lei n.º 10.520/2002 e no art. 5°, II, da Portaria

455/2016 de 29 de junho de 2016, bem como, da condição 18.1, alínea “c” do
Pregão Eletrônico n° 52/2016, aplica-se à empresa, F.I COMÉRCIO EM
GERAL EIRELI– EPP, a penalidade de impedimento de licitar e contratar com
a União, pelo prazo de 30 (trinta) dias.

Ocorrência 8:

Emitido em: 28/09/2022 16:53 de
CPF: 008.717.034-59      Nome: SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor
CNPJ: 07.999.951/0001-65 DUNS®: 898472539
Razão Social: F.I. COMERCIO EM GERAL EIRELI
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Emitido em: 28/09/2022 16:53 de
CPF: 008.717.034-59      Nome: SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA

11
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor
CNPJ: 07.999.951/0001-65 DUNS®: 898472539
Razão Social: F.I. COMERCIO EM GERAL EIRELI
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.

Emitido em: 28/09/2022 16:53 de
CPF: 008.717.034-59      Nome: SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA

11
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Certificado de Registro Cadastral - CRC
(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa  nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 07.999.951/0001-65
Razão Social: F.I. COMERCIO EM GERAL EIRELI

Atividade Econômica Principal:

4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

Endereço:
RUA HERILDO BRITO, 287 - GALPAOB - SANTOS DUMONT - Aracaju / Sergipe

Emitido em: 28/09/2022 16:54 de 11

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº  8.666, de 1993.

Observações:
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Linha de Fornecimento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 07.999.951/0001-65 DUNS®: 898472539
Razão Social: F.I. COMERCIO EM GERAL EIRELI
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Municipio / UF: Aracaju / Sergipe
Porte: Empresa de Pequeno Porte

Linhas de Fornecimento
Materiais

Código Descrição Situação

4510
DISPOSITIVOS E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÕES
HIDRÁULICAS

Ativo

4730
ACESSÓRIOS E FERRAGENS ESPECIAIS PARA  MANGUEIRAS,
CANOS  E TUBOS

Ativo

5610
MATERIAIS DE ORIGEM MINERAL PARA CONSTRUÇÃO, A
GRANEL

Ativo

5620 VIDROS, TELHAS, TIJOLOS E BLOCOS PARA CONSTRUÇÃO Ativo

5630 TUBOS E CONDUTOS, NÃO METÁLICOS, PARA CONSTRUÇÃO Ativo

5650 MATERIAIS PARA TELHADOS E REVESTIMENTO DE PAREDES Ativo

5975 FERRAGENS E SUPRIMENTOS DE ELETRICIDADE Ativo

8040 ADESIVOS Ativo

Emitido em: 28/09/2022 16:54 de
CPF: 008.717.034-59      Nome: SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Sócio / Administrador

Dados do Fornecedor
CNPJ: 07.999.951/0001-65 DUNS®: 898472539
Razão Social: F.I. COMERCIO EM GERAL EIRELI
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Sócios / Administradores
Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 999.404.265-34 Participação Societária: 100,00%
Nome: FARAD DOS SANTOS MERCES
Número do Documento: 36414697 Órgão Expedidor: SSP/SE
Data de Expedição: 21/09/2011 Data de Nascimento: 20/10/1980
Filiação Materna: LUCILIA DOS SANTOS MERCES
Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: 30111099 Órgão Expedidor: SSPSE
Data de Expedição: 14/08/2012

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Não CPF:
PAMELLA KAREN ROLEMBERG MERCESNome:

013.534.135-35Estrangeiro:

CEP: 49.045-760
Endereço: AVENIDA HERMES FONTES, 2022 - BL IPE APTO 1204 - LUZIA
Município / UF: Aracaju / Sergipe
Telefone: (79) 32225186
E-mail: FICOMERCIO@GMAIL.COM

Emitido em: 28/09/2022 16:54 de
CPF: 008.717.034-59      Nome: SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA

11
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 28/09/2022 17:07:42 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: F.I. COMERCIO EM GERAL EIRELI 
CNPJ: 07.999.951/0001-65 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (28/09/2022 às 17:08) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CNPJ nº 07.999.951/0001-65.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

6334.A9A8.5C01.A688 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 28/09/2022 as 17:08:08 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 
 

CERTIDÃO NEGATIVA DE 
 

CONTAS JULGADAS IRREGULARES 
 
 
Nome completo: FARAD DOS SANTOS MERCES 
CPF/CNPJ: 999.404.265-34 
 
 
 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA, para os devidos fins e a pedido do 
interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, 
considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas 
irregulares, NÃO CONSTA nenhuma CONTA JULGADA IRREGULAR em nome do 
(a) requerente acima identificado(a). 

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se 
manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a 
data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos 
em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por 
decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão 
judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado. 

 

Certidão emitida às 17:11:57 do dia 28/09/2022, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 
 
A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
http://contasirregulares.tcu.gov.br, na opção "Verificar certidão emitida". 
 
Código de controle da certidão: G4KL280922171157 
 
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (28/09/2022 às 17:12) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CPF nº 999.404.265-34.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

6334.AAAC.C5F1.9948 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 28/09/2022 as 17:12:28 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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19/09/2022 11:03 Visualização da Certidão

https://www.tjse.jus.br/portal/servicos/judiciais/certidao-online/solicitacao-de-certidao-negativa 1/1

ESTADO DE SERGIPE
PODER JUDICIÁRIO

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DA COMARCA DE ARACAJU
Fórum Gumersindo Bessa, Av. Tancredo Neves, S/N

Centro Administrativo Augusto Franco, Capucho
Telefone: 3226-3500 Ramal: 3542 / 3543 CEP: 49080-470 Aracaju-SE

 

CERTIDÃO NEGATIVA
Dados do Solicitante
Razão Social: FI COMERCIO EM GERAL
Nome Fantasia: (não informado) Natureza Certidão: Falência, Concordata, Recuperação

Judicial e Extra-Judicial
Domicílio: Aracaju Tipo de

Pessoa/CPF/CNPJ:
Juridica / 07.999.951/0001-65

Data da Emissão: 19/09/2022 11:00 Data de Validade: * 19/10/2022 *
Nº da Certidão: * 0003174292 * Nº da Autenticidade: * 3958099983 *

Certifico que NÃO CONSTA, nos registros de distribuição dos 1º e 2º Graus do Poder Judiciário do Estado de Sergipe,
AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL distribuída e que esteja em
andamento, contra a firma acima identificada. 

Observações
 
a) Certidão expedida gratuitamente através da Internet, autorizada pela Resolução 61/2006, de 29/11/2006.

  
b) Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo
interessado e/ou destinatário.

  
c) A validade desta certidão é de 30 (trinta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de
uma nova certidão.

  
d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe -
www.tjse.jus.br - no menu -Serviços - Certidão On Line-, utilizando o número de autenticidade acima identificado.
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A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
 informando seus respectivos códigos de verificação.

Página 1 de 8
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A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
 informando seus respectivos códigos de verificação.
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A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
 informando seus respectivos códigos de verificação.
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A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
 informando seus respectivos códigos de verificação.

Página 4 de 8

Contrato Social item 1 - F.I. Comércio (1162391)         SEI 0007606-43.2021.6.02.8000 / pg. 650



A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
 informando seus respectivos códigos de verificação.
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A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
 informando seus respectivos códigos de verificação.
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A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
 informando seus respectivos códigos de verificação.
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

 

 

ASSINATURA ELETRÔNICA

 
Certificamos que o ato da empresa F.I. COMÉRCIO EM GERAL EIRELI- EPP consta assinado

digitalmente por:

 

 

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF/CNPJ Nome
99940426534

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
 informando seus respectivos códigos de verificação.

FARAD DOS SANTOS MERCES

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/11/2019 10:42 SOB Nº 20190618655.
PROTOCOLO: 190618655 DE 25/11/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905402360. NIRE: 28600003705.
F.I. COMÉRCIO EM GERAL EIRELI- EPP

           ALEX DE JESUS SOUZA
            SECRETÁRIO-GERAL
           ARACAJU, 25/11/2019
          www.agiliza.se.gov.br
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Capital
R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais)
Capital Integralizado
R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais)

Titular
Nome
FARAD DOS SANTOS MERCES

CPF
999.404.265-34

Administrador
S

Início do Mandato
17/05/2006

Término do Mandato
Indeterminado

Dados do Administrador
Nome
FARAD DOS SANTOS MERCES

CPF
999.404.265-34

Início do Mandato
17/05/2006

Término do Mandato
Indeterminado

Último Arquivamento
Data
06/07/2022

Número
20220251550

Ato/eventos
316 / 316 - ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

Situação 
ATIVA
Status 

SEM STATUS

NIRE (Sede)
28600003705

CNPJ
07.999.951/0001-65

Arquivamento do Ato
Constitutivo
17/05/2006

Início de Atividade
15/03/2006

Endereço Completo
Rua HERILDO BRITO, Nº 287, GALPAO B; SANTOS DUMONT - Aracaju/SE - CEP 49087-250

Objeto
Comércio varejista Materiais de construção em geral; Peças e acessórios para veículos automotores; Peças e acessórios para equipamentos de informática;
Ferramentas e ferragens; Artigos esportivos; Máquinas para escritório; Produtos de limpeza doméstica; Eletrodomésticos; Brinquedos de qualquer material; Calçados
em geral; Persianas e cortinas; Material de expediente; Instrumentos musicais, acessórios para instrumentos musicais; Material elétrico para construção; Vidros para
construção, planos, temperados e de segurança; Películas de poliéster (insulfilme) para revestimentos de vidros residenciais e comerciais; Extintores de incêndio (exceto
automóveis); Artigos funerários, caixão, urnas; Toldos; Esquadraria metálicas; Esquadraria de madeiras. Comércio atacadista Materiais de construção em geral;
Madeiras para construção; Material elétrico para construção; Peças e acessórios para veículos automotores; Artigos esportivos; Ferragens e ferramentas; Confecções;
Máquinas e equipamentos para escritório; Instrumentos e acessórios musicais; Brinquedos de qualquer material; Calçados de qualquer material; Peças e equipamentos
para informática; Suprimentos de informática; Equipamentos de segurança de uso industrial; Equipamentos de segurança de uso doméstico; Vidros para construção,
planos e de segurança; Películas de poliéster (insulfilme) para revestimentos de vidros residenciais e comerciais; Equipamentos de segurança para uso doméstico e uso
industrial; Extintores de incêndio; Esquadrias de madeiras; Esquadrias metálicas; Maquinas, aparelhos e equipamentos; Maquinas, equipamentos para agricultura de
uso agropecuário; Acessórios e peças para maquinas industriais; Maquinas de terraplanagem; Artigos de armarinho e aviamentos; Filme para foto cine; Artigos de
escritório e papelaria; Moveis de artigos de colchoaria; Artigos de tapeçaria e persianas; Fertilizantes; Equipamentos para irrigação; Produtos agropecuários em geral;
Lubrificantes automotivos; Bombas, carneiros hidráulicos e compressores; Roupas e acessórios para uso profissional e de segurança no trabalho; Outras máquinas e
equipamentos não especificados anteriormente; Alimentos para animais; Cereais e leguminosas beneficiados; Matérias primas agrícolas não especificadas
anteriormente. 1-Fabricação Toldos; Toldos de alumínio; Esquadrias de madeira. Serviços Transportes rodoviário de carga em geral, municipal; Transportes rodoviário
de carga em geral, intermunicipal e interestadual; Aluguel de veículos rodoviários com motorista municipal; Locação de maquinas de terraplanagem sem operador,
maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Monitoramento de equipamentos, sistema de segurança, venda, instalação e manutenção
associadas; Instalação de toldos e persianas; Instalação de equipamentos, extintores de incêndio; Aluguel ou locação de toldos; Reparação, manutenção ou conserto de
toldos; Locação de maquinas ferramentas sem operador para uso industrial; Colocação de vidros, cristais e espelhos; Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
Engenharia; Desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto
imobiliários; Produção e distribuição de vapor, água quente e ar condicionado; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e
refrigeração; Instalação e manutenção elétrica; Cartografia, topografia e geodésia; Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto
imobiliários; Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente; Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso
doméstico e pessoal; instrumentos musicais; Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; Promoção de vendas; Arquitetura.

Porte
EPP (Empresa de Pequeno

Porte)

Prazo de Duração
Indeterminado

Esta certidão foi emitida automaticamente em 09/08/2022, às 09:02:49 (horário de Brasília). 
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.agiliza.se.gov.br, com o código XGLSOKGD.

ALINE MENEZES DE SOUZA 
Secretário Geral

SEC2200848945

Nome Empresarial: F.I. COMÉRCIO EM GERAL EIRELI

Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)

CERTIDÃO SIMPLIFICADA
Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Protocolo: SEC2200848945

Governo do Estado de Sergipe
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia 
Junta Comercial do Estado de Sergipe

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.
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Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Aracaju-SE,  29 de Julho de 2022

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

N. Inscrição Mobiliária: 073505-5 CNPJ/CPF: 07.999.951/0001-65
Nome/Razão Social: FI COMERCIO EM GERAL EIRELI EPP

Situação: Ativa

Autorizamos, de acordo com a Lei 1547/89, o Contribuinte acima identificado a estabelecer-se
neste município na(o)  R  HERILDO BRITO, OFICINA PAULISTA 287 SANTOS DUMONT
49087-250 para o exercício das seguintes atividades:

Código Ativ. Descrição das Atividades Data Início
4530701 Com.p/atac.pecas e acess.novos p/vic.au. 03/07/2006
4642701 Com.atac.art.vet.e acess.exc.prof.segur. 03/07/2006
4647801 Com.atac.art.escritorios e de papelaria 03/07/2006
4663000 Com.atac.maquinas e eq.p/uso industrial 03/07/2006
4669901 Com.atac.bombas e compressores 03/07/2006
4671100 Com.atac.madeira e produtos derivados 03/07/2006
4672900 Com.atac.de ferragens e ferramentas 03/07/2006
4744099 Com.var.materiais de construcao em geral 03/07/2006
4782201 Comercio varejista de calcados 03/07/2006
4789005 Com.var.produtos saneantes domissanatar. 03/07/2006
4923002 Servs.tranp.passag.-locacão auto.c/mot. 03/02/2015
4930201 Transp.rod.carga,exc.prod.perig.mud.mun. 03/02/2015

Cartão  impresso  de  acordo  com  o  decreto  2.629  de  08  de  Março  de  2010.
https://fazenda.aracaju.se.gov.br
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_______________________________________
FARAD DOS SANTOS MERCES

Titular/Administrador

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE

A Empresa F.I. COMÉRCIO EM GERAL EIRELI, com ato constitutivo
registrado na Junta Comercial em 17/05/2006, NIRE: 28600003705,
CNPJ: 07.999.951/0001-65, estabelecido(a) na RUA HERILDO BRITO, 287
GALPAO B;, SANTOS DUMONT, Aracaju - SE, CEP: 49087-250, requer a
Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as
penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO
PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 316
Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Aracaju - SE, 01/07/2022

* Este documento foi gerado no portal Agiliza Sergipe

Página 1 de 2

Contrato Social item 1 - F.I. Comércio (1162391)         SEI 0007606-43.2021.6.02.8000 / pg. 658



MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F.I. COMÉRCIO EM GERAL EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ Nome

99940426534

Página 2 de 2

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, 
informando seus respectivos códigos de verificação.

FARAD DOS SANTOS MERCES

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/07/2022 16:28 SOB Nº 20220251550. 
PROTOCOLO: 220251550 DE 06/07/2022. 
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12208724016. CNPJ DA SEDE: 07999951000165. 
NIRE: 28600003705. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/07/2022. 
F.I. COMÉRCIO EM GERAL EIRELI

ALINE MENEZES DE SOUZA 
SECRETÁRIA-GERAL 

www.agiliza.se.gov.br
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Folha 0001 
 
 

 
 

T E R M O D E ABERTURA 

Balanço Patrimonial 

Número 2 

 
 
 
 
Contém este Balanço 1 folhas numeradas do No. 1 ao 9 emitidas através de 
processamento eletrônico de dados, que servirá de Balanço Patrimonial da empresa 
abaixo descrita. Todas as informações foram retiradas do Livro Diário N. 20 enviado ao 
Sistema Público de Escrituração Digital (Sped ECD) referente ao exercício de 2021 
conforme número do recibo 
4A.EA.97.3E.5F.F9.47.6B.26.83.12.65.A8.4F.52.B6.6D.AD.FF.AF 
 
 
 
 
 

Nome da Empresa ...................: FI COMERCIO EM GERAL EIRELI 

Ramo .....................................: Comércio varejista de materiais de construção em 

geral. 

Endereço ................................: RUA HERILDO BRITO, 287 

Registro na junta.....................: 28600003705 Data registro: 17/05/2006 

Bairro ....................................: SANTOS DUMONT 

Municipio ...............................: ARACAJU/SE 

Inscrição Municipal...................: 735055 

 
 
 

 
 

ARACAJU/SE, 01/01/2021 
 

_______________________________________ 
FARAD DOS SANTOS MERCES 
ADMINISTRADOR 
CPF: 999.404.265-34 
 
 
 
_______________________________________ 
ISE OLIVEIRA SANTOS 
Reg. no CRC - SE sob o No. 007483/O-3 
CPF: 040.638.775-31 
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Empresa:

C.N.P.J.: 07.999.951/0001-65

Folha: 0002

Número livro: 0020

F.I. COMERCIO EM GERAL EIRELI 

Balanço encerrado em: 31/12/2021

01/01/2021 a 31/12/2021Período:

Código Classificação Descrição

BALANÇO PATRIMONIAL

Saldo Atual

1 1 ATIVO 5.880.424,39D

2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 5.655.441,25D

3 1.1.1 DISPONÍVEL 340.562,27D

4 1.1.1.01 CAIXA 56.570,65D

5 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 56.570,65D

7 1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 151.906,63D

659 1.1.1.02.003 BANESECC 100471-9 7.817,01D

660 1.1.1.02.004 ITAU CC 09011-9 3.519,89D

777 1.1.1.02.005 BRADESCO CC 11500-2 1,00D

778 1.1.1.02.006 BANCO DO NORDESTE CC 116810 568,73D

810 1.1.1.02.008 BTG PACTUAL 140.000,00D

10 1.1.1.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA 132.084,99D

11 1.1.1.03.001 BANCO DO BRASIL APLIC CDB 3.851,27D

785 1.1.1.03.002 BB AÇÕES CONST. CIVIL 299,35D

786 1.1.1.03.003 BB AÇÕES VALE 30,90D

787 1.1.1.03.004 APLICAÇAO BRADESCO 146,99D

788 1.1.1.03.005 XP INVEST. CORRETORA DE CAMBIO 127.756,48D

12 1.1.2 CLIENTES 4.042.382,49D

13 1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER 4.042.382,49D

519 1.1.2.01.001 (-) DEB DEVOLUCAO VENDA 196.043,10C

504 1.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 4.238.425,59D

18 1.1.3 OUTROS CRÉDITOS 211.343,44D

27 1.1.3.07 EMPRÉSTIMO 82.300,00D

789 1.1.3.07.001 EMPRESTIMO A PESSOAL JURIDICA 82.300,00D

28 1.1.3.08 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 129.043,44D

30 1.1.3.08.002 ICMS A RECUPERAR 126.915,04D

31 1.1.3.08.003 IRRF A RECUPERAR 3,00D

34 1.1.3.08.006 IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA 2.113,79D

35 1.1.3.08.007 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR 2,50D

36 1.1.3.08.008 COFINS RETIDO A COMPENSAR 7,49D

37 1.1.3.08.009 PIS RETIDO A COMPENSAR 1,62D

53 1.1.5 ESTOQUE 1.061.153,05D

54 1.1.5.01 MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS 1.061.153,05D

55 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA 1.061.153,05D

501 1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE 224.983,14D

69 1.2.1 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 53.556,88D

70 1.2.1.01 OUTROS CREDITOS 53.556,88D

72 1.2.1.01.001 DEPOSITOS JUDICIAIS 53.556,88D

111 1.2.4 IMOBILIZADO 171.426,26D

112 1.2.4.01 IMÓVEIS 60.000,00D

113 1.2.4.01.001 TERRENOS 60.000,00D

116 1.2.4.02 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 1.000,00D

117 1.2.4.02.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 1.000,00D

118 1.2.4.03 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 3.323,12D

119 1.2.4.03.001 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 3.323,12D

120 1.2.4.04 VEÍCULOS 1.775.603,71D

121 1.2.4.04.001 VEÍCULOS 1.775.603,71D

122 1.2.4.05 COMPUTADORES E PERIFERICOS 17.500,45D

790 1.2.4.05.001 COMPUTADORES E PERIFERICOS 17.500,45D

125 1.2.4.07 (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL 1.686.001,02C

127 1.2.4.07.002 (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 1.000,00C

128 1.2.4.07.003 (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER 1.736,86C

_______________________________________
FARAD DOS SANTOS MERCES

CPF: 999.404.265-34

_______________________________________
ISE OLIVEIRA SANTOS
Reg. no CRC - SE sob o No. 007483/O-3
CPF: 040.638.775-31

ARACAJU, 31 de Dezembro de 2021
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Empresa:

C.N.P.J.: 07.999.951/0001-65

Folha: 0003

Número livro: 0020

F.I. COMERCIO EM GERAL EIRELI 

Balanço encerrado em: 31/12/2021

01/01/2021 a 31/12/2021Período:

Código Classificação Descrição

BALANÇO PATRIMONIAL

Saldo Atual

129 1.2.4.07.004 (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS 1.665.763,71C

130 1.2.4.07.005 (-) DEPRECIACAO DE COMP E PERIFERICOS 17.500,45C

149 2 PASSIVO 5.880.424,39C

150 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 14.531,37D

164 2.1.3 FORNECEDORES 55.739,91D

165 2.1.3.01 FORNECEDORES 55.739,91D

506 2.1.3.01.001 FORNECEDORES DIVERSOS 55.739,91D

169 2.1.4 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 36.744,16C

170 2.1.4.01 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER 36.744,16C

176 2.1.4.01.006 IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER 21.236,71C

177 2.1.4.01.007 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 15.412,77C

178 2.1.4.01.008 IRRF A RECOLHER 94,68C

185 2.1.5 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA 4.464,38C

186 2.1.5.01 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL 3.286,38C

188 2.1.5.01.002 PRÓ-LABORE A PAGAR 3.286,38C

190 2.1.5.02 OBRIGAÇÕES SOCIAIS 1.178,00C

191 2.1.5.02.001 INSS A RECOLHER 1.178,00C

503 2.2 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 1.102.321,27C

217 2.2.1 PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 1.102.321,27C

219 2.2.1.01 EMPRÉSTIMOS 231.585,93C

791 2.2.1.01.001 EMPRESTIMOS BANCO DO NORDESTE CC 11681-1 231.585,93C

232 2.2.1.09 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 870.735,34C

234 2.2.1.09.001 PARCELAMENTO IRPJ 23.079,88C

235 2.2.1.09.002 PARCELAMENTO CSLL 19.936,90C

792 2.2.1.09.003 PARCELAMENTO PIS 2.249,12C

793 2.2.1.09.004 PARCELAMENTO COFINS 32.955,53C

794 2.2.1.09.005 SIMPLES PARCELAMENTO Nº 02 183.681,50C

795 2.2.1.09.006 SIMPLES PARCELAMENTO 9001 32.893,03C

796 2.2.1.09.007 PARC. SIMPLES NAC. Nº 0718160471865611-9 79.984,20C

797 2.2.1.09.008 PARCELAMENTO ICMS N° 202001036677 495.955,18C

242 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 4.792.634,49C

243 2.3.1 CAPITAL SOCIAL 1.200.000,00C

244 2.3.1.01 CAPITAL SUBSCRITO 1.200.000,00C

245 2.3.1.01.001 CAPITAL SOCIAL 1.200.000,00C

524 2.3.2 RESERVAS 9.733.797,55C

257 2.3.2.03 RESERVAS DE LUCROS 9.733.797,55C

261 2.3.2.03.003 RESERVA DE LUCROS A REALIZAR 9.733.797,55C

264 2.3.5 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 6.141.163,06D

265 2.3.5.01 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 6.141.163,06D

266 2.3.5.01.001 LUCROS ACUMULADOS 1.092.600,00D

267 2.3.5.01.002 (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS 3.858.262,92D

268 2.3.5.01.003 RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO 916.052,36C

_______________________________________
FARAD DOS SANTOS MERCES

CPF: 999.404.265-34

_______________________________________
ISE OLIVEIRA SANTOS
Reg. no CRC - SE sob o No. 007483/O-3
CPF: 040.638.775-31

ARACAJU, 31 de Dezembro de 2021
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Empresa:

C.N.P.J.: 07.999.951/0001-65

Folha: 0004

Número livro: 0020

F.I. COMERCIO EM GERAL EIRELI 

Balanço encerrado em: 31/12/2021

01/01/2021 a 31/12/2021Período:

Código Classificação Descrição

BALANÇO PATRIMONIAL

Saldo Atual

835 2.3.5.01.006 (-) LUCROS DISTRIBUÍDOS 2.106.352,50D

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e 
Passivo estão uniformes na mesma importância de R$ 5.880.424,39
Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita 
apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou 
com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que 
se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques 
considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva 
responsabilidade. 

ARACAJU, 31 de Dezembro de 2021

_______________________________________
FARAD DOS SANTOS MERCES

CPF: 999.404.265-34

_______________________________________
ISE OLIVEIRA SANTOS
Reg. no CRC - SE sob o No. 007483/O-3
CPF: 040.638.775-31
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Número livro:

Empresa: Folha: 0005

0020

F.I. COMERCIO EM GERAL EIRELI 

C.N.P.J.: 07.999.951/0001-65

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Saldo AtualDescrição

719.446,51RECEITA BRUTA

719.446,51VENDA DE MERCADORIAS

(343.895,97)DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

(217.308,99)(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS

(104.852,76)(-) ICMS

(17.151,39)(-) COFINS

(4.515,52)(-) PIS

(67,31)(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

375.550,54RECEITA LÍQUIDA

                                        

(171.289,69)CMV

(166.493,52)COMPRAS

51.525,60(-) ICMS SOBRE COMPRAS

(1.019,07)FRETE SOBRE COMPRAS

(55.302,70)ICMS ANTECIPADO COM ENCERRAMENTO

(161.421,22)APURACAO DO INVENTARIO

APURACAO DE INVENTARIO

APURACAO DO INVENTARIO

(1.222.574,27)ESTOQUE INICIAL

1.061.153,05(-) ESTOQUE FINAL

42.839,63LUCRO BRUTO

                                        

(466.807,76)DESPESAS OPERACIONAIS

                                        

(466.807,76)DESPESAS ADMINISTRATIVAS

(4.665,99)FRETES E CARRETOS

(104,13)MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

(849,72)COMBUSTIVEL

(692,96)TAXAS ADMINISTRATIVAS CARTOES

(3.397,19)TELEFONE

(69.915,57)SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS

(45.719,80)DESPESAS COM TERCEIROS

(45.600,00)PRÓ-LABORE

(44.486,32)INSS

(58.467,00)CAUSAS TRABALHISTAS

(7.866,09)IPVA

(295,00)TAXAS DIVERSAS

(408,61)TAXA DE CARTORIO

(1.005,91)DESPESAS TRIBUTÁRIAS 

(5.997,76)TAXAS MUNICIPAIS 

(445,42)IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA

(1.097,77)ÁGUA E ESGOTO

(9.647,08)TELEFONE

(2.448,63)SEGUROS

(754,10)MATERIAL DE ESCRITÓRIO

(48.391,03)DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS

(5.112,03)MULTA DE TRÂNSITO

(104,13)DESPESA COM VEICULOS

(486,72)CREA

(22.050,12)DESPESA USO /CONSUMO

(7.768,46)DESPESAS DIVERSAS

(7,76)JUROS PASSIVOS

(1.559,56)DESCONTO CONCEDIDOS

(46.098,89)JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

(30.999,58)TARIFA BANCÁRIAS 

(364,43)MULTA DE TRANSITO

Sistema licenciado para ISE OLIVEIRA SANTOS

ARACAJU, 31 de Dezembro de 2021

_______________________________________
FARAD DOS SANTOS MERCES
ADMINISTRADOR
CPF: 999.404.265-34

_______________________________________
ISE OLIVEIRA SANTOS
Reg. no CRC - SE sob o No. 007483/O-3
CPF: 040.638.775-31
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Número livro:

Empresa: Folha: 0006

0020

F.I. COMERCIO EM GERAL EIRELI 

C.N.P.J.: 07.999.951/0001-65

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Saldo AtualDescrição

38.697,56RECEITAS FINANCEIRAS

1,18JUROS DE APLICAÇÕES

163,18JUROS

19,54DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS

38.513,66RENDIMENTO DE APLICACAO

(385.270,57)RESULTADO OPERACIONAL

                                        

35.000,00RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

RECEITA VENDA IMOBILIZADO

35.000,00RECEITA VENDA IMOBILIZADO

(350.270,57)RESULTADO ANTES DO IR E CSL

                                        

(18.072,26)PROVISÕES PARA IR E CSL

(8.314,73)PROVISAO PARA IRPJ

(9.757,53)PROVISAO PARA CSLL

(368.342,83)PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

_______________________________________
FARAD DOS SANTOS MERCES
ADMINISTRADOR
CPF: 999.404.265-34

_______________________________________
ISE OLIVEIRA SANTOS
Reg. no CRC - SE sob o No. 007483/O-3
CPF: 040.638.775-31

ARACAJU, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para ISE OLIVEIRA SANTOS

Página 6 de 10

Contrato Social item 1 - F.I. Comércio (1162391)         SEI 0007606-43.2021.6.02.8000 / pg. 665



Folha: *0007

Liquidez Corrente

Cálculo : 

5.655.441,25             LG= 389,19

14.531,37                

Liquidez Geral

Cálculo : 

5.880.424,39             LG= 5,27

1.116.852,64           

Liquidez Imediata

Cálculo : 

340.562,27                LG= 23,44

14.531,37                

Liquidez Seca

Cálculo : 

4.594.288,20             LG= 316,16

14.531,37                

Solvencia Geral

Cálculo : 

5.880.424,39             LG= 5,27

1.116.852,64           

Endividamento

Cálculo : 

14.531,37                  LG= 0,00

5.880.424,39           

 Farad dos Santos merces                                   

Ise Oliveira Santos
Reg CRC Se 007483/O-3     

CPF: 040.638.775,31

F.I COMERCIO EM GERAL EIRELI

CNPJ: 07.999.951/0001-65

NIRE: 28600003705

ANÁLISE DOS INDICADORES ECONOMICOS E FINANCEIROS - 2021

Dados Referente ao Balanço Patrimonial Levantado em 31 de Dezembro de 2021

ATIVO DISPONÍVEL L.I =
PASSIVO CIRCULANTE

        Esses indicadores são utilizados para avaliar a capacidade de pagamento da empresa, isto é, constituem uma apreciação sobre se a empresa tem 

capacidade de saldar seus compromissos. Esta capacidade de pagamento pode ser avaliada num longo, curto ou prazo imediato. Para cada amplitude 

de tempo há um índice de liquidez apropriado ( liquides Geral, Liquidez Corrente, Imediata e Seca).

L.C= ATIVO CIRCULANTE L.C  =
PASSIVO CIRCULANTE

L.S= ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUE L.S  =
PASSIVO CIRCULANTE

RECONHEÇO A EXATIDÃO DOS INDICES DEMONSTRADOS ACIMA

L.G= ATIVO CIRCULANTE + REAL. A LONGO PRAZO L.G  =
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO-CIRCULANTE

L.I=

 CPF: 999.404.265-34

L.S= ATIVO TOTAL L.S  =
PASSIVO CIRC + PASSIVO NÃO CIRCULANTE

L.S= PASSIVO CIRCULANTE L.S  =
ATIVO TOTAL
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Folha 0008 
 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 
 

1) CONTEXTO OPERACIONAL A FI COMERCIO EM GERAL EIRELI CNPJ 07.999.951/0001-65 é uma 
sociedade empresária individual de responsabilidade limitada, com sede na cidade de Aracaju/SE, tendo 
como objeto social o Comércio Varejista de Materiais de Construção, com início de atividades em 
17/05/2006. 

 2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos 
Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.  

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 

 3.1) Aplicações Financeiras 

 Estão registradas ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;  

3.2) Direitos e obrigações  

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e 
encargos financeiros, observando o regime de caixa;  

3.3) Imobilizado 

 A empresa apresenta patrimônio quanto a imobilizado demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da 
depreciação acumulada até a data do balanço;  

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial 

A Empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial;  

3.5) Investimento em empresas coligadas e controladas 

 A empresa não participa do capital social de outras sociedades; 

 3.6) Impostos Federais 

 A empresa está no regime do lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de caixa. 

 4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 

 A empresa possui no seu passivo empréstimo no valor de R$ 231.585,93, junto à instituição financeira 
nacional. 

 5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS 

 Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, 
escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer 
natureza. 

 6) CAPITAL SOCIAL 

 O capital social é de R$1.200.000,00(um milhão e duzentos mil reais), dividido em 1.200.000,00(um milhão 
e duzentos mil) quotas de R$1,00(um real), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição: 
Farad dos Santos Merces – 100%  

Aracaju, Se 31 de dezembro de 2021.  
  
  
Assinaturas: 
 
 
 Farad dos Santos merces                                                              Ise Oliveira Santos 
 CPF: 999.404.265-34                                                                    Reg CRC Se 007483/O-3      
                                                                                                          CPF: 040.638.775-31 
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Folha 0009 
 
 

 
 

T E R M O D E ENCERRAMENTO 

Balanço Patrimonial 

Número 2 

 
 
 
 
Contém este Balanço 9 folhas numeradas do No. 1 ao 9 emitidas através de 
processamento eletrônico de dados, que servirá de Balanço Patrimonial da empresa 
abaixo descrita. Todas as informações foram retiradas do Livro Diário N. 20 enviado ao 
Sistema Público de Escrituração Digital (Sped ECD) referente ao exercício de 2021 
conforme número do recibo 
4A.EA.97.3E.5F.F9.47.6B.26.83.12.65.A8.4F.52.B6.6D.AD.FF.AF 
 
 
 
 
 

Nome da Empresa ...................: FI COMERCIO EM GERAL EIRELI 

Ramo .....................................: Comércio varejista de materiais de construção em 

geral. 

Endereço ................................: RUA HERILDO BRITO, 287 

Registro na junta.....................: 28600003705 Data registro: 17/05/2006 

Bairro ....................................: SANTOS DUMONT 

Municipio ...............................: ARACAJU/SE 

Inscrição Municipal...................: 735055 

 
 
 

 
 

ARACAJU/SE, 31/12/2021 
 

_______________________________________ 
FARAD DOS SANTOS MERCES 
ADMINISTRADOR 
CPF: 999.404.265-34 
 
 
 
_______________________________________ 
ISE OLIVEIRA SANTOS 
Reg. no CRC - SE sob o No. 007483/O-3 
CPF: 040.638.775-31 

Página 9 de 10

Contrato Social item 1 - F.I. Comércio (1162391)         SEI 0007606-43.2021.6.02.8000 / pg. 668



MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F.I. COMÉRCIO EM GERAL EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ Nome

04063877531

99940426534

Página 10 de 10

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, 
informando seus respectivos códigos de verificação.

ISE OLIVEIRA SANTOS

FARAD DOS SANTOS MERCES

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/09/2022 08:32 SOB Nº 20220332770. 
PROTOCOLO: 220332770 DE 05/09/2022. 
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12212064742. CNPJ DA SEDE: 07999951000165. 
NIRE: 28600003705. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/09/2022. 
F.I. COMÉRCIO EM GERAL EIRELI

ALINE MENEZES DE SOUZA 
SECRETÁRIA-GERAL 

www.agiliza.se.gov.br
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F.I  COMÉRCIO  EM  GERAL 

F.I Comércio em Geral EIRELI – EPP 

Rua Herildo Brito, Nº 287 , B. Santos Dumon’t, CEP: 49087-250, Aracaju - SE.  CNPJ: 07.999.951/0001- 65 

EST: 27.113.528-0   TEL-(79)3222-5186 e-mail: ficomercio@gmail.com 

 
 

 

 

 

 
 

 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84/2022 

 
 
 

A empresa F.I COMERCIO EM GERAL EIRELI – EPP , inscrita no CNPJ nº 07.999.951/0001-65, por 
intermédio de seu representante legal o Sr. Farad dos Santos Mercês, portador da Carteira de Identidade 

nº 36414697 SSP/SE e do CPF nº 999.404.265-34, Declaro, para fins de participação no certame 

licitatório acima identificado, declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal 

Brasileiro, que: 

 

I 1. a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira 

independente por mim e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou 

indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de 

fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;  

II 2. a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi 

informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta 

licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;  

III 3. que não tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 

outro participante potencial ou de fato desta licitação quanto a participar ou não dela;  

IV 4. que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo 

ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante 

potencial ou de fato desta licitação antes da adjudicação do objeto;  

V 5. que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo 

ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do 

órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e  

VI 6. que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho plenos 

poderes e informações para firmá-la.  

 
 
 

Aracaju/SE, 23 de Setembro de 2022 
 
 
 
 

__________________________________________ 
Farad dos Santos Mercês 

Sócio – Proprietário 
RG: 36414697 SSP/SE 
CPF: 999.404.265-34 
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F.I  COMÉRCIO  EM  GERAL 

F.I Comércio em Geral EIRELI – EPP 

Rua Herildo Brito, Nº 287 , B. Santos Dumon’t, CEP: 49087-250, Aracaju - SE.  CNPJ: 07.999.951/0001- 65 

EST: 27.113.528-0   TEL-(79)3222-5186 e-mail: ficomercio@gmail.com 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84/2022 

 
 
 
 
 

A empresa F.I COMERCIO EM GERAL EIRELI – EPP , inscrita no CNPJ nº 07.999.951/0001-
65, por intermédio de seu representante legal o Sr. Farad dos Santos Mercês, portador da 
Carteira de Identidade nº 36414697 SSP/SE e do CPF nº 999.404.265-34, Em atendimento à 
determinação do Edital, declara, sob as penalidades cabíveis, que inexiste qualquer fato 
impeditivo da habilitação de nossa empresa para apresentar proposta na licitação em referência.  

 
 

Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos de direito. 

 
 
 
 
 

 
 

Aracaju/SE, 23 de Setembro de 2022 
 
 
 
 

__________________________________________ 
Farad dos Santos Mercês 

Sócio – Proprietário 
RG: 36414697 SSP/SE 
CPF: 999.404.265-34 
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F.I  COMÉRCIO  EM  GERAL 

F.I Comércio em Geral EIRELI – EPP 

Rua Herildo Brito, Nº 287 , B. Santos Dumon’t, CEP: 49087-250, Aracaju - SE.  CNPJ: 07.999.951/0001- 65 

EST: 27.113.528-0   TEL-(79)3222-5186 e-mail: ficomercio@gmail.com 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS 

DE HABILITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84/2022 
 
 

 
 

Eu, Farad dos Santos Mercês, inscrito(a) no CPF sob nº 99.404.265-34, neste ato representando 

o(a) empresa F.I COMERCIO EM GERAL EIRELI – EPP , inscrita no CNPJ nº 07.999.951/0001-65, .  
DECLARA, em cumprimento do art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93 e em face do quanto disposto 
no art. 96 e no art. 87, inciso IV do mesmo diploma, declaramos:  
 

 

(X) o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação 

 
 

 
 

 
 

Aracaju/SE, 23 de Setembro de 2022 
 
 
 
 

__________________________________________ 
Farad dos Santos Mercês 

Sócio – Proprietário 
RG: 36414697 SSP/SE 
CPF: 999.404.265-34 
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F.I  COMÉRCIO  EM  GERAL 

F.I Comércio em Geral EIRELI – EPP 

Rua Herildo Brito, Nº 287 , B. Santos Dumon’t, CEP: 49087-250, Aracaju - SE.  CNPJ: 07.999.951/0001- 65 

EST: 27.113.528-0   TEL-(79)3222-5186 e-mail: ficomercio@gmail.com 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE PLENA CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA ÀS CONDIÇÕES 

EDITALÍCIAS 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84/2022 
 
 

 
 

Eu, Farad dos Santos Mercês, inscrito(a) no CPF sob nº 99.404.265-34, neste ato representando 

o(a) empresa F.I COMERCIO EM GERAL EIRELI – EPP , inscrita no CNPJ nº 07.999.951/0001-65, .  .  
declaramos:  
 
 
(X) a plena ciência e concordância às condições do Edital e seus anexos.  

 
 

 
 

 
 

Aracaju/SE, 23 de Setembro de 2022 
 
 
 
 

__________________________________________ 
Farad dos Santos Mercês 

Sócio – Proprietário 
RG: 36414697 SSP/SE 
CPF: 999.404.265-34 
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F.I  COMÉRCIO  EM  GERAL 

F.I Comércio em Geral EIRELI – EPP 

Rua Herildo Brito, Nº 287 , B. Santos Dumon’t, CEP: 49087-250, Aracaju - SE.  CNPJ: 07.999.951/0001- 65 

EST: 27.113.528-0   TEL-(79)3222-5186 e-mail: ficomercio@gmail.com 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84/2022 
 
 

 
 

Eu, Farad dos Santos Mercês, inscrito(a) no CPF sob nº 99.404.265-34, neste ato representando 
o(a) empresa F.I COMERCIO EM GERAL EIRELI – EPP , inscrita no CNPJ nº 07.999.951/0001-65 
declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7º 
da Constituição Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 
8.666/93, que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,  
 

 

(X) nem menor de 16 anos. 
 

 
 

 
 

Aracaju/SE, 23 de Setembro de 2022 
 
 
 
 

__________________________________________ 
Farad dos Santos Mercês 

Sócio – Proprietário 
RG: 36414697 SSP/SE 
CPF: 999.404.265-34 
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F.I  COMÉRCIO  EM  GERAL 

F.I Comércio em Geral EIRELI – EPP 

Rua Herildo Brito, Nº 287 , B. Santos Dumon’t, CEP: 49087-250, Aracaju - SE.  CNPJ: 07.999.951/0001- 65 

EST: 27.113.528-0   TEL-(79)3222-5186 e-mail: ficomercio@gmail.com 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À RESOLUÇÃO Nº 37/2009 DO CNMP 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84/2022 
 
 

 
 

Eu, Farad dos Santos Mercês, inscrito(a) no CPF sob nº 99.404.265-34, neste ato representando 

o(a) empresa F.I COMERCIO EM GERAL EIRELI – EPP , inscrita no CNPJ nº 07.999.951/0001-65 .  

DECLARA, em atenção às disposições proibitivas insertas na Resolução nº 37 do Conselho 

Nacional do Ministério Público, de 28 de abril de 2009, em especial ao artigo 3º, que, entre seus 

sócios, gerentes ou diretores, não há cônjuges, companheiros(as) ou parentes em linha reta, 

colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membro ou de servidor (este quando 

ocupante de cargo de direção, chefia ou assessoramento) do Tribunal Regional Eleitoral de 

Alagoas. 
 

 
 

 
 

Aracaju/SE, 23 de Setembro de 2022 
 
 
 
 

__________________________________________ 
Farad dos Santos Mercês 

Sócio – Proprietário 
RG: 36414697 SSP/SE 
CPF: 999.404.265-34 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
07.999.951/0001-65
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
17/05/2006 

 
NOME EMPRESARIAL 
F.I. COMERCIO EM GERAL EIRELI 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
******** 

PORTE 
EPP 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
13.54-5-00 - Fabricação de tecidos especiais, inclusive artefatos 
16.22-6-02 - Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais 
25.42-0-00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias 
33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente 
35.30-1-00 - Produção e distribuição de vapor, água quente e ar condicionado 
36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões 
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de
irrigação 
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 
45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores 
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 
46.11-7-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos 
46.23-1-09 - Comércio atacadista de alimentos para animais 
46.23-1-99 - Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente 
46.32-0-01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados 
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 
46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 

 
LOGRADOURO 
R HERILDO BRITO 

NÚMERO 
287 

COMPLEMENTO 
GALPAOB 

 
CEP 
49.087-250 

BAIRRO/DISTRITO 
SANTOS DUMONT 

MUNICÍPIO 
ARACAJU 

UF 
SE 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
FICOMERCIO@GMAIL.COM 

TELEFONE 
(79) 3222-5186 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
17/05/2006 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 12/07/2022 às 13:04:57 (data e hora de Brasília). Página: 1/4
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
07.999.951/0001-65
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
17/05/2006 

 
NOME EMPRESARIAL 
F.I. COMERCIO EM GERAL EIRELI 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 
46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados 
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 
46.49-4-05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas 
46.49-4-07 - Comércio atacadista de filmes, CDs, DVDs, fitas e discos 
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados
anteriormente 
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 
46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 
46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças 
46.69-9-01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças 
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 
46.71-1-00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados 
46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico 
46.79-6-03 - Comércio atacadista de vidros, espelhos, vitrais e molduras 
46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente 
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 

 
LOGRADOURO 
R HERILDO BRITO 

NÚMERO 
287 

COMPLEMENTO 
GALPAOB 

 
CEP 
49.087-250 

BAIRRO/DISTRITO 
SANTOS DUMONT 

MUNICÍPIO 
ARACAJU 

UF 
SE 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
FICOMERCIO@GMAIL.COM 

TELEFONE 
(79) 3222-5186 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
17/05/2006 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 12/07/2022 às 13:04:57 (data e hora de Brasília). Página: 2/4
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
07.999.951/0001-65
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
17/05/2006 

 
NOME EMPRESARIAL 
F.I. COMERCIO EM GERAL EIRELI 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
46.81-8-05 - Comércio atacadista de lubrificantes 
46.83-4-00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo 
46.92-3-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários 
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados,
mercearias e armazéns 
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros 
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 
47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos 
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 

 
LOGRADOURO 
R HERILDO BRITO 

NÚMERO 
287 

COMPLEMENTO 
GALPAOB 

 
CEP 
49.087-250 

BAIRRO/DISTRITO 
SANTOS DUMONT 

MUNICÍPIO 
ARACAJU 

UF 
SE 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
FICOMERCIO@GMAIL.COM 

TELEFONE 
(79) 3222-5186 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
17/05/2006 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 12/07/2022 às 13:04:57 (data e hora de Brasília). Página: 3/4
 

Comprovante Inscrição Federal item 1 - F.I. Comércio (1162399)         SEI 0007606-43.2021.6.02.8000 / pg. 679



12/07/2022 13:07

4/4

 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
07.999.951/0001-65
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
17/05/2006 

 
NOME EMPRESARIAL 
F.I. COMERCIO EM GERAL EIRELI 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e
internacional 
49.30-2-04 - Transporte rodoviário de mudanças 
52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos 
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 
71.12-0-00 - Serviços de engenharia 
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 
73.19-0-02 - Promoção de vendas 
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 
77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais 
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem
operador 
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 

 
LOGRADOURO 
R HERILDO BRITO 

NÚMERO 
287 

COMPLEMENTO 
GALPAOB 

 
CEP 
49.087-250 

BAIRRO/DISTRITO 
SANTOS DUMONT 

MUNICÍPIO 
ARACAJU 

UF 
SE 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
FICOMERCIO@GMAIL.COM 

TELEFONE 
(79) 3222-5186 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
17/05/2006 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 12/07/2022 às 13:04:57 (data e hora de Brasília). Página: 4/4

Comprovante Inscrição Federal item 1 - F.I. Comércio (1162399)         SEI 0007606-43.2021.6.02.8000 / pg. 680



Comprovante Inscrição Estadual item 1 - F.I. Comércio (1162400)         SEI 0007606-43.2021.6.02.8000 / pg. 681



Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 19.197.721/0001-61 DUNS®: 903624601
Razão Social: LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA
Nome Fantasia: PAPELARIA PRATICA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 01/12/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências
nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 09/10/2022
FGTS 02/10/2022
Trabalhista Validade: 07/11/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital Validade: 28/09/2022
Receita Municipal Validade: 19/09/2022 (*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/12/2022Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 28/09/2022 17:46 de
CPF: 008.717.034-59      Nome: SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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DECLARAÇÃO
 
Pregão eletrônico 84/2022 UASG 70011

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro
plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital, referentes ao pregão nº 84/2022 da UASG 70011 - TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS .
CNPJ: 19.197.721/0001-61 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA

Aracaju, 23 de Setembro de 2022.

 

Fechar
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DECLARAÇÃO ME/EPP
 
Pregão eletrônico 84/2022 UASG 70011

Declaro, sob as penas da Lei, que não ultrapassei o limite de faturamento e cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º
da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.
 
CNPJ: 19.197.721/0001-61 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA 

23 de Setembro de 2022.

 

Voltar
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Declaração de Inexistência de Fato Superveniente
 
Pregão eletrônico 84/2022 UASG 70011

LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA, CNPJ nº 19.197.721/0001-61, declara sob as penas da lei, que até a
presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade
de declarar ocorrências posteriores.

Aracaju, 23 de Setembro de 2022.

 

Fechar
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Declaração de Menor
 
Pregão eletrônico 84/2022 UASG 70011

LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA, inscrita no CNPJ nº 19.197.721/0001-61, declara para fins do disposto no
inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que
não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16
(dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do
art. 7º da Constituição Federal.

Aracaju, 23 de Setembro de 2022.

 

Fechar
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Declaração de Elaboração Independente de Proposta

Pregão Eletrônico 84/2022 UASG 70011

LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA, como representante devidamente constituído de 19.197.721/0001-61 -
LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA doravante denominado LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA, para fins do
disposto no Edital do Pregão Eletrônico 84/2022 UASG 70011, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do
Código Penal Brasileiro, que: 

(a) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 84/2022 UASG 70011 foi elaborada de maneira
independente pelo LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico
84/2022 UASG 70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico 84/2022 UASG 70011,não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 84/2022 UASG
70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial
ou de fato do Pregão Eletrônico 84/2022 UASG 70011, quanto a participar ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 84/2022 UASG 70011,não será, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do
Pregão Eletrônico 84/2022 UASG 70011 antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 84/2022 UASG 70011 não foi, no todo ou
em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE ALAGOAS antes da abertura oficial das propostas; e 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para
firmá-la. 

Aracaju, em 23 de Setembro de 2022. 

LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA
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Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado
 
Pregão eletrônico 84/2022 UASG 70011

LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA, inscrita no CNPJ nº 19.197.721/0001-61, declara que não possui em sua
cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no
inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Aracaju, 23 de Setembro de 2022.
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Declaração de Acessibilidade
 
Pregão eletrônico 84/2022 UASG 70011

LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA, inscrita no CNPJ nº 19.197.721/0001-61, declara que, conforme disposto
no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, esta ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha
empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Aracaju, 23 de Setembro de 2022.
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Declaração de Cota de Aprendizagem
 
Pregão eletrônico 84/2022 UASG 70011

LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA, inscrita no CNPJ nº 19.197.721/0001-61, declara sob as penas da Lei, que
cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

Aracaju, 23 de Setembro de 2022.
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor
CNPJ: 19.197.721/0001-61 DUNS®: 903624601
Razão Social: LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA
Nome Fantasia: PAPELARIA PRATICA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Emitido em: 28/09/2022 17:46 de
CPF: 008.717.034-59      Nome: SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor
CNPJ: 19.197.721/0001-61 DUNS®: 903624601
Razão Social: LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA
Nome Fantasia: PAPELARIA PRATICA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Emitido em: 28/09/2022 17:46 de
CPF: 008.717.034-59      Nome: SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA

11
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor
CNPJ: 19.197.721/0001-61 DUNS®: 903624601
Razão Social: LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA
Nome Fantasia: PAPELARIA PRATICA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.

Emitido em: 28/09/2022 17:46 de
CPF: 008.717.034-59      Nome: SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA

11
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Linha de Fornecimento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 19.197.721/0001-61 DUNS®: 903624601
Razão Social: LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA
Nome Fantasia: PAPELARIA PRATICA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Municipio / UF: Aracaju / Sergipe
Porte: Micro Empresa

Linhas de Fornecimento
Materiais

Código Descrição Situação

7640 MAPAS, CARTAS E GLOBOS GEOGRÁFICOS Ativo

Emitido em: 28/09/2022 17:47 de
CPF: 008.717.034-59      Nome: SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA

11
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Sócio / Administrador

Dados do Fornecedor
CNPJ: 19.197.721/0001-61 DUNS®: 903624601
Razão Social: LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA
Nome Fantasia: PAPELARIA PRATICA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Sócios / Administradores
Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 626.793.765-87 Participação Societária: 50,00%
Nome: VALDETE DOS SANTOS
Número do Documento: 1167123 Órgão Expedidor: SSP/SE
Data de Expedição: 15/03/2010 Data de Nascimento: 28/04/1972
Filiação Materna: MARIA JOSEFA DA CUNHA
Estado Civil: Solteiro(a)

CEP: 49.030-210
Endereço: AVENIDA MARIA PASTORA, 210 - AUGUSTO FRANCO - FAROLANDIA
Município / UF: Aracaju / Sergipe
Telefone: (79) 99827962
E-mail: PAPELARIAPRATICA@HOTMAIL.COM

Dados do Sócio/Administrador 2

CPF: 021.488.355-80 Participação Societária: 50,00%
Nome: ANA KARINE SANTOS
Número do Documento: 32376782 Órgão Expedidor: SSP/SE
Data de Expedição: 23/04/2010 Data de Nascimento: 27/11/1987
Filiação Materna: ROSALY DOS SANTOS
Estado Civil: Solteiro(a)

CEP: 49.160-000
Endereço: RUA 215, 186 - MARCOS FREIRE III - COMPLEXO TAICOCA
Município / UF: Nossa Senhora do Socorro / Sergipe
Telefone: (79) 32541883
E-mail: PAPELARIAPRATICA@HOTMAIL.COM

Emitido em: 28/09/2022 17:47 de
CPF: 008.717.034-59      Nome: SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA

11
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Certificado de Registro Cadastral - CRC
(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa  nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 19.197.721/0001-61
Razão Social: LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA

Atividade Econômica Principal:

4789-0/07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO

Endereço:
RUA DIVINA PASTORA, 659 - CENTRO - Aracaju / Sergipe

Emitido em: 28/09/2022 17:47 de 11

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº  8.666, de 1993.

Observações:
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 28/09/2022 18:07:35 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA 
CNPJ: 19.197.721/0001-61 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 

Certidão CNPJ TCU item 2 Liv.Papelaria Prática (1162487)         SEI 0007606-43.2021.6.02.8000 / pg. 698



Certidão Negativa

Certifico que nesta data (28/09/2022 às 18:08) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CNPJ nº 19.197.721/0001-61.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

6334.B7E0.2110.8328 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 28/09/2022 as 18:08:48 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 
 

CERTIDÃO NEGATIVA DE 
 

CONTAS JULGADAS IRREGULARES 
 
 
Nome completo: VALDETE DOS SANTOS 
CPF/CNPJ: 626.793.765-87 
 
 
 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA, para os devidos fins e a pedido do 
interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, 
considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas 
irregulares, NÃO CONSTA nenhuma CONTA JULGADA IRREGULAR em nome do 
(a) requerente acima identificado(a). 

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se 
manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a 
data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos 
em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por 
decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão 
judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado. 

 

Certidão emitida às 18:11:20 do dia 28/09/2022, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 
 
A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
http://contasirregulares.tcu.gov.br, na opção "Verificar certidão emitida". 
 
Código de controle da certidão: PKDY280922181120 
 
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (28/09/2022 às 18:11) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CPF nº 626.793.765-87.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

6334.B888.174E.4496 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 28/09/2022 as 18:11:36 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 
 

CERTIDÃO NEGATIVA DE 
 

CONTAS JULGADAS IRREGULARES 
 
 
Nome completo: ANA KARINE SANTOS 
CPF/CNPJ: 021.488.355-80 
 
 
 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA, para os devidos fins e a pedido do 
interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, 
considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas 
irregulares, NÃO CONSTA nenhuma CONTA JULGADA IRREGULAR em nome do 
(a) requerente acima identificado(a). 

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se 
manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a 
data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos 
em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por 
decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão 
judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado. 

 

Certidão emitida às 18:13:26 do dia 28/09/2022, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 
 
A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
http://contasirregulares.tcu.gov.br, na opção "Verificar certidão emitida". 
 
Código de controle da certidão: CGB3280922181326 
 
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (28/09/2022 às 18:13) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CPF nº 021.488.355-80.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

6334.B908.EEEC.7624 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 28/09/2022 as 18:13:45 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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https://www.tjse.jus.br/portal/servicos/judiciais/certidao-online/solicitacao-de-certidao-negativa 1/1

ESTADO DE SERGIPE
PODER JUDICIÁRIO

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DA COMARCA DE ARACAJU
Fórum Gumersindo Bessa, Av. Tancredo Neves, S/N

Centro Administrativo Augusto Franco, Capucho
Telefone: 3226-3500 Ramal: 3542 / 3543 CEP: 49080-470 Aracaju-SE

 

CERTIDÃO NEGATIVA
Dados do Solicitante
Razão Social: LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA-ME
Nome Fantasia: PAPELARIA

PRATICA
Natureza Certidão: Falência, Concordata, Recuperação

Judicial e Extra-Judicial
Domicílio: Aracaju Tipo de

Pessoa/CPF/CNPJ:
Juridica / 19.197.721/0001-61

Data da Emissão: 16/09/2022 12:12 Data de Validade: * 16/10/2022 *
Nº da Certidão: * 0003172867 * Nº da Autenticidade: * 5063324386 *

Certifico que NÃO CONSTA, nos registros de distribuição dos 1º e 2º Graus do Poder Judiciário do Estado de Sergipe,
AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL distribuída e que esteja em
andamento, contra a firma acima identificada. 

Observações
 
a) Certidão expedida gratuitamente através da Internet, autorizada pela Resolução 61/2006, de 29/11/2006.

  
b) Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo
interessado e/ou destinatário.

  
c) A validade desta certidão é de 30 (trinta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de
uma nova certidão.

  
d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe -
www.tjse.jus.br - no menu -Serviços - Certidão On Line-, utilizando o número de autenticidade acima identificado.
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Página 1 de 1 
 

CNPJ 19.197.721/0001-61 INC.EST.27.145.286-2 

 

RUA DIVINA PASTORA 659 BAIRRO CENTRO ARACAJU-SE CEP: 49.010.600 

 

EMAIL: PAPELARIAPRATICA @HOTMAIL.COM TELEFONE: 079-3303-5348 

 
 

 

DECLARAÇÃO DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL PARA ASSINATURA DA ATA E 
CONTRATO 

 
Razão Social: LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA-ME 
CNPJ: 19.197.721/0001-61 
Endereço: Divina Pastora, n° 659, Centro.  
Tel/Fax: (79) 3303-5348 / 9 9838-6988 
CEP: 49.010-600 
Cidade: Aracaju                        UF: Sergipe 
Email: papelariapratica@hotmail.com 
Optante do Simples: SIM 
 
Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato: 
 
NOME: VALDETE DOS SANTOS 
ENDEREÇO: RUA MARIA PASTORA, 210, BLOCO 02 AP.101, B. FAROLÂNDIA. 
CEP: 49030-210   Cidade: Aracaju           UF: Sergipe 
CPF/MF: 626.793.765-87   Cargo/Função: SOCIA ADMINISTRATORA 
Cart.ldent nº 1.167.123      Expedido por: SSP/SE 
Naturalidade: Aracaju/SE  Nacionalidade: Brasileira 
 
DADOS BANCARIOS: 
BANCO DO BRASIL 
AGÊNCIA 1402-8 
CONTA CORRENTE N° 38.813-0 
 
BANCO BANESE  
AGÊNCIA 051 
CONTA CORRENTE 110.858-4              

 
 
 
 

___________________________ 

VALDETE DOS SANTOS 

RG: 1.167.123 SSP/SE 

CPF: 626.793.765-87 

SÓCIA ADMINISTRADORA 

 

VALDETE DOS 
SANTOS:6267
9376587

Assinado de forma 
digital por 
VALDETE DOS 
SANTOS:62679376
587
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Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Aracaju-SE,  26 de Julho de 2022

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

N. Inscrição Mobiliária: 099673-8 CNPJ/CPF: 19.197.721/0001-61
Nome/Razão Social: LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME

Situação: Ativa

Autorizamos, de acordo com a Lei 1547/89, o Contribuinte acima identificado a estabelecer-se
neste município na(o)  R  DIVINA PASTORA,  659 CENTRO 49010-600 para o exercício das
seguintes atividades:

Código Ativ. Descrição das Atividades Data Início
4642702 Com.atac.roupas aces.uso prof.seg.trab. 25/06/2014
4713002 Lojas de variedades,exc.lojas de depto. 25/06/2014
4729699 Com.var.prod.alim.em geral/esp.pro.alim. 25/06/2014
4742300 Comercio varejista de material eletrico 25/06/2014
4751201 Com.var.espec.equip.e sup.informatica 25/06/2014
4753900 Com.var.espec.de eletrod.e equ.aud.video 25/06/2014
4754701 Comercio varejista de moveis 25/06/2014
4754702 Com.var.de artigos de colchoaria 25/06/2014
4755502 Com.var.de artigos de armarinho 25/06/2014
4755503 Com.var.artigos de cama,mesa e banho 25/06/2014
4759899 Com.var.out.art.uso dom.n/espec.anterio. 25/06/2014
4761001 Comercio varejista de livros 25/06/2014
4761002 Comercio varejista de jornais e revistas 25/06/2014
4761003 Com.var.de artigos de papelaria 25/06/2014
4762800 Com.var.de discos, CDs, DVDs e fitas 25/06/2014
4763601 Com.var.brinquedos e artigos recreativos 25/06/2014
4763602 Comercio varejista de artigos esportivos 25/06/2014
4772500 Com.var.cometicos,prod.perf.hig.pessoal 25/06/2014
4781400 Com.var.art.do vestuario e acessorios 25/06/2014
4782201 Comercio varejista de calcados 25/06/2014
4782202 Comercio varejista de artigos de viagem 25/06/2014
4789005 Com.var.produtos saneantes domissanatar. 25/06/2014
4789007 Com.var.de equipamentos p/escritorio 25/06/2014
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Cartão  impresso  de  acordo  com  o  decreto  2.629  de  08  de  Março  de  2010.
https://fazenda.aracaju.se.gov.br
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ATA DE ASSEMBLEIA DE REUNIÃO ENTRE SÓCIOS  

 

Razão Social : LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME 

CNPJ : 19.197.721/0001-61 

Registro na JUCESE  (NIRE) : 28200549760 

Aos 30 dias do mês de abril de 2022, reuniu-se, na empresa  LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA  

LTDA – ME, com sede na Rua Divina Pastora, 659 Centro, CEP: 49010-600 Aracaju/SE, inscrita 

no CNPJ sob nº. 19.197.721/0001-61. Foi realizada Assembléia de Reunião entre os sócios 

desta Sociedade Limitada, a qual compareceu os sócios: 

- ANA KARINE SANTOS, brasileira, comerciante, solteira, portador da Cédula de Identidade sob 

nº. 3.237.678-2 SSP/SE e CPF sob nº. 021.488.355-80, registrado e integralizado 50% 

(Cinqüenta por cento ) do capital social da Sociedade. 

- VALDETE DOS SANTOS, brasileira, comerciante, solteira, portador da Cédula de Identidade 

sob nº. 1.167.123 SSP/SE e CPF sob nº. 626.793.765-87, registrado e integralizado 50% 

(Cinqüenta por cento ) do capital social da Sociedade. 

Ficando decido o seguinte: 

- Autorização de registro do Balanço avulso, em conformidade com o livro diário nº. 08 
registrado na Junta Comercial do Estado de Sergipe sob o termo de autenticidade nº. 

12206110959 em 13/05/2022 sob protocolo 220174822 referente ao Exercício de 2021. 

Por fim, a palavra concedida àquele que dela quisesse fazer uso para discorrer sobre os 
assuntos de interesse social. Não existindo manifestações, foi encerrada a reunião. Lavrou a 
presente ATA, em seguida foi assinada pelos sócios presentes. 

 

Aracaju/SE, 30 de abril de 2022. 

 

 

ANA KARINE SANTOS                                                                             VALDETE DOS SANTOS  

CPF: 021.488.355-80                                                                          CPF: 626.793.765-87 
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FOLHA: 01  

EMPRESA: LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA – ME 
CNPJ:  19.197.721/0001-61 
NIRE:  28200549760 
 
 

TERMO DE ABERTURA 
                                 FOLHAS AVULSAS DO LIVRO DIÁRIO Nº. 08 
 
 
 
Contêm 07 (sete) folhas numeradas, do nº. 01 (um) ao nº. 07 (sete) extraídas das folhas 
90 a 94 do Livro Diário nº. 08, AUTENTICADO  na Junta Comercial do Estado de 
Sergipe sob o termo de autenticidade nº. 12206110959 e protocolo 220174822 em 
13/05/2022 da empresa abaixo descrita referente à 01/01/2021 à 31/12/2021. 
 
EMPRESA: LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA  LTDA – ME 
RAMO: Comercio varejista de artigos de papelaria 
ENDEREÇO: Rua divina Pastora, 659 
BAIRRO : Centro 
MUNICIPIO:  Aracaju                               
ESTADO: Sergipe                                                    CEP: 49010-600 
INSC. EST.: 27.145.286-2 
REGISTRO NA JUNTA: 28200549760              DATA: 04/11/2013 
INSC.MUN.:  996738 
 
 
 

Aracaju (SE), 01 de janeiro de 2021. 
 
 
 

VALDETE DOS SANTOS 
CPF: 626.793.765-87 

SOCIA-ADMINISTRADORA 
 
 
 

WAGNER BOMFIM SANTOS RAMOS  
TÉCNICO DE CONTABILIDADE 

                                        CPF: 189.766.205-00 - C.R.C. SE003300 
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LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA-ME

19197721000161 28200549760

01/01/2021Balanço Patrimonial de 

CNPJ: Nire: Data Nire: 04/11/2013

Diário: 8 Folha: 2até 31/12/2021

ATIVO

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE

CIRCULANTE

Caixa e Equivalentes de Caixa

Fornecedores

Contas a Receber

Empréstimos e Financiamentos

Estoques

Obrigações Fiscais

Outros Créditos

Obrigações Trabalhistas e Sociais
Contas a Pagar

Provisões

NÃO CIRCULANTE

NÃO CIRCULANTE

Contas a Receber

Financiamentos

Investimentos

Imobilizado

Intangível
(-) Depreciação e Amortização Acumuladas

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital Social

Reservas de Capital
Reservas de Lucros
Lucros Acumulados
(-) Prejuízos Acumulados

TOTAL

TOTAL

1.729.880,02D 1.540.581,41D

129.574,00C 107.119,19C

625.332,57D 629.825,33D

0,00C 67.250,00C

3.419.319,53D 2.903.156,81D

0,00C 0,00C

0,00C 0,00C

0,00C 0,00C
0,00C 0,00C

0,00C 0,00C

0,00C 0,00C

51.110,00C 0,00C

0,00C 0,00C

315.000,00D 315.000,00D

0,00C 0,00C

40.000,00C 40.000,00C

35.000,00C 0,00C

0,00C 0,00C

5.833.848,12C 5.174.194,36C

0,00C 0,00C
0,00C 0,00C

6.054.532,12D 5.388.563,55D

6.054.532,12C 5.388.563,55C

Exercício Atual Exercício Anterior

Exercício Atual Exercício Anterior

VALDETE DOS SANTOS 
Administrador

CPF: 62679376587

Wagner Bomfim Santos Ramos 
Tec.Contabil

CPF: 189.766.205-00  CRC: SE 003300
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LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA-ME
04/11/2013CNPJ:19197721000161

Demonstração do Resultado de 01/01/2021 até 31/12/2021 3Folha:Diário: 8
Nire: 28200549760 Data:

Vendas de produtos, mercadorias e serviços

Vendas de Produtos, Mercadorias e Serviços 1.803.007,45C 2.268.284,59C

(-) Deduções de Tributos, Abatimentos e Devoluções 197.599,82D 251.071,34D

= Receita 1.605.407,63C 2.017.213,25C

(-) Custo das vendas

Custo dos Produtos, Mercadorias e Serviços 654.856,00D 850.000,00D

= Lucro bruto 950.551,63C 1.167.213,25C

(-) Despesas operacionais

Despesas Administrativas 129.553,87D 112.063,28D

Despesas com Vendas 46.633,11D 9.447,25D

Outras Despesas Gerais 109.398,43D 429.729,97D

= Resultado operacional antes do resultado financeiro 664.966,22C 615.972,75C

(+/-) Resultado financeiro

Receitas Financeiras 0,00C 0,00C

(-) Despesas Financeiras 5.312,46D 311,35D

(+/-) Outras receitas e despesas operacionais 0,00C 0,00C

= Resultado antes das despesas com tributos sobre o lucro 659.653,76C 615.661,40C

(-) Despesa com Contribuição Social 0,00C 0,00C

(-) Despesa com Imposto de Renda da Pessoa Jurídica 0,00C 0,00C

= Resultado líquido do período 659.653,76C 615.661,40C

Exercício Atual Exercício AnteriorDescrição

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi
apresentada.

Aracaju, 31  de  dezembro  de  2021.
 

VALDETE DOS SANTOS 
Administrador

CPF: 62679376587

  
  Wagner Bomfim Santos  Ramos            

   Tec.Contabil
CPF: 189.766.205-00   CRC: SE 003300
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2021 2020

Atividades Operacionais 1.807.500,21          2.669.197,51          

Recebimentos de Clientes 1.807.500,21          2.669.197,51          

Recebimento de juros -                           -                           

Duplicata descontas -                           -                           

Pagamentos 1.618.201,60          2.612.468,00          

(-) Fornecedores 1.150.760,90          1.435.862,79          

(-) Impostos 190.969,98             251.071,34             

(-) Salários 62.505,87               45.125,25               

(-) juros 5.312,46                 311,35                     

(-) pagamentos de despesas 208.652,39             880.097,27             

Caixa Líquido Consumido nas atividades Operacionais 189.298,61             56.729,51               

Atividades de Investimento
Reconhecimento pela venda de Imobilizado -                           -                           

Pagamento pela Compra de Imobilizado -                           315.000,00             

Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimentos -                           315.000,00             

 Atividades de Financiamento

Aumento de Capital 

Empréstimo de curto prazo -                           

Pagamento de Dividendos -                           -                           

Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento -                           -                           

Aumento Líquida no Caixa e Equivalentes de Caixa 189.298,61             258.270,49-             

Saldo de caixa + Equivalente de Caixa no ano anterior 1.540.581,41          1.798.851,90          

Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa do ano atual 1.729.880,02          1.540.581,41          

Sob as penas da lei, declaramos que as informações que aqui contidas são verdadeiras e nos  responsabilizamos por  

todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Aracaju, 31 de dezembro de 2021.

Valdete dos Santos  Wagner Bomfim Santos Ramos 

Sócia Administradora  T. Contabilidade C.R.C SE 003300

 CPF: 626.793.765-87         CPF: 189.766.205-00

LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA – ME      CNPJ:19.197.721/0001-61                                                                                 

NIRE: 28200549760                                    DATA: 04/11/2013             Diário: 08                            Folha: 4

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 01/01/2021 até 31/12/2021     -     MÉTODO DIRETO 

_____________________________                                                                  _______________________________
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LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME                                                                               
CNPJ: 19.197.721/0001-61 NIRE: 28200549760                    DATA NIRE: 04/11/2013 
 

Balanço Ano 2021                     Diário: 08                                                                                        Folha: 5 

 

NOTAS EXPLICATIVAS 

Às Demonstrações Contábeis  

 ANO 2021   
 
 

1. A empresa, estabelecida na cidade de Aracaju-SE com atividade de comércio de papelaria; 

2. As principais práticas e políticas contábeis adotadas são: regime de competência e depreciação calculada pela vida útil 

estimada, sobre o valor residual. 

3. A Conta Disponível da empresa representado pelo Caixa e equivalente de Caixa sendo: 

3.1 -  Caixa......................................................................................................R$         1.499.341,04 

3.2 -  Banco c/ movimento.............................................................................RS               37.701,65 

3.3 -  Aplicações..............................................................................................RS            192.837,33 

3.4 -  Estoque .................................................................................................R$         3.419.319,53 

 

4. O estoque de mercadoria esta representado pelo custo médio de aquisição. 

5. A conta de clientes representada pela sub-conta de duplicata a receber está em sua totalidade não deduzindo a provisão 

para devedores duvidosos pela sua adimplência. 

6. O capital social totalmente integralizado é de R$ 40.000,00 (Oitenta Mil Reais ) divididos em 40.000 (Quarenta Mil) 

quotas, valor nominal de R$ 1,00 ( Hum Real ) cada, assim distribuídos entre os sócios, Ana Karine Santos, R$ 20.000,00    

(50%) e Valdete dos Santos, R$ 20.000,00 (50%). 

7. A empresa iniciou suas atividades em 03 de novembro de 2013 e o seu Contrato Social este devidamente registrado na 

JUCESE- Junta Comercial do Estado de Sergipe. 

8. A empresa adota o método de venda através de licitação, o que representa 90% da sua receita. 

9. Por se tratar de empresa micro empresa (ME) os impostos são pagos através do Lucro Presumido. 

10. Podemos concluir com o exposto, que não é de grande dificuldade a apresentação das demonstrações contábeis 

conforme a norma em vigor exigida pelo CFC. 

 

 

Aracaju (SE) 31 de dezembro de 2021. 

 
 

 

 

 

 
VALDETE DOS SANTOS                                                                                                                  Wagner Bomfim Santos Ramos                                                                              

Sócia - Administradora CPF: 626.793.765-87                                       T. Contabilidade C.R.C 003300 

RG: 116.7123  SSP/SE                                                                                                                     CPF: 189.766.205-00 
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LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA-ME
CNPJ:19197721000161

6Folha:Diário: 8Análise Econômica e Financeira  de 01/01/2021 até 31/12/2021
NIRE: 28200549760 Data: 04/11/2013

Solvência Geral

Atual Anterior

6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000

0

4.673

3.090

6.054.532,12

129.574,00
46,73

Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 4673 % 
do capital de terceiros.

Ativo

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)
=

Liquidez Geral

Atual Anterior

6.000

5.000
4.000

3.000
2.000

1.000
0

4.457

2.910

5.774.532,12

129.574,00
44,57

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$44,57 de ativo Circulante 
e ativo realizável a longo prazo para cada R$1,00 de dívida total.

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP 

Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)
=

Liquidez Corrente

Atual Anterior

6.000

5.000
4.000

3.000
2.000

1.000
0

4.457

2.910

5.774.532,12

129.574,00
44,57

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$44,57 de ativo circulante 
para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.

Ativo Circulante

Passivo Circulante
=

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi
apresentada.

Aracaju, 31  de  dezembro  de  2021.

VALDETE DOS SANTOS 
Administrador

CPF: 62679376587

  
  Wagner Bomfim Santos  Ramos            

   Tec.Contabil
CPF: 189.766.205-00   CRC: SE 003300
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FOLHA: 07  

EMPRESA: LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA – ME 
CNPJ:  19.197.721/0001-61 
NIRE:  28200549760 
 
 

TERMO DE ENCERRAMENTO 
                                 FOLHAS AVULSAS DO LIVRO DIÁRIO Nº. 08 
 
 
 
Contêm 07 (sete) folhas numeradas, do nº. 01 (um) ao nº. 07 (sete) extraídas das folhas 
90 a 94 do Livro Diário nº. 08, AUTENTICADO  na Junta Comercial do Estado de 
Sergipe sob o termo de autenticidade nº. 12206110959 e protocolo 220174822 em 
13/05/2022 da empresa abaixo descrita referente à 01/01/2021 à 31/12/2021. 
 
 
EMPRESA: LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA  LTDA – ME 
RAMO: Comercio varejista de artigos de papelaria 
ENDEREÇO: Rua divina Pastora, 659 
BAIRRO : Centro 
MUNICIPIO:  Aracaju                               
ESTADO: Sergipe                                                    CEP: 49010-600 
INSC. EST.: 27.145.286-2 
REGISTRO NA JUNTA: 28200549760              DATA: 04/11/2013 
INSC.MUN.:  996738 
 
 
 

Aracaju (SE), 31 de dezembro de 2021. 
 

 
 

VALDETE DOS SANTOS 
CPF: 626.793.765-87 

SOCIA-ADMINISTRADORA 
 
 
 

WAGNER BOMFIM SANTOS RAMOS  
TÉCNICO DE CONTABILIDADE 

                                        CPF: 189.766.205-00 - C.R.C. SE003300 
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME consta assinado digitalmente 

por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ Nome

02148835580

18976620500

62679376587

Página 9 de 9

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, 
informando seus respectivos códigos de verificação.

ANA KARINE SANTOS

WAGNER BOMFIM SANTOS RAMOS

VALDETE DOS SANTOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/05/2022 12:37 SOB Nº 20220186570. 
PROTOCOLO: 220186570 DE 20/05/2022. 
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12206474284. CNPJ DA SEDE: 19197721000161. 
NIRE: 28200549760. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/04/2022. 
LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME

ALINE MENEZES DE SOUZA 
SECRETÁRIA-GERAL 

www.agiliza.se.gov.br
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Capital Social
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
Capital Integralizado
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)

Dados do Sócio
Nome
ANA KARINE SANTOS

CPF/CNPJ
021.488.355-80

Participação no capital
R$ 20.000,00

Espécie de sócio
Sócio

Administrador
S

Término do mandato
Indeterminado

Nome
VALDETE DOS SANTOS

CPF/CNPJ
626.793.765-87

Participação no capital
R$ 20.000,00

Espécie de sócio
Sócio

Administrador
S

Término do mandato
Indeterminado

Dados do Administrador
Nome
ANA KARINE SANTOS

CPF
021.488.355-80

Término do mandato
Indeterminado

Nome
VALDETE DOS SANTOS

CPF
626.793.765-87

Término do mandato
Indeterminado

Último Arquivamento
Data
20/05/2022

Número
20220186570

Ato/eventos
223 / 223 - BALANCO

Situação 
ATIVA
Status 

SEM STATUS

NIRE (Sede)
28200549760

CNPJ
19.197.721/0001-61

Data de Ato Constitutivo
04/11/2013

Início de Atividade
21/10/2013

Endereço Completo
Rua DIVINA PASTORA, Nº 659, CENTRO - Aracaju/SE - CEP 49010-600

Objeto Social
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS E PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS
COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIP.E SUPR DE
INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO. COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS ,PRODUTOS DE
PERFUMARIA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS COMERCIO VAREJISTA DE UNIFORMES ESCOLARES
COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DOMESTICA COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS PARA ESCRITORIO COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO
PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS
ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE
DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO VAREJISTA DE
PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS

Porte
ME (Microempresa)

Prazo de Duração
Indeterminado

Esta certidão foi emitida automaticamente em 26/07/2022, às 09:28:01 (horário de Brasília). 
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.agiliza.se.gov.br, com o código UD11TPV0.

ALINE MENEZES DE SOUZA 
Secretário Geral

SEC2200844530

Nome Empresarial: LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

CERTIDÃO SIMPLIFICADA
Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Protocolo: SEC2200844530

Governo do Estado de Sergipe
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia 
Junta Comercial do Estado de Sergipe

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

REDE DE VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL

ALVARA SANITARIO Nº 20.1364/2022
A Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju concede, com base na Lei Municipal nº 1.968, de 22 de 
abril de 1993 e na Lei Federal 6.437, de 20 de Agosto de 1977, o ALVARA SANITARIO para a 
Empresa:

RAZAO SOCIAL: LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME
NOME DE FANTASIA: PAPELARIA PRATICA
CNPJ Nº: 19.197.721/0001-61                                                 
CMC Nº: 099673-8   
RESPONSAVEL: VALDETE DOS SANTOS

ATIVIDADE: COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO 
EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. 

                         
Estabelecido à:  R DIVINA PASTORA, 659                                                                                    Bairro: CENTRO
Municıṕio de Aracaju, sob Responsabilidade Técnica do (a) Sr.(a) ***************** pro issional 
inscrita no Conselho Regional de ************** sob nº: ***********.
O proprietário e o responsável legal pela empresa comprometem-se a atender as normas sanitárias 
destinadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, ciente de que o descumprimento 
implicará na aplicação de penalidades previstas na legislação em vigor, podendo resultar inclusive 
no cancelamento desta Licença.

Aracaju, 05 de agosto de 2022  
                                                          

Observações:
1.   Este Alvará tem validade de 01 (um) ano, a partir da data de sua expedição.
2.  O Responsável deve requerer a renovação da Licença 60 (sessenta) dias antes do vencimento e 
sempre que houver alteração de endereço, responsabilidade técnica, atividade ou razão social.
3.  Este Alvará deve ser a ixado em local visıv́el ao público (O descumprimento deste fato con igura-
se Infração Sanitária sujeitando o infrator ás sanções previstas na Legislação).
4. A presença do técnico responsável por empresas que fabricam, distribuem, armazenam 
comercializam e/ou transportam medicamentos e produtos para saúde, será obrigatória durante 
todo o horário de funcionamento, conforme horário declarado na certidão de regularidade técnica 
emitida pelo Conselho Regional de Farmácia, que deve estar a ixada em local visıv́el ao público.

Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju
Rede de Vigilância Sanitária e Ambiental
Rua Nely Correia de Andrade, nº 50 – Bairro: Coroa do Meio. 
Fone: 3711-5018/ 5055
E-mail: vigilanciasanitaria@aracaju.se.gov.br

OUVIDORIA
FONE 156 A
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: C91A-7EF5-FE83-07BB

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

JULIANO PEREIRA SANTOS (CPF 860.XXX.XXX-68) em 05/08/2022 16:09:22 (GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

JACKLENE ANDRADE DE ARAUJO (CPF 897.XXX.XXX-87) em 05/08/2022 16:12:00 (GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C91A-7EF5-FE83-07BB
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
19.197.721/0001-61
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
04/11/2013 

 
NOME EMPRESARIAL 
LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
PAPELARIA PRATICA 

PORTE 
ME 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 
47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines 
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não
especificados anteriormente 
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria 
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 
47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas 
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 
47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas 
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

 
LOGRADOURO 
R DIVINA PASTORA 

NÚMERO 
659 

COMPLEMENTO 
******** 

 
CEP 
49.010-600 

BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO 

MUNICÍPIO 
ARACAJU 

UF 
SE 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
PAPELARIAPRATICA@HOTMAIL.COM 

TELEFONE 
(79) 3303-5348 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
04/11/2013 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 29/08/2022 às 15:46:10 (data e hora de Brasília). Página: 1/2
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
19.197.721/0001-61
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
04/11/2013 

 
NOME EMPRESARIAL 
LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem 
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

 
LOGRADOURO 
R DIVINA PASTORA 

NÚMERO 
659 

COMPLEMENTO 
******** 

 
CEP 
49.010-600 

BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO 

MUNICÍPIO 
ARACAJU 

UF 
SE 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
PAPELARIAPRATICA@HOTMAIL.COM 

TELEFONE 
(79) 3303-5348 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
04/11/2013 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 29/08/2022 às 15:46:10 (data e hora de Brasília). Página: 2/2
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23/07/2021 : SEFAZ : Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe

https://security.sefaz.se.gov.br/portal/print.jsp?AppName=SIC&TransId=T9910&Option=process&token=bJn1B6OgBNgBvSowydydtwCC 1/1

 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 27.145.286-2

 CNPJ
 19.197.721/0001-61

 DATA DE ABERTURA
 01/07/2014

 RAZÃO SOCIAL 
 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME

 NOME FANTASIA
 

 ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

 ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL DE ICMS
 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

 NATUREZA JURÍDICA
 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

 TIPO DE CONTRIBUINTE
 SIMPLES NACIONAL

 ENDEREÇO
 RUA. DIVINA PASTORA

 NÚMERO
 659

 SALA
 

 COMPLEMENTO
 

 CEP
 49.010-600

 BAIRRO / DISTRITO
 CENTRO

 MUNICÍPIO
 ARACAJU

 UF
 SE

 IDENTIFICAÇÃO
 202107230923130EKMXK
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28/09/22, 18:29 : SEFAZ : Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe

https://www.sefaz.se.gov.br/SitePages/servico.aspx?cod=1&Url=https%3a//security.sefaz.se.gov.br/internet/publico/cleanProcess.jsp&AppName=… 1/1

 

 
 
 
 

Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 377340/2022

 
 
Inscrição Estadual: 27.145.286-2    
Razão Social: LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME    
CNPJ: 19.197.721/0001-61    
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA    
Atividade Econômica: COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA    
Endereço: RUA DIVINA PASTORA 659    

CENTRO - ARACAJU CEP: 49010600    

Certificamos que, em nome do requerente, não existem débitos em aberto referentes a tributos estaduais,
ressalvando o direito da Fazenda Pública Estadual de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Internet nos termos da portaria Nº 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da
data da emissão.

Certidão emitida em 28/09/2022 18:29:02, válida até 28/10/2022 e deve ser conferida na Internet no
endereço www.sefaz.se.gov.br pelo agente recebedor.

 
Aracaju, 28 de Setembro de 2022

 
 

Autenticação:20220928AWTQTW

Copyright © 2002 - Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe 
Av. Tancredo Neves, s/n - Centro Administrativo Augusto Franco 

Cep 49080-900 - Aracaju/SE - (0xx79) 216-7000 
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28/09/22, 18:41 : SEFAZ : Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe
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Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 377348/2022

 
 
Inscrição Estadual: 27.113.528-0    
Razão Social: F.I. COMRCIO EM GERAL EIRELI    
CNPJ: 07.999.951/0001-65    
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA    
Atividade Econômica: COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL    
Endereço: RUA HERILDO BRITO GALPAO B; 287    

SANTOS DUMONT - ARACAJU CEP: 49087250    

Certificamos que, em nome do requerente, não existem débitos em aberto referentes a tributos estaduais,
ressalvando o direito da Fazenda Pública Estadual de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Internet nos termos da portaria Nº 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da
data da emissão.

Certidão emitida em 28/09/2022 18:41:35, válida até 28/10/2022 e deve ser conferida na Internet no
endereço www.sefaz.se.gov.br pelo agente recebedor.

 
Aracaju, 28 de Setembro de 2022

 
 

Autenticação:20220928AWTR32

Copyright © 2002 - Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe 
Av. Tancredo Neves, s/n - Centro Administrativo Augusto Franco 

Cep 49080-900 - Aracaju/SE - (0xx79) 216-7000 
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00871703459Usuário:

29/09/2022 17:21:16Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN
CPF/CNPJ: Título: Situação

LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA Adimplente19197721
Total de Registros

Há até 30 dias:
Há mais de 30 dias:

0

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

* Registros incluídos há até 30 dias.

1  de     1
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00871703459Usuário:

29/09/2022 17:23:08Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN
CPF/CNPJ: Título: Situação

F.I. COMERCIO EM GERAL EIRELI Adimplente07999951
Total de Registros

Há até 30 dias:
Há mais de 30 dias:

0

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

* Registros incluídos há até 30 dias.

1  de     1
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Ano 2022 - n. 99 Maceió, sexta-feira, 03 de junho de 2022 3

Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (DJE/TRE-AL). Documento assinado digitalmente 
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo 

ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-al.jus.br/

II - Yuri Anísio Gonçalves (Secretário da EJE);
III - Maria Carolina Portella Martins (Assessora Especial da Presidência);
IV - Davi Antônio Gouvêa Costa Moreira (Analista Judiciário da Seção de Processo - Membro
Jurista);
Art. 3º No campo de suas atribuições institucionais, a Comissão temporária terá o encargo de
planejar, organizar e estabelecer a estratégia de ações para implementação do balcão virtual no
âmbito do segundo grau.
Art. 4º As diretrizes da Comissão, após aprovação da Presidência, vinculam às seções de
processo dos membros juristas e a Secretaria Judicial.
Parágrafo único: A Presidência do Tribunal, após parecer da Comissão, poderá autorizar,
excepcionalmente, que as unidades elencadas no art. 4º desta Portaria adotem procedimentos
diferenciados na execução dos trabalhos atinentes ao balcão virtual, sempre em observância ao
melhor gerenciamento administrativo e atendimento.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 240/2022 TRE-AL/PRE/DG/GDG
O DESEMBARGADOR-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no
uso de suas atribuições legais e regulamentares, considerando o contido no art. 67 da Lei nº 8.666
/93 e tendo em vista o que consta no Procedimento Administrativo nº ,0002247-78.2022.6.02.8000
resolve:
Art. 1º. Dispensar o servidor Marcos Roberto Santos, lotado na Seção de Autuação e Controle de
Processo - SACP, e a servidora Flávia Lima Costa Gomes de Barros, Chefe da Assessoria de
Comunicação Social - ACS, do encargo de gestores dos Contratos nº 09/2021 e 10/2021, que lhes
foi atribuído pela Portaria Presidência nº 272/2021 ( ).0907182
Art. 2º . Designar os servidores João Luiz Azevedo Lessa Filho e Luís Gustavo de Oliveira Lúcio,
lotados na Assessoria de Acessibilidade e Relações institucionais, para atuarem como gestores
dos Contratos nº 09/2021 e 10/2021, que têm por objeto a prestação de serviços de tradução
/interpretação em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), e de legenda para surdos e ensurdecidos
(LSE), em manifestações públicas realizadas, promovidas ou apoiadas pelo Tribunal Regional
Eleitoral do Alagoas (TRE-AL), firmado com a empresa EDUCALIBRAS TREINAMENTO E
DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA. - EPP, e a prestação de serviços de
audiodescrição (AD), em manifestações públicas realizadas, promovidas ou apoiadas pelo Tribunal
Regional Eleitoral do Alagoas (TRE-AL), firmado com a empresa ALBERTO ANTONIO ALVES DE
OLIVEIRA GRANATO, respectivamente, conforme publicação no DOU, da homologação do
Pregão Eletrônico nº 05/2021.
Art. 3º. A gestão designada deverá realizar seus atos em conformidade com o previsto no art. 20,
da Resolução n.º 15.787/2017.
Art. 4º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
DESEMBARGADOR OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
PRESIDENTE
Maceió, 01 de junho de 2022.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 237/2022 TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pelo artigo 3º, inciso IV, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e tendo
em vista o que consta no Procedimento Administrativo nº ,0001649-61.2021.6.02.8000

RESOLVE:

Portaria Presidência  (1163439)         SEI 0007606-43.2021.6.02.8000 / pg. 734



Ano 2022 - n. 99 Maceió, sexta-feira, 03 de junho de 2022 4

Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (DJE/TRE-AL). Documento assinado digitalmente 
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo 

ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-al.jus.br/

RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores WEBER BEZERRA CAVALCANTI, Analista Judiciário - Área
Judiciária, JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO e SÉRGIO VILELA MENEGAZ LIMA, Técnicos
Judiciários - Área Administrativa, como pregoeiros do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pelo
período de 01 (um) ano.
§ 1º Esgotado o mandato estipulado neste artigo, caso ainda não tenha sido publicado novo ato de
designação ou de prorrogação da presente portaria, prorrogam-se automaticamente os presentes
mandatos por 15 (quinze) dias, e assim de forma sucessiva, até a edição do novo ato, a fim de
evitar a descontinuidade da realização dos pregões.
§ 2º Não podendo comparecer ou atuar, por qualquer motivo, no dia em que for realizada a
licitação ou mesmo para qualquer outro ato, os pregoeiros substituir-se-ão entre si, solicitando à
Coordenadoria de Material e Patrimônio deste Tribunal (COMAP), por intermédio da Seção de
Licitações e Contratos, a redistribuição do pregão, nos termos do § 3º deste artigo.
§ 3º A Seção de Licitações e Contratos, sob a supervisão da Coordenadoria de Material e
Patrimônio deste Tribunal (COMAP), distribuirá os processos aos pregoeiros, de forma alternada e
equitativa.
§ 4º Os pregoeiros poderão funcionar como membros da equipe de apoio.
Art. 2º O pregoeiro designado para conduzir a licitação, poderá solicitar, justificativamente, ao
titular da unidade de lotação respectiva, a indicação de servidor com conhecimento técnico
compatível com o objeto do certame, para ratificar a conformidade técnica do objeto licitado na
modalidade pregão eletrônico nos termos da legislação de regência.
Art. 3º Designar os servidores Carlos Antônio Vieira Costa e Luciana Wander de Oliveira Melo,
ambos Técnicos Judiciários, lotados na Secretaria de Administração, para atuarem como membros
da equipe de apoio nos Pregões deste Tribunal.
Art. 4º Fixar as seguintes determinações:
I - os pregoeiros poderão usufruir férias ou compensação de banco de horas em períodos
simultâneos, desde que resguardada a permanência em efetivo exercício de, pelo menos, 01 (um)
dos pregoeiros designados no artigo 1º desta Portaria;
II - os membros da equipe de apoio deverão acordar entre si os períodos de férias ou
compensação de banco de horas, com o objetivo de evitar a ausência simultânea dos dois
integrantes;
III - em decorrência do previsto no inciso I deste artigo, os afastamentos regulamentares dos
pregoeiros deverão ser comunicados à Seção de Licitações e Contratos com antecedência mínima
de 30 (trinta) dias;
IV - na realização dos pregões, eletrônicos e presenciais, atuarão o pregoeiro e mais quantos
membros da equipe de apoio sejam necessários, a critério do respectivo pregoeiro; e
V - o pregoeiro terá a incumbência de convocar os membros da equipe de apoio para a realização
de determinado certame, devendo observar o prazo mínimo de 02 (dois) dias entre a convocação e
a data marcada para a abertura da sessão inaugural da licitação, cientificando a chefia imediata do
servidor no referido prazo.
Art. 5º Às designações de que trata esta Portaria aplica-se o disposto no art. 8º, § 5º, da Lei nº
14.133, de 1º de abril de 2021.
Art. 6º Salvo determinação em contrário da Presidência do TRE-AL, os trabalhos dos pregoeiros e
dos membros da equipe de apoio gozam de preferência quanto às suas atribuições rotineiras.
Art. 7º Fica revogada a Portaria Presidência nº 121/2022.
Art. 8º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Maceió, 30 de maio de 2022.
OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Desembargador Presidente
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Resultado por Fornecedor

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Pregão   Nº 00084/2022(SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019) 
 

RESULTADO POR FORNECEDOR

07.999.951/0001-65 - F.I. COMERCIO EM GERAL EIRELI
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Critério de Valor (*) Valor Unitário Valor Global

1 Ventilador Unidade 60 R$ 227,6000 R$ 207,0000 R$ 12.420,0000
Marca: VENTISOL
Fabricante: VENTISOL
Modelo / Versão: TURBO 6 50CM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ventiladores de coluna/pedestal (potência mínima de 120W).

Total do Fornecedor: R$ 12.420,0000
 

19.197.721/0001-61 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Critério de Valor (*) Valor Unitário Valor Global

2 Ventilador Unidade 60 R$ 302,0400 R$ 203,0000 R$ 12.180,0000
Marca: VENTISOL
Fabricante: VENTISOL
Modelo / Versão: VENTISOL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ventilador Material: Aço , Cor: Preta , Diâmetro: 50 CM, Tipo: Parede , Características
Adicionais: Oscilante, Inclinação Vertical, Controle De Veloci , Tensão Alimentação: 110/220 V, Potência Motor: 200

Total do Fornecedor: R$ 12.180,0000
 
 

Valor Global da Ata: R$ 24.600,0000
(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

 

 
Voltar
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Pregão/Concorrência Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Termo de Adjudicação do Pregão

Nº 00084/2022 (SRP) 
 

Às 14:40 horas do dia 29 de setembro de 2022, após analisado o resultado do Pregão nº 00084/2022, referente ao
Processo nº 0007606-43.2021, o Pregoeiro, Sr(a) SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA, ADJUDICA aos licitantes
vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação. 

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento. 

 
Resultado da Adjudicação

Item: 1
Descrição: Ventilador
Descrição Complementar: Ventilador Material: Aço , Diâmetro: 40 CM, Tipo: Coluna , Tensão Alimentação:
110/220
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 60 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 227,6000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: F.I. COMERCIO EM GERAL EIRELI , pelo melhor lance de R$ 207,0000 e a quantidade de 60
Unidade .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 29/09/2022
14:40:14

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: F.I. COMERCIO EM GERAL EIRELI,
CNPJ/CPF: 07.999.951/0001-65, Melhor lance: R$ 207,0000

Item: 2
Descrição: Ventilador
Descrição Complementar: Ventilador Material: Aço , Cor: Preta , Diâmetro: 50 CM, Tipo: Parede , Características
Adicionais: Oscilante, Inclinação Vertical, Controle De Veloci , Tensão Alimentação: 110/220 V, Potência Motor: 200
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 60 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 302,0400 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA , pelo melhor lance de R$ 203,0000 e a quantidade de
60 Unidade .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 29/09/2022
14:40:22

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA,
CNPJ/CPF: 19.197.721/0001-61, Melhor lance: R$ 203,0000

Item: 3
Descrição: Ventilador
Descrição Complementar: Ventilador Material: Aço , Cor: Preta , Diâmetro: 50 CM, Tipo: Parede , Características
Adicionais: Oscilante, Inclinação Vertical, Controle De Veloci , Tensão Alimentação: 110/220 V, Potência Motor: 200
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
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Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 60 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 455,4500 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item
Evento Data Observações

Cancelado
no

julgamento

29/09/2022
14:03:07

Item cancelado no julgamento. Motivo: Item 3 cancelado pois fracassou todas as sete
propostas dos licitantes não atenderam a especificação técnica de possuir no mínimo 240w
de potência.

Fim do documento
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Pregão/Concorrência Eletrônica

70011 .842022 .23408 .4952 .38173174

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00084/2022 (SRP)

Às 14:00 horas do dia 23 de setembro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA TRE 121/2022 de 06/04/2022, em atendimento às
disposições contidas na Lei nº Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019,
referente ao Processo nº 0007606-43.2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00084/2022. Modo
de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Registro de Preço para aquisição eventual de ventiladores de coluna (120w ou
superior) e de parede (150w e 240w), necessários ao bom funcionamento das atividades desenvolvidas nos cartórios
eleitorais da capital e do interior, conforme especificações descritas no edital e seus anexos.. O Pregoeiro abriu a
Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em
seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: Ventilador
Descrição Complementar: Ventilador Material: Aço , Diâmetro: 40 CM, Tipo: Coluna , Tensão Alimentação: 110/220
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 60 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 227,6000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: F.I. COMERCIO EM GERAL EIRELI, pelo melhor lance de R$ 207,0000 e a quantidade de 60
Unidade .

Item: 2
Descrição: Ventilador
Descrição Complementar: Ventilador Material: Aço , Cor: Preta , Diâmetro: 50 CM, Tipo: Parede , Características
Adicionais: Oscilante, Inclinação Vertical, Controle De Veloci , Tensão Alimentação: 110/220 V, Potência Motor: 200
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 60 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 302,0400 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA, pelo melhor lance de R$ 203,0000 e a quantidade de 60
Unidade .

Item: 3
Descrição: Ventilador
Descrição Complementar: Ventilador Material: Aço , Cor: Preta , Diâmetro: 50 CM, Tipo: Parede , Características
Adicionais: Oscilante, Inclinação Vertical, Controle De Veloci , Tensão Alimentação: 110/220 V, Potência Motor: 200
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 60 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 455,4500 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Histórico
Item: 1 - Ventilador

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
27.703.210/0001-00 MATHEUS S

CABRAL
Sim Sim 60 R$ 225,0000 R$ 13.500,0000 22/09/2022

22:53:02
Marca: VENTISOL 
Fabricante: VENTISOL 
Modelo / Versão: Ventilador Aço 40 CM Coluna 110V/220V 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ventilador Aço 40 CM Coluna 110V/220V 
Porte da empresa: ME/EPP
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17.177.467/0001-04 BBC COMERCIAL
DISTRIBUIDORA
E SERVICOS
LTDA

Sim Sim 60 R$ 227,6000 R$ 13.656,0000 21/09/2022
10:27:00

Marca: VENTISOL 
Fabricante: VENTISOL 
Modelo / Versão: VENTISOL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ventiladores de coluna/pedestal (potência mínima de 120W). a)
Potência mínima de 120W b) Haste metálica com altura regulável; c) Mínimo de 40 cm de diâmetro, com grade
de fácil remoção; d) 6 pás, confeccionadas em material resistente, que operam em pelo menos 3 velocidades; e)
Baixo nível de ruído; f) Inclinação vertical em 4 níveis (incluindo para o chão); g) Sistema de Oscilação lateral;
h) Montagem e desmontagem, sem precisar de ferramentas; i) Alça para transporte; j) Consumo máximo de 3
kWh/mês; k) Voltagem: 220 V ou bivolt; l) Selo/Registro no Inmetro; m) Selo Procel eficiência “A”; n) Garantia
mínima de 12 meses; 
Porte da empresa: ME/EPP

36.521.392/0001-81 GO VENDAS
ELETRONICAS
LTDA

Sim Sim 60 R$ 227,6000 R$ 13.656,0000 21/09/2022
17:43:24

Marca: VENTISOL 
Fabricante: VENTISOL 
Modelo / Versão: 4596 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ventiladores de coluna/pedestal (potência mínima de 120W). a)
Potência mínima de 120W b) Haste metálica com altura regulável; c) Mínimo de 40 cm de diâmetro, com grade
de fácil remoção; d) 6 pás, confeccionadas em material resistente, que operam em pelo menos 3 velocidades; e)
Baixo nível de ruído; f) Inclinação vertical em 4 níveis (incluindo para o chão); g) Sistema de Oscilação lateral;
h) Montagem e desmontagem, sem precisar de ferramentas; i) Alça para transporte; j) Consumo máximo de 3
kWh/mês; k) Voltagem: 220 V ou bivolt; l) Selo/Registro no Inmetro; m) Selo Procel eficiência A; n) Garantia
mínima de 12 meses; 
Porte da empresa: ME/EPP

19.197.721/0001-61 LIVRARIA E
PAPELARIA
PRATICA LTDA

Sim Sim 60 R$ 227,6000 R$ 13.656,0000 23/09/2022
11:18:36

Marca: VENT NEW 
Fabricante: VENT NEW 
Modelo / Versão: VENT NEW 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ventilador Material: Aço , Diâmetro: 40 CM, Tipo: Coluna , Tensão
Alimentação: 110/220 
Porte da empresa: ME/EPP

44.820.086/0001-74 MAVYG
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA

Sim Sim 60 R$ 227,8000 R$ 13.668,0000 22/09/2022
23:35:01

Marca: VENTISOL 
Fabricante: VENTISOL 
Modelo / Versão: MODELO PREMIUM 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VENTILADOR DE COLUNA/PEDESTAL a) Potência mínima de 120W
b) Haste metálica com altura regulável; c) Mínimo de 40 cm de diâmetro, com grade de fácil remoção; d) 6 pás,
confeccionadas em material resistente, que operam em pelo menos 3 velocidades; e) Baixo nível de ruído; f)
Inclinação vertical em 4 níveis (incluindo para o chão);g) Sistema de Oscilação lateral; h) Montagem e
desmontagem, sem precisar de ferramentas; i) Alça para transporte; j) Consumo máximo de 3 kWh/mês; k)
Voltagem: 220 V ou bivolt; l) Selo/Registro no Inmetro; m) Selo Procel eficiência “A”; n) Garantia mínima de 12
meses; MARCA VENTISOL MODELO PREMIUM 
Porte da empresa: ME/EPP

11.186.327/0001-16 METALTEC M.
OLIVEIRA
COMERCIO
LTDA

Sim Sim 60 R$ 350,0000 R$ 21.000,0000 21/09/2022
09:56:07

Marca: VENTISOL 
Fabricante: VENTISOL - BRASIL 
Modelo / Versão: VENT 40CM TURBO 6PÁS 135W GRADE PLASTICO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ventiladores de coluna/pedestal (potência mínima de 120W).
Estamos de pleno e total conhecimento do Edital. Marca/Fab.: VENTISOL. Validade de Proposta: 60 (sessenta)
dias. Prazo de Garantia: 12 (doze) meses 
Porte da empresa: ME/EPP

07.999.951/0001-65 F.I. COMERCIO
EM GERAL
EIRELI

Sim Sim 60 R$ 500,0000 R$ 30.000,0000 23/09/2022
10:30:30

Marca: VENTISOL 
Fabricante: VENTISOL 
Modelo / Versão: TURBO 6 50CM 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ventiladores de coluna/pedestal (potência mínima de 120W). 
Porte da empresa: ME/EPP

42.262.411/0001-03 ARGOS LTDA Sim Sim 60 R$ 1.500,0000 R$ 90.000,0000 23/09/2022
08:18:01

Marca: VENTISOL 
Fabricante: VENTISOL 
Modelo / Versão: VOC 50 6P 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VENTILADOR DE COLUNA/PEDESTAL a) Potência mínima de 120W
b) Haste metálica com altura regulável; c) Mínimo de 40 cm de diâmetro, com grade de fácil remoção; d) 6 pás,
confeccionadas em material resistente, que operam em pelo menos 3 velocidades; e) Baixo nível de ruído; f)
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Inclinação vertical em 4 níveis (incluindo para o chão); g) Sistema de Oscilação lateral; h) Montagem e
desmontagem, sem precisar de ferramentas; i) Alça para transporte; j) Consumo máximo de 3 kWh/mês; k)
Voltagem: 220 V ou bivolt; l) Selo/Registro no Inmetro; m) Selo Procel eficiência 1CA 1D; n) Garantia mínima de
12 meses; Obs: O aparelho poderá ser testado pela Seção de Patrimônio para verificar a resistência e a
confiabilidade da base quanto ao risco de quebra -(ENTREGA SEM INSTALAÇÃO E/OU MONTAGEM) 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 1.500,0000 42.262.411/0001-03 23/09/2022 14:00:00:903
R$ 500,0000 07.999.951/0001-65 23/09/2022 14:00:00:903
R$ 350,0000 11.186.327/0001-16 23/09/2022 14:00:00:903
R$ 227,8000 44.820.086/0001-74 23/09/2022 14:00:00:903
R$ 227,6000 17.177.467/0001-04 23/09/2022 14:00:00:903
R$ 227,6000 36.521.392/0001-81 23/09/2022 14:00:00:903
R$ 227,6000 19.197.721/0001-61 23/09/2022 14:00:00:903
R$ 225,0000 27.703.210/0001-00 23/09/2022 14:00:00:903
R$ 224,9900 36.521.392/0001-81 23/09/2022 14:07:42:197
R$ 220,0000 19.197.721/0001-61 23/09/2022 14:12:02:277
R$ 219,9900 36.521.392/0001-81 23/09/2022 14:12:03:677
R$ 218,0000 19.197.721/0001-61 23/09/2022 14:12:54:470
R$ 224,9900 42.262.411/0001-03 23/09/2022 14:13:14:103
R$ 217,9900 36.521.392/0001-81 23/09/2022 14:13:41:987
R$ 210,0000 07.999.951/0001-65 23/09/2022 14:14:08:127
R$ 223,1800 42.262.411/0001-03 23/09/2022 14:24:13:020
R$ 207,0000 07.999.951/0001-65 23/09/2022 14:24:33:827
R$ 217,4300 36.521.392/0001-81 23/09/2022 14:25:15:867

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento análise de
propostas

23/09/2022
14:00:56 Item com análise de propostas finalizada.

Abertura 23/09/2022
14:07:01 Item aberto para lances.

Encerramento etapa
aberta

23/09/2022
14:24:12 Item com etapa aberta encerrada.

Início 1a etapa fechada 23/09/2022
14:24:12

Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre
R$ 210,0000 e R$ 227,8000.

Encerramento 23/09/2022
14:29:13 Item encerrado para lances.

Encerramento etapa
fechada

23/09/2022
14:29:13 Item com etapa fechada encerrada.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

23/09/2022
15:36:36

Convocado para envio de anexo o fornecedor F.I. COMERCIO EM GERAL EIRELI,
CNPJ/CPF: 07.999.951/0001-65.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

23/09/2022
15:41:46

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor F.I. COMERCIO EM
GERAL EIRELI, CNPJ/CPF: 07.999.951/0001-65.

Aceite de proposta 27/09/2022
17:34:31

Aceite individual da proposta. Fornecedor: F.I. COMERCIO EM GERAL EIRELI,
CNPJ/CPF: 07.999.951/0001-65, pelo melhor lance de R$ 207,0000.

Habilitação de fornecedor 29/09/2022
14:03:23

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: F.I. COMERCIO EM GERAL EIRELI -
CNPJ/CPF: 07.999.951/0001-65

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 2 - Ventilador

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
27.703.210/0001-00 MATHEUS S

CABRAL
Sim Sim 60 R$ 300,0000 R$ 18.000,0000 22/09/2022

22:53:02
Marca: VENTISOL 
Fabricante: VENTISOL 
Modelo / Versão: Ventilador Aço 40 CM Coluna 110V/220V 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ventilador Aço 50 CM Coluna 110V/220V 200W 
Porte da empresa: ME/EPP

11.094.173/0001-32 OFFICE DO Sim Sim 60 R$ 300,0000 R$ 18.000,0000 23/09/2022
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BRASIL
IMPORTACAO E
EXPORTACAO
EIRELI

06:11:56

Marca: Ventisol 
Fabricante: Ventisol 
Modelo / Versão: Vop50cm 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VENTILADOR DE PAREDE a) Potência mínima de 150W e inferior a
240W; b) Mínimo de 50 cm de diâmetro, com grade de fácil remoção; c) Mínimo de 3 pás, confeccionadas em
material resistente, que operem em pelo menos 3 velocidades; d) Peso até 5 Kg; e) Consumo aproximado de 3
kWh/mês; f) Voltagem: 220 V ou bivolt; g) Selo/Registro no Inmetro; h) Selo Procel eficiência A; i) Garantia
mínima de 12 meses; 
Porte da empresa: ME/EPP

00.535.560/0001-40 LPK LTDA Sim Sim 60 R$ 302,0400 R$ 18.122,4000 20/09/2022
15:47:49

Marca: VENTISOL 
Fabricante: VENTISOL 
Modelo / Versão: 538 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VENTILADOR DE PAREDE - POTÊNCIA MÍNIMA DE 150w E
INFERIOR A 240w. a) Potência mínima de 150W e inferior a 240W; b) Mínimo de 50 cm de diâmetro, com grade
de fácil remoção; c) Mínimo de 3 pás, confeccionadas em material resistente, que operem em pelo menos 3
velocidades; d) Peso até 5 Kg; e) Consumo aproximado de 3 kWh/mês; f) Voltagem: 220 V ou bivolt; g)
Selo/Registro no Inmetro; h) Selo Procel eficiência A; i) Garantia mínima de 12 meses; 
Porte da empresa: ME/EPP

37.253.522/0001-05 J2LM SOLUCOES
INTEGRADAS
LTDA

Sim Sim 60 R$ 302,0400 R$ 18.122,4000 20/09/2022
19:00:53

Marca: VENTISOL 
Fabricante: VENTISOL 
Modelo / Versão: Ventilador Material: Aço , Cor: Preta , Diâmetro: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ventilador Material: Aço , Cor: Preta , Diâmetro: 50 CM, Tipo:
Parede , Características Adicionais: Oscilante, Inclinação Vertical, Controle De Veloci , Tensão Alimentação:
110/220 V, Potência Motor: 200 
Porte da empresa: ME/EPP

17.177.467/0001-04 BBC COMERCIAL
DISTRIBUIDORA
E SERVICOS
LTDA

Sim Sim 60 R$ 302,0400 R$ 18.122,4000 21/09/2022
10:27:00

Marca: VENTISOL 
Fabricante: VENTISOL 
Modelo / Versão: COD1954 STEEL CH HH PREMIO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ventilador de parede (potência mínima de 150W e inferior a
240W). a) Potência mínima de 150W e inferior a 240W; b) Mínimo de 50 cm de diâmetro, com grade de fácil
remoção; c) Mínimo de 3 pás, confeccionadas em material resistente, que operem em pelo menos 3 velocidades;
d) Peso até 5 Kg; e) Consumo aproximado de 3 kWh/mês; f) Voltagem: 220 V ou bivolt; g) Selo/Registro no
Inmetro; h) Selo Procel eficiência “A”; i) Garantia mínima de 12 meses; 
Porte da empresa: ME/EPP

36.521.392/0001-81 GO VENDAS
ELETRONICAS
LTDA

Sim Sim 60 R$ 302,0400 R$ 18.122,4000 21/09/2022
17:43:24

Marca: VENTISOL 
Fabricante: VENTISOL 
Modelo / Versão: 543 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ventilador de parede (potência mínima de 150W e inferior a
240W). a) Potência mínima de 150W e inferior a 240W; b) Mínimo de 50 cm de diâmetro, com grade de fácil
remoção; c) Mínimo de 3 pás, confeccionadas em material resistente, que operem em pelo menos 3 velocidades;
d) Peso até 5 Kg; e) Consumo aproximado de 3 kWh/mês; f) Voltagem: 220 V ou bivolt; g) Selo/Registro no
Inmetro; h) Selo Procel eficiência A; i) Garantia mínima de 12 meses; 
Porte da empresa: ME/EPP

44.820.086/0001-74 MAVYG
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA

Sim Sim 60 R$ 302,0400 R$ 18.122,4000 22/09/2022
23:35:01

Marca: VENTISOL 
Fabricante: VENTISOL 
Modelo / Versão: MODELO PREMIUM 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VENTILADOR DE PAREDE a) Potência mínima de 150W e inferior a
240W; b) Mínimo de 50 cm de diâmetro, com grade de fácil remoção; c) Mínimo de 3 pás, confeccionadas em
material resistente, que operem em pelo menos 3 velocidades; d) Peso até 5 Kg; e) Consumo aproximado de 3
kWh/mês; f) Voltagem: 220 V ou bivolt; g) Selo/Registro no Inmetro; h) Selo Procel eficiência “A”; i) Garantia
mínima de 12 meses; MARCA VENTISOL, MODELO PREMIUM 
Porte da empresa: ME/EPP

10.942.831/0001-36 COMERCIAL
VANGUARDEIRA
EIRELI

Sim Sim 60 R$ 302,0400 R$ 18.122,4000 23/09/2022
09:14:14

Marca: ventisol 
Fabricante: ventisol 
Modelo / Versão: 538 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: : Ventilador Potência mínima de 150W e inferior a 240W;538 b)
Mínimo de 50 cm de diâmetro, com grade de fácil remoção; c) Mínimo de 3 pás, confeccionadas em material
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resistente, que operem em pelo menos 3 velocidades; d) Peso até 5 Kg; e) Consumo aproximado de 3 kWh/mês;
f) Voltagem: 220 V ou bivolt; g) Selo/Registro no Inmetro 
Porte da empresa: ME/EPP

19.197.721/0001-61 LIVRARIA E
PAPELARIA
PRATICA LTDA

Sim Sim 60 R$ 302,0400 R$ 18.122,4000 23/09/2022
11:18:36

Marca: VENTISOL 
Fabricante: VENTISOL 
Modelo / Versão: VENTISOL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ventilador Material: Aço , Cor: Preta , Diâmetro: 50 CM, Tipo:
Parede , Características Adicionais: Oscilante, Inclinação Vertical, Controle De Veloci , Tensão Alimentação:
110/220 V, Potência Motor: 200 
Porte da empresa: ME/EPP

11.186.327/0001-16 METALTEC M.
OLIVEIRA
COMERCIO
LTDA

Sim Sim 60 R$ 400,0000 R$ 24.000,0000 21/09/2022
09:56:07

Marca: VENTISOL 
Fabricante: VENTISOL - BRASIL 
Modelo / Versão: VENTISOL – MODELO: VENT 50CM 3 PÁS 200W GRADE AÇO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ventilador de parede (potência mínima de 150W e inferior a
240W). Estamos de pleno e total conhecimento do Edital. Marca/Fab.: VENTISOL. Validade de Proposta: 60
(sessenta) dias. Prazo de Garantia: 12 (doze) meses 
Porte da empresa: ME/EPP

07.999.951/0001-65 F.I. COMERCIO
EM GERAL
EIRELI

Sim Sim 60 R$ 500,0000 R$ 30.000,0000 23/09/2022
10:30:30

Marca: VENTISOL 
Fabricante: VENTISOL 
Modelo / Versão: COMERCIAL 50CM BIVOLT 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ventilador de parede (potência mínima de 150W e inferior a
240W). 
Porte da empresa: ME/EPP

42.262.411/0001-03 ARGOS LTDA Sim Sim 60 R$ 1.500,0000 R$ 90.000,0000 23/09/2022
08:18:01

Marca: VENTISOL 
Fabricante: VENTISOL 
Modelo / Versão: VOP 50 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VENTILADOR DE PAREDE a) Potência mínima de 150W e inferior a
240W; b) Mínimo de 50 cm de diâmetro, com grade de fácil remoção; c) Mínimo de 3 pás, confeccionadas em
material resistente, que operem em pelo menos 3 velocidades; d) Peso até 5 Kg; e) Consumo aproximado de 3
kWh/mês; f) Voltagem: 220 V ou bivolt; g) Selo/Registro no Inmetro; h) Selo Procel eficiência 1CA 1D; i)
Garantia mínima de 12 meses; -(ENTREGA SEM INSTALAÇÃO) 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 1.500,0000 42.262.411/0001-03 23/09/2022 14:00:00:903
R$ 500,0000 07.999.951/0001-65 23/09/2022 14:00:00:903
R$ 400,0000 11.186.327/0001-16 23/09/2022 14:00:00:903
R$ 302,0400 17.177.467/0001-04 23/09/2022 14:00:00:903
R$ 302,0400 36.521.392/0001-81 23/09/2022 14:00:00:903
R$ 302,0400 10.942.831/0001-36 23/09/2022 14:00:00:903
R$ 302,0400 00.535.560/0001-40 23/09/2022 14:00:00:903
R$ 302,0400 37.253.522/0001-05 23/09/2022 14:00:00:903
R$ 302,0400 19.197.721/0001-61 23/09/2022 14:00:00:903
R$ 302,0400 44.820.086/0001-74 23/09/2022 14:00:00:903
R$ 300,0000 27.703.210/0001-00 23/09/2022 14:00:00:903
R$ 300,0000 11.094.173/0001-32 23/09/2022 14:00:00:903
R$ 299,9900 36.521.392/0001-81 23/09/2022 14:07:42:187
R$ 299,9800 00.535.560/0001-40 23/09/2022 14:07:43:403
R$ 299,9700 36.521.392/0001-81 23/09/2022 14:07:53:133
R$ 299,9600 00.535.560/0001-40 23/09/2022 14:08:05:353
R$ 299,9500 36.521.392/0001-81 23/09/2022 14:08:15:140
R$ 299,9400 00.535.560/0001-40 23/09/2022 14:08:35:393
R$ 299,9300 36.521.392/0001-81 23/09/2022 14:08:37:220
R$ 299,9200 00.535.560/0001-40 23/09/2022 14:08:37:400
R$ 299,9100 36.521.392/0001-81 23/09/2022 14:08:39:187
R$ 299,9000 19.197.721/0001-61 23/09/2022 14:11:06:127
R$ 299,9100 00.535.560/0001-40 23/09/2022 14:11:07:877
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R$ 299,8900 36.521.392/0001-81 23/09/2022 14:11:17:597
R$ 280,0000 19.197.721/0001-61 23/09/2022 14:13:19:307
R$ 298,0000 42.262.411/0001-03 23/09/2022 14:13:31:423
R$ 279,9900 36.521.392/0001-81 23/09/2022 14:13:37:950
R$ 270,0000 07.999.951/0001-65 23/09/2022 14:13:57:397
R$ 281,5700 37.253.522/0001-05 23/09/2022 14:14:00:243
R$ 274,4500 37.253.522/0001-05 23/09/2022 14:14:12:007
R$ 269,9900 36.521.392/0001-81 23/09/2022 14:14:22:097
R$ 268,0000 19.197.721/0001-61 23/09/2022 14:20:10:483
R$ 267,9900 36.521.392/0001-81 23/09/2022 14:20:13:040
R$ 267,9800 19.197.721/0001-61 23/09/2022 14:21:53:477
R$ 267,9700 42.262.411/0001-03 23/09/2022 14:22:03:113
R$ 267,9600 36.521.392/0001-81 23/09/2022 14:22:13:480
R$ 267,9500 42.262.411/0001-03 23/09/2022 14:22:13:790
R$ 267,9400 36.521.392/0001-81 23/09/2022 14:22:15:473
R$ 267,9300 42.262.411/0001-03 23/09/2022 14:22:16:000
R$ 267,9200 36.521.392/0001-81 23/09/2022 14:22:17:470
R$ 267,9100 42.262.411/0001-03 23/09/2022 14:22:18:233
R$ 267,9000 36.521.392/0001-81 23/09/2022 14:22:19:480
R$ 267,8900 42.262.411/0001-03 23/09/2022 14:22:20:433
R$ 267,8800 36.521.392/0001-81 23/09/2022 14:22:21:493
R$ 267,8700 42.262.411/0001-03 23/09/2022 14:22:22:633
R$ 267,8600 36.521.392/0001-81 23/09/2022 14:22:23:487
R$ 267,8500 42.262.411/0001-03 23/09/2022 14:22:24:833
R$ 258,9400 10.942.831/0001-36 23/09/2022 14:22:24:900
R$ 267,0000 19.197.721/0001-61 23/09/2022 14:22:26:477
R$ 258,9300 42.262.411/0001-03 23/09/2022 14:22:27:077
R$ 264,4800 37.253.522/0001-05 23/09/2022 14:22:37:533
R$ 260,0000 07.999.951/0001-65 23/09/2022 14:22:50:090
R$ 240,0000 19.197.721/0001-61 23/09/2022 14:23:00:763
R$ 239,6800 10.942.831/0001-36 23/09/2022 14:23:01:547
R$ 239,6700 42.262.411/0001-03 23/09/2022 14:23:02:983
R$ 237,1400 10.942.831/0001-36 23/09/2022 14:23:03:553
R$ 237,1300 42.262.411/0001-03 23/09/2022 14:23:05:240
R$ 250,0000 07.999.951/0001-65 23/09/2022 14:23:10:577
R$ 235,0000 19.197.721/0001-61 23/09/2022 14:23:16:933
R$ 234,9900 42.262.411/0001-03 23/09/2022 14:23:18:260
R$ 225,0000 19.197.721/0001-61 23/09/2022 14:23:31:090
R$ 224,9900 42.262.411/0001-03 23/09/2022 14:23:33:383
R$ 235,0000 37.253.522/0001-05 23/09/2022 14:23:36:663
R$ 223,0000 19.197.721/0001-61 23/09/2022 14:23:38:113
R$ 222,9900 42.262.411/0001-03 23/09/2022 14:23:40:037
R$ 220,0000 07.999.951/0001-65 23/09/2022 14:23:41:167
R$ 205,0000 19.197.721/0001-61 23/09/2022 14:24:00:423
R$ 220,5600 42.262.411/0001-03 23/09/2022 14:24:59:640
R$ 217,0000 07.999.951/0001-65 23/09/2022 14:25:02:610
R$ 203,0000 19.197.721/0001-61 23/09/2022 14:25:05:467

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento análise de
propostas

23/09/2022
14:01:59 Item com análise de propostas finalizada.

Abertura 23/09/2022
14:07:02 Item aberto para lances.

Encerramento etapa
aberta

23/09/2022
14:24:58 Item com etapa aberta encerrada.

Início 1a etapa fechada 23/09/2022
14:24:58

Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre
R$ 205,0000 e R$ 222,9900.

Encerramento etapa
fechada

23/09/2022
14:29:59 Item com etapa fechada encerrada.
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Sorteio eletrônico 23/09/2022
14:29:59

Item teve empate real para os valores 300,0000 e 302,0400. Procedeu-se o sorteio
eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.

Encerramento 23/09/2022
14:29:59 Item encerrado para lances.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

23/09/2022
15:54:22

Convocado para envio de anexo o fornecedor LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA,
CNPJ/CPF: 19.197.721/0001-61.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

23/09/2022
17:05:49

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LIVRARIA E PAPELARIA
PRATICA LTDA, CNPJ/CPF: 19.197.721/0001-61.

Aceite de proposta 27/09/2022
17:34:41

Aceite individual da proposta. Fornecedor: LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA,
CNPJ/CPF: 19.197.721/0001-61, pelo melhor lance de R$ 203,0000.

Habilitação de
fornecedor

29/09/2022
14:03:23

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA
LTDA - CNPJ/CPF: 19.197.721/0001-61

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 3 - Ventilador

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
27.703.210/0001-00 MATHEUS S

CABRAL
Sim Sim 60 R$ 450,0000 R$ 27.000,0000 22/09/2022

22:53:02
Marca: VENTISOL 
Fabricante: VENTISOL 
Modelo / Versão: Ventilador Aço 40 CM Coluna 110V/220V 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ventilador Aço 50 CM Coluna 110V/220V 200W 
Porte da empresa: ME/EPP

17.177.467/0001-04 BBC COMERCIAL
DISTRIBUIDORA
E SERVICOS
LTDA

Sim Sim 60 R$ 455,4500 R$ 27.327,0000 21/09/2022
10:27:00

Marca: VENTISOL 
Fabricante: VENTISOL 
Modelo / Versão: COD:6579 FALCOM CH HH 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ventilador de parede (potência mínima de 240W). a) Potência
mínima de 240W; b) Mínimo de 60 cm de diâmetro, com grade de fácil remoção; c) Mínimo de 3 pás,
confeccionadas em material resistente, que operem em pelo menos 3 velocidades; d) Peso até 8 Kg; e) Consumo
máximo de 3 kWh; f) Voltagem: 220 V ou bivolt; g) Selo/Registro no Inmetro; h) Selo Procel eficiência “A”; i)
Garantia mínima de 12 meses; 
Porte da empresa: ME/EPP

44.820.086/0001-74 MAVYG
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA

Sim Sim 60 R$ 455,4500 R$ 27.327,0000 22/09/2022
23:35:01

Marca: VENTISOL 
Fabricante: VENTISOL 
Modelo / Versão: MODELO PREMIUM 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VENTILADOR DE PAREDE a) Potência mínima de 240W; b) Mínimo
de 60 cm de diâmetro, com grade de fácil remoção; c) Mínimo de 3 pás, confeccionadas em material resistente,
que operem em pelo menos 3 velocidades; d) Peso até 8 Kg; e) Consumo máximo de 3 kWh; f) Voltagem: 220 V
ou bivolt; g) Selo/Registro no Inmetro; h) Selo Procel eficiência “A”; i) Garantia mínima de 12 meses; MARCA
VENTISOL , MODELO PREMIUM 
Porte da empresa: ME/EPP

10.942.831/0001-36 COMERCIAL
VANGUARDEIRA
EIRELI

Sim Sim 60 R$ 455,4500 R$ 27.327,0000 23/09/2022
09:14:14

Marca: ventisol 
Fabricante: ventisol 
Modelo / Versão: 10274 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: : Ventilador ) Potência mínima de 240W; b) Mínimo de 60 cm de
diâmetro, com grade de fácil remoção; c) Mínimo de 3 pás, confeccionadas em material resistente, que operem
em pelo menos 3 velocidades; d) Peso até 8 Kg; e) Consumo máximo de 3 kWh; f) Voltagem: 220 V ou bivolt;
g) Selo/Registro no Inmetro; h) Selo Procel eficiência A; i) Garantia mínima de 12 meses; 
Porte da empresa: ME/EPP

11.186.327/0001-16 METALTEC M.
OLIVEIRA
COMERCIO
LTDA

Sim Sim 60 R$ 500,0000 R$ 30.000,0000 21/09/2022
09:56:07

Marca: VENTISOL 
Fabricante: VENTISOL - BRASIL 
Modelo / Versão: VENTISOL – MODELO: VENT 60CM FALCON 6 PÁS 230W GRA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ventilador de parede (potência mínima de 240W). Estamos de
pleno e total conhecimento do Edital. Marca/Fab.: VENTISOL. Validade de Proposta: 60 (sessenta) dias. Prazo de
Garantia: 12 (doze) meses 
Porte da empresa: ME/EPP

07.999.951/0001-65 F.I. COMERCIO Sim Sim 60 R$ 1.100,0000 R$ 66.000,0000 23/09/2022
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EM GERAL
EIRELI

10:30:30

Marca: VENTISOL 
Fabricante: VENTISOL 
Modelo / Versão: STEEL 60CM BIVOLT 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ventilador de parede (potência mínima de 240W). 
Porte da empresa: ME/EPP

42.262.411/0001-03 ARGOS LTDA Sim Sim 60 R$ 1.500,0000 R$ 90.000,0000 23/09/2022
08:18:01

Marca: VENTISOL 
Fabricante: VENTISOL 
Modelo / Versão: VOP 60 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VENTILADOR DE PAREDE a) Potência mínima de 240W; b) Mínimo
de 60 cm de diâmetro, com grade de fácil remoção; c) Mínimo de 3 pás, confeccionadas em material resistente,
que operem em pelo menos 3 velocidades; d) Peso até 8 Kg; e) Consumo máximo de 3 kWh; f) Voltagem: 220 V
ou bivolt; g) Selo/Registro no Inmetro; h) Selo Procel eficiência 1CA 1D; i) Garantia mínima de 12 meses; -
(ENTREGA SEM INSTALAÇÃO) 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 1.500,0000 42.262.411/0001-03 23/09/2022 14:00:00:903
R$ 1.100,0000 07.999.951/0001-65 23/09/2022 14:00:00:903
R$ 500,0000 11.186.327/0001-16 23/09/2022 14:00:00:903
R$ 455,4500 17.177.467/0001-04 23/09/2022 14:00:00:903
R$ 455,4500 10.942.831/0001-36 23/09/2022 14:00:00:903
R$ 455,4500 44.820.086/0001-74 23/09/2022 14:00:00:903
R$ 450,0000 27.703.210/0001-00 23/09/2022 14:00:00:903
R$ 454,0000 42.262.411/0001-03 23/09/2022 14:13:45:873
R$ 440,0000 07.999.951/0001-65 23/09/2022 14:14:12:773
R$ 439,9900 42.262.411/0001-03 23/09/2022 14:22:05:317
R$ 435,8200 10.942.831/0001-36 23/09/2022 14:22:27:977
R$ 435,8100 42.262.411/0001-03 23/09/2022 14:22:29:283
R$ 432,2700 10.942.831/0001-36 23/09/2022 14:22:29:417
R$ 432,2600 42.262.411/0001-03 23/09/2022 14:22:31:537
R$ 430,4800 10.942.831/0001-36 23/09/2022 14:23:05:567
R$ 430,4700 42.262.411/0001-03 23/09/2022 14:23:07:447
R$ 426,1600 10.942.831/0001-36 23/09/2022 14:23:07:577
R$ 426,1500 42.262.411/0001-03 23/09/2022 14:23:09:747
R$ 421,1300 10.942.831/0001-36 23/09/2022 14:23:25:670
R$ 421,1200 42.262.411/0001-03 23/09/2022 14:23:26:730
R$ 415,9300 10.942.831/0001-36 23/09/2022 14:23:27:673
R$ 415,9200 42.262.411/0001-03 23/09/2022 14:23:28:930
R$ 408,0100 10.942.831/0001-36 23/09/2022 14:23:29:687
R$ 408,0000 42.262.411/0001-03 23/09/2022 14:23:31:163
R$ 405,8600 10.942.831/0001-36 23/09/2022 14:23:31:690
R$ 405,8500 42.262.411/0001-03 23/09/2022 14:23:33:520
R$ 403,1400 10.942.831/0001-36 23/09/2022 14:23:33:690
R$ 403,1300 42.262.411/0001-03 23/09/2022 14:23:35:723
R$ 400,0000 07.999.951/0001-65 23/09/2022 14:23:45:463
R$ 394,7700 10.942.831/0001-36 23/09/2022 14:23:45:767
R$ 394,7600 42.262.411/0001-03 23/09/2022 14:23:46:447
R$ 393,3900 10.942.831/0001-36 23/09/2022 14:23:47:753
R$ 393,3800 42.262.411/0001-03 23/09/2022 14:23:48:660
R$ 392,8400 10.942.831/0001-36 23/09/2022 14:23:49:790
R$ 392,8300 42.262.411/0001-03 23/09/2022 14:23:50:863
R$ 390,6300 10.942.831/0001-36 23/09/2022 14:23:51:783
R$ 390,6200 42.262.411/0001-03 23/09/2022 14:23:53:070
R$ 386,1400 10.942.831/0001-36 23/09/2022 14:23:53:773
R$ 386,1300 42.262.411/0001-03 23/09/2022 14:23:55:267
R$ 384,6900 10.942.831/0001-36 23/09/2022 14:23:55:780
R$ 384,6800 42.262.411/0001-03 23/09/2022 14:23:57:477
R$ 382,9500 10.942.831/0001-36 23/09/2022 14:23:57:793
R$ 390,0000 07.999.951/0001-65 23/09/2022 14:23:58:823
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R$ 382,9400 42.262.411/0001-03 23/09/2022 14:23:59:687
R$ 373,2700 10.942.831/0001-36 23/09/2022 14:23:59:790
R$ 373,2600 42.262.411/0001-03 23/09/2022 14:24:02:043
R$ 370,2600 10.942.831/0001-36 23/09/2022 14:24:07:833
R$ 370,2500 42.262.411/0001-03 23/09/2022 14:24:08:573
R$ 362,2500 10.942.831/0001-36 23/09/2022 14:24:09:833
R$ 362,2400 42.262.411/0001-03 23/09/2022 14:24:10:780
R$ 356,8600 10.942.831/0001-36 23/09/2022 14:24:11:843
R$ 356,8500 42.262.411/0001-03 23/09/2022 14:24:13:153
R$ 348,3000 10.942.831/0001-36 23/09/2022 14:24:13:853
R$ 348,2900 42.262.411/0001-03 23/09/2022 14:24:15:353
R$ 340,0000 10.942.831/0001-36 23/09/2022 14:24:15:853
R$ 385,0000 07.999.951/0001-65 23/09/2022 14:24:16:043
R$ 339,9900 42.262.411/0001-03 23/09/2022 14:24:17:583
R$ 338,4000 10.942.831/0001-36 23/09/2022 14:24:17:860
R$ 338,3900 42.262.411/0001-03 23/09/2022 14:24:19:803
R$ 238,0500 42.262.411/0001-03 23/09/2022 14:26:23:397
R$ 384,9900 07.999.951/0001-65 23/09/2022 14:28:31:550

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento
análise de
propostas

23/09/2022
14:02:45 Item com análise de propostas finalizada.

Abertura 23/09/2022
14:07:03 Item aberto para lances.

Encerramento
etapa aberta

23/09/2022
14:26:23 Item com etapa aberta encerrada.

Início 1a
etapa fechada

23/09/2022
14:26:23

Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 338,3900
e R$ 455,4500.

Encerramento
etapa fechada

23/09/2022
14:31:24 Item com etapa fechada encerrada.

Sorteio
eletrônico

23/09/2022
14:31:24

Item teve empate real para o valor 455,4500. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os
fornecedores com propostas empatadas.

Encerramento 23/09/2022
14:31:24 Item encerrado para lances.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

23/09/2022
16:11:14 Convocado para envio de anexo o fornecedor ARGOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.262.411/0001-03.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

23/09/2022
16:54:39

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ARGOS LTDA, CNPJ/CPF:
42.262.411/0001-03.

Recusa de
proposta

27/09/2022
17:35:41

Recusa da proposta. Fornecedor: ARGOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.262.411/0001-03, pelo melhor
lance de R$ 238,0500. Motivo: Proposta recusada conforme parecer da unidade requisitante:
"Proposta para o Item 03: Não atende. A potência apresentada no prospecto (evento 1158282)
foi de 200W, inferior à solicitada, que é de 240W, como, inclusive, consta da proposta do licitante
(evento 1158280).".

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

28/09/2022
14:34:17

Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI, CNPJ/CPF:
10.942.831/0001-36.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

28/09/2022
14:53:16

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI,
CNPJ/CPF: 10.942.831/0001-36.

Recusa de
proposta

28/09/2022
16:23:03

Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI, CNPJ/CPF:
10.942.831/0001-36, pelo melhor lance de R$ 338,4000. Motivo: A proposta da segunda
colocada (empresa COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI) foi desclassificada por não atender a
especificação técnica de "Potência mínima de 240W".

Recusa de
proposta

28/09/2022
16:26:31

Recusa da proposta. Fornecedor: F.I. COMERCIO EM GERAL EIRELI, CNPJ/CPF: 07.999.951/0001-
65, pelo melhor lance de R$ 384,9900. Motivo: A proposta da terceira colocada (empresa F.I.
COMERCIO EM GERAL EIRELI) referente ao item 3 do PE 84/2022 foi desclassificada por não
atender a especificação técnica de "Potência mínima de 240W".

Recusa de
proposta

28/09/2022
16:27:38

Recusa da proposta. Fornecedor: MATHEUS S CABRAL, CNPJ/CPF: 27.703.210/0001-00, pelo
melhor lance de R$ 450,0000. Motivo: A proposta da quarta colocada (empresa MATHEUS S
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CABRAL) referente ao item 3 do PE 84/2022 foi desclassificada por não atender a especificação
técnica de "Potência mínima de 240W".

Recusa de
proposta

28/09/2022
16:38:46

Recusa da proposta. Fornecedor: MAVYG COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF:
44.820.086/0001-74, pelo melhor lance de R$ 455,4500. Motivo: A proposta da quinta colocada
(empresa MAVYG COMERCIO DE MOVEIS LTDA) referente ao item 3 do PE 84/2022 foi
desclassificada por não atender a especificação técnica de "Potência mínima de 240W".

Recusa de
proposta

28/09/2022
16:41:44

Recusa da proposta. Fornecedor: BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF:
17.177.467/0001-04, pelo melhor lance de R$ 455,4500. Motivo: A proposta da sexta colocada
(empresa BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA) referente ao item 3 do PE
84/2022 foi desclassificada por não atender a especificação técnica de "Potência mínima de
240W".

Etapa
fechada -
Retorno do
julgamento

28/09/2022
16:43:01 Retorno de item do Julgamento para a etapa fechada da Disputa.

Encerramento
etapa fechada

28/09/2022
16:48:01 Item com etapa fechada encerrada.

Sorteio
eletrônico

28/09/2022
16:48:01

Item teve empate real para o valor 455,4500. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os
fornecedores com propostas empatadas.

Encerramento 28/09/2022
16:48:01 Item encerrado para lances.

Recusa de
proposta

28/09/2022
16:51:12

Recusa da proposta. Fornecedor: METALTEC M. OLIVEIRA COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF:
11.186.327/0001-16, pelo melhor lance de R$ 500,0000. Motivo: A proposta da sétima e última
colocada (empresa METALTEC M. OLIVEIRA COMERCIO LTDA) referente ao item 3 do PE 84/2022
foi desclassificada por não atender a especificação técnica de "Potência mínima de 240W". Logo, o
item 3 fracassou.

Cancelado no
julgamento

29/09/2022
14:03:07

Item cancelado no julgamento. Motivo: Item 3 cancelado pois fracassou todas as sete propostas
dos licitantes não atenderam a especificação técnica de possuir no mínimo 240w de potência.

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 23/09/2022
14:00:01

A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da
análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início
dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de

abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema 23/09/2022

14:07:01
Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será

iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema 23/09/2022

14:07:01
O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 23/09/2022
14:07:02

O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 23/09/2022
14:07:02

Algumas propostas do item 2 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 23/09/2022
14:07:03

O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 23/09/2022
14:24:12

A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R$
210,0000 e R$ 227,8000 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:29:12 do

dia 23/09/2022.
Sistema 23/09/2022

14:24:58
A etapa fechada foi iniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou lance entre R$
205,0000 e R$ 222,9900 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:29:58 do

dia 23/09/2022.
Sistema 23/09/2022

14:26:23
A etapa fechada foi iniciada para o item 3. Fornecedor que apresentou lance entre R$
338,3900 e R$ 455,4500 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:31:23 do

dia 23/09/2022.
Sistema 23/09/2022

14:29:13
A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos

fornecedores convocados: R$ 223,1800, R$ 207,0000 e R$ 217,4300.
Sistema 23/09/2022

14:29:13
O item 1 está encerrado.

Sistema 23/09/2022
14:29:59

A etapa fechada do item 2 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos
fornecedores convocados: R$ 203,0000, R$ 217,0000 e R$ 220,5600.

Sistema 23/09/2022
14:29:59

O item 2 está encerrado.

Sistema 23/09/2022
14:29:59

O item 2 teve empate real para os valores 300,0000 e 302,0400. Procedeu-se o sorteio
eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as

convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema 23/09/2022

14:31:24
A etapa fechada do item 3 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos

fornecedores convocados: R$ 238,0500 e R$ 384,9900.
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Sistema 23/09/2022
14:31:24

O item 3 teve empate real para o valor 455,4500. Procedeu-se o sorteio eletrônico
entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no

Julgamento de Propostas.
Sistema 23/09/2022

14:31:24
O item 3 está encerrado.

Sistema 23/09/2022
14:42:30

A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na
funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".

Pregoeiro 23/09/2022
14:43:03

Boa tarde Senhores (as) licitantes!

Pregoeiro 23/09/2022
14:46:39

Tivemos três empresas vencedoras: uma para cada item.

Pregoeiro 23/09/2022
14:47:09

Irei negociar item por item começando pelo item 1.

Pregoeiro 23/09/2022
14:57:32

Para F.I. COMERCIO EM GERAL EIRELI - Boa tarde. Iniciando nossa negociação de
valores; com o fim de manter uma ótima relação com o Tribunal Regional Eleitoral de

Alagoas questiono se sua empresa poderia ofertar o valor unitário de R$ 186,30 para o
item 1. Esclareço que o valor proposto por este Pregoeiro representa um desconto de

10% (dez por cento) em seu melhor lance nesse item.
07.999.951/0001-

65
23/09/2022
15:18:42

Boa tarde

07.999.951/0001-
65

23/09/2022
15:20:04

Fizemos análise, e informamos que nossa melhor oferta foi a proposta na fase de
lances.

Pregoeiro 23/09/2022
15:21:35

Para F.I. COMERCIO EM GERAL EIRELI - Boa tarde! Um momento por favor.

Pregoeiro 23/09/2022
15:23:09

Para F.I. COMERCIO EM GERAL EIRELI - Grato pela resposta. Todavia, tendo em vista a
crise econômica que assola o nosso país, pergunto se o Sr.(a) visando amenizar a

situação dos contribuintes brasileiros pode ofertar um desconto menor da ordem de
somente 2% (dois por cento) ofertando assim o valor unitário do item 1 em R$ 202,86

(duzentos e dois reais e oitenta e seis centavos).
07.999.951/0001-

65
23/09/2022
15:34:55

Infelizmente não temos como, nosso valor limite foi o proposto na fase de lances.
Tendo em vista o fornecimento correto e adequado dentro do prazo previsto pelo órgão

e celeridade nos protocolos.
Pregoeiro 23/09/2022

15:35:46
Para F.I. COMERCIO EM GERAL EIRELI - Compreendo. Grato pela resposta.

Pregoeiro 23/09/2022
15:36:27

Para F.I. COMERCIO EM GERAL EIRELI - Irei convocar o anexo para que o Sr.(a) envie
sua proposta atualizada do item 1 no valor unitário de R$ 207,00.

Sistema 23/09/2022
15:36:36

Senhor fornecedor F.I. COMERCIO EM GERAL EIRELI, CNPJ/CPF: 07.999.951/0001-65,
solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 23/09/2022
15:36:54

Para F.I. COMERCIO EM GERAL EIRELI - Anexo convocado já para o item 1.

Pregoeiro 23/09/2022
15:40:58

Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - Boa tarde. Iniciando nossa negociação de
valores; com o fim de manter uma ótima relação com o Tribunal Regional Eleitoral de

Alagoas questiono se sua empresa poderia ofertar o valor unitário de R$ 182,70 para o
item 2. Esclareço que o valor proposto por este Pregoeiro representa um desconto de

10% (dez por cento) em seu melhor lance nesse item.
Sistema 23/09/2022

15:41:46
Senhor Pregoeiro, o fornecedor F.I. COMERCIO EM GERAL EIRELI, CNPJ/CPF:

07.999.951/0001-65, enviou o anexo para o ítem 1.
19.197.721/0001-

61
23/09/2022
15:43:06

Boa tarde, infelizmente já chegamos em nosso melhor preço.

Pregoeiro 23/09/2022
15:47:27

Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - Grato pela resposta. Todavia, tendo em
vista a crise econômica que assola o nosso país, pergunto se o Sr.(a) visando amenizar
a situação dos contribuintes brasileiros pode ofertar um desconto menor da ordem de
somente 2% (dois por cento) ofertando assim o valor unitário do item 2 em R$ 198,94

(cento e noventa e oito reais e noventa e quatro centavos).
19.197.721/0001-

61
23/09/2022
15:52:43

Infelizmente o valor ofertado em lance foi nosso limite.

Pregoeiro 23/09/2022
15:53:39

Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - Grato pela resposta. Ao pesquisar sua
proposta inicial e seus documentos de habilitação notei que só consta referência a
marca apresentada (Ventisol) para o item 2; todavia, não consta informações do

modelo. Do exposto, informo que irei convocar o anexo para que o Sr.(a) envie: a)
proposta atualizada no valor de R$ 203,00; e b) prospecto do modelo ofertado.

Sistema 23/09/2022
15:54:22

Senhor fornecedor LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA, CNPJ/CPF:
19.197.721/0001-61, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.

Pregoeiro 23/09/2022
15:55:04

Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - Anexo convocado para o item 2. Gentileza
enviar a proposta atualizada e o prospecto do modelo ofertado.

Pregoeiro 23/09/2022
15:58:13

Para ARGOS LTDA - Boa tarde. Iniciando nossa negociação de valores; com o fim de
manter uma ótima relação com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas questiono se

sua empresa poderia ofertar o valor unitário de R$ 214,24 para o item 3. Esclareço que
o valor proposto por este Pregoeiro representa um desconto de 10% (dez por cento)

em seu melhor lance nesse item.
42.262.411/0001-

03
23/09/2022
16:01:02

Sr. Pregoeiro, já registramos nosso melhor lance para o item 3. Não podemos reduzir
mais.
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Pregoeiro 23/09/2022
16:01:58

Para ARGOS LTDA - Grato pela resposta. Todavia, tendo em vista a crise econômica
que assola o nosso país, pergunto se o Sr.(a) visando amenizar a situação dos

contribuintes brasileiros pode ofertar um desconto menor da ordem de somente 2%
(dois por cento) ofertando assim o valor unitário do item 3 em R$ 233,29 (duzentos e

trinta e três reais e vinte e nove centavos).
42.262.411/0001-

03
23/09/2022
16:03:43

Sr. Pregoeiro, já oferecemos um lance consideravelmente inferior ao 2º colocado. Já
oferecemos todo o desconto que tínhamos para oferecer. Não podemos reduzir mais.

Pregoeiro 23/09/2022
16:05:00

Para ARGOS LTDA - Grato pela resposta. Compreendo. Só um minuto...

Pregoeiro 23/09/2022
16:09:38

Para ARGOS LTDA - Ao pesquisar sua proposta e demais documentosnotei que consta
referência a marca (Ventisol) e modelo (VOP 60) ofertado para o item 3; todavia, não
localizei maiores informações do modelo no site da Ventisol. Do exposto, informo que
irei convocar o anexo para que o Sr.(a) envie: a) proposta atualizada no valor de R$

238,05; e b) prospecto do modelo ofertado.
Sistema 23/09/2022

16:11:14
Senhor fornecedor ARGOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.262.411/0001-03, solicito o envio do

anexo referente ao ítem 3.
Pregoeiro 23/09/2022

16:11:38
Para ARGOS LTDA - Anexo convocado para o item 3. Gentileza enviar a proposta

atualizada e o prospecto do modelo ofertado.
42.262.411/0001-

03
23/09/2022
16:11:51

Ok, Sr. Pregoeiro. Será anexado.

Pregoeiro 23/09/2022
16:18:15

Para ARGOS LTDA - Grato!

Pregoeiro 23/09/2022
16:24:46

Para ARGOS LTDA - Senhor(a) representante da empresa Argos, lembro que o prazo
para envio dos anexos solicitados é de até duas horas conforme o item 8.24.2 do Edital

do PE 84/2022 do TRE/AL.
Pregoeiro 23/09/2022

16:24:58
Para ARGOS LTDA - "8.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que,
no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a
negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares,
quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados."

Pregoeiro 23/09/2022
16:25:25

Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - Senhor(a) representante da empresa
Livraria e Papelaria Prática, lembro que o prazo para envio dos anexos solicitados é de

até duas horas conforme o item 8.24.2 do Edital do PE 84/2022 do TRE/AL.
Pregoeiro 23/09/2022

16:25:35
Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - "8.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante

melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao
último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos

neste Edital e já apresentados."
19.197.721/0001-

61
23/09/2022
16:28:06

Ok, logo estará sendo anexado.

Pregoeiro 23/09/2022
16:28:40

Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - Grato!

Sistema 23/09/2022
16:54:39

Senhor Pregoeiro, o fornecedor ARGOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.262.411/0001-03, enviou
o anexo para o ítem 3.

Sistema 23/09/2022
17:05:49

Senhor Pregoeiro, o fornecedor LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA, CNPJ/CPF:
19.197.721/0001-61, enviou o anexo para o ítem 2.

Pregoeiro 23/09/2022
17:29:54

Prezados já envie para análise da unidade requisitante as propostas das três empresas
vencedoras.

Pregoeiro 23/09/2022
17:59:57

Senhores (as)...

Pregoeiro 23/09/2022
18:00:34

Irei suspender a sessão e retornarei na próxima segunda-feira (dia 26/09/2022) às
14:00 (quatorze horas).

Pregoeiro 26/09/2022
14:17:58

Boa tarde Senhores (as) licitantes só consegui agora reabrir o PE 84/2022. Meu acesso
ao Comprasnet estava bem instável.

Pregoeiro 26/09/2022
14:18:27

Informo a todos que a unidade requisitante ainda não efetuou a análise das três
propostas vencedoras. Gentileza aguardar.

Pregoeiro 26/09/2022
17:55:25

Senhores (as) licitantes a unidade requisitante ainda não efetuou a análise das três
propostas vencedoras. Logo, irei suspender a sessão e a reabrirei amanhã (dia

27/09/2022) às 14:00 (quatorze horas).
Pregoeiro 27/09/2022

17:22:49
Caros (as) licitantes. Desculpem-me pelo atraso deste Pregoeiro. Infelizmente estava

com problemas de conexão ao Sistema ComprasNet até alguns instantes.
Pregoeiro 27/09/2022

17:24:04
O setor técnico está fazendo a análise neste momento.

Pregoeiro 27/09/2022
17:29:08

Prezados (as) segue a análise efetuado há um minuto: "Prezado Pregoeiro, após
analisar as três propostas emitimos nosso posicionamento, a saber: Proposta para o
Item 01: Atende às especificações do nosso Anexo Único Proposta para o Item 02:

Atende às especificações do nosso Anexo Único Proposta para o Item 03: Não atende.
A potência ...(Continua)

Pregoeiro 27/09/2022
17:29:58

(continuação): ... apresentada no prospecto (evento 1158282) foi de 200W, inferior à
solicitada, que é de 240W, como, inclusive, consta da proposta do licitante (evento

1158280). Deixamos reistrado ainda, caso haja algum questionamento de
participantes, que embora as propostas sejam em parte similares às do pregão

anterior, naquela ... (continua)
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Pregoeiro 27/09/2022
17:30:33

(continuação): ... oportunidade, a redação de nosso Anexo não deixava claro qual seria
o consumo requisitado, por conta da variação das informações apresentadas nos sites.

Desta feita, de forma mais ampla e direta, as propostas, talvez até com valores
maiores, atendem ao solicitado."

Pregoeiro 27/09/2022
17:32:29

Então, em resumo foram aprovadas as propostas do item 1 (empresa F.I. Comércio) e
do item 2 (empresa Livraria e Papelaria Prática) e reprovada a do item 3 (empresa

Argos Ltda.)
Pregoeiro 27/09/2022

17:32:43
Irei negociar com a segunda colocada do item 3.

Pregoeiro 27/09/2022
17:40:40

Para COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - Boa tarde. Iniciando nossa negociação de
valores; com o fim de manter uma ótima relação com o Tribunal Regional Eleitoral de

Alagoas questiono se sua empresa poderia ofertar o valor unitário de R$ 304,56 para o
item 3. Esclareço que o valor proposto por este Pregoeiro representa um desconto de

10% (dez por cento) em seu melhor lance nesse item.
Pregoeiro 27/09/2022

17:56:44
Senhores (as) devido a iminência do encerramento do horário comercial irei suspender

o PE 84/2022 e o reabrirei amanhã (28/09/2022) às 14:00 (quatorze horas).
Pregoeiro 28/09/2022

14:06:01
Boa tarde Senhores (as) retornamos com os procedimentos do PE 84/2022 do TRE/AL.

Pregoeiro 28/09/2022
14:06:15

Para COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - Boa tarde. Iniciando nossa negociação de
valores; com o fim de manter uma ótima relação com o Tribunal Regional Eleitoral de

Alagoas questiono se sua empresa poderia ofertar o valor unitário de R$ 304,56 para o
item 3. Esclareço que o valor proposto por este Pregoeiro representa um desconto de

10% (dez por cento) em seu melhor lance nesse item.
10.942.831/0001-

36
28/09/2022
14:19:32

Boa tarde, informo que já estamos em nosso melhor lance para o item

Pregoeiro 28/09/2022
14:22:53

Para COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - Grato pela resposta. Todavia, tendo em
vista a crise econômica que assola o nosso país, pergunto se o Sr.(a) visando amenizar
a situação dos contribuintes brasileiros pode ofertar um desconto menor da ordem de
somente 2% (dois por cento) ofertando assim o valor unitário do item 3 em R$ 331,63

(trezentos e trinta e um reais e sessenta e três centavos).
10.942.831/0001-

36
28/09/2022
14:29:14

Infelizmente não temos condições de reduzir o valor do item

Pregoeiro 28/09/2022
14:33:24

Para COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - Grato pela resposta. Ao pesquisar sua
proposta e demais documentos notei que consta referência a marca (Ventisol) e

modelo (10274) ofertado para o item 3; todavia, não localizei esse modelo no site da
Ventisol. Do exposto, informo que irei convocar o anexo para que o Sr.(a) envie: a)

proposta atualizada no valor de R$ 338,40; e b) prospecto do modelo 10274.
Pregoeiro 28/09/2022

14:34:01
Para COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - Caso tenha, gentileza juntar também

manual ténico, fotos do produto e demais documentos que quiser.
Sistema 28/09/2022

14:34:17
Senhor fornecedor COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 10.942.831/0001-

36, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Pregoeiro 28/09/2022

14:34:40
Para COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - Anexo convocado para o item 3. Gentileza

enviar a proposta atualizada e o prospecto do modelo ofertado.
Pregoeiro 28/09/2022

14:35:02
Para COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - Senhor(a) representante da empresa
COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI, lembro que o prazo para envio dos anexos

solicitados é de até duas horas conforme o item 8.24.2 do Edital do PE 84/2022 do
TRE/AL.

Pregoeiro 28/09/2022
14:35:12

Para COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - "8.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante
melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao
último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos

neste Edital e já apresentados."
Sistema 28/09/2022

14:53:16
Senhor Pregoeiro, o fornecedor COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI, CNPJ/CPF:

10.942.831/0001-36, enviou o anexo para o ítem 3.
Pregoeiro 28/09/2022

15:07:24
Para COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - Grato. Encaminharei agora sua proposta

com prospecto para análise da unidade requisitante.
Pregoeiro 28/09/2022

16:21:05
Prezados (as) licitantes retornamos. Após conversar com o Chefe da unidade

requisitante ficou definido que este Pregoeiro Oficial irá fazer a devida análise de
conformidade com as especificações técnicas constantes no ANEXO I-A -

ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS do Edital do PE 84/2022. Logo, todas propostas
inadequadas serão desclassificadas com fundamentação.

Pregoeiro 28/09/2022
16:22:28

A proposta da segunda colocada (empresa COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI) foi
desclassificada por não atender a especificação técnica de "Potência mínima de 240W".

Pregoeiro 28/09/2022
16:26:17

A proposta da terceira colocada (empresa F.I. COMERCIO EM GERAL EIRELI) referente
ao item 3 do PE 84/2022 foi desclassificada por não atender a especificação técnica de

"Potência mínima de 240W".
Pregoeiro 28/09/2022

16:27:18
A proposta da quarta colocada (empresa MATHEUS S CABRAL) referente ao item 3 do
PE 84/2022 foi desclassificada por não atender a especificação técnica de "Potência

mínima de 240W".
Pregoeiro 28/09/2022

16:38:34
A proposta da quinta colocada (empresa MAVYG COMERCIO DE MOVEIS LTDA)

referente ao item 3 do PE 84/2022 foi desclassificada por não atender a especificação
técnica de "Potência mínima de 240W".

Pregoeiro 28/09/2022 A proposta da sexta colocada (empresa BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS
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16:41:12 LTDA) referente ao item 3 do PE 84/2022 foi desclassificada por não atender a
especificação técnica de "Potência mínima de 240W".

Sistema 28/09/2022
16:43:01

A etapa fechada foi reiniciada para o item 3. Fornecedor que apresentou lance no valor
de R$ 500,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 16:48:00 do dia

28/09/2022.
Pregoeiro 28/09/2022

16:45:13
Senhores (as) estou analisando os documentos de habilitação das empresas

vencedoras dos itens 1 e 2.
Sistema 28/09/2022

16:48:01
A etapa fechada do item 3 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou

lance.
Sistema 28/09/2022

16:48:01
O item 3 teve empate real para o valor 455,4500. Procedeu-se o sorteio eletrônico
entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no

Julgamento de Propostas.
Sistema 28/09/2022

16:48:01
O item 3 está encerrado.

Pregoeiro 28/09/2022
16:50:57

A proposta da sétima e última colocada (empresa METALTEC M. OLIVEIRA COMERCIO
LTDA) referente ao item 3 do PE 84/2022 foi desclassificada por não atender a
especificação técnica de "Potência mínima de 240W". Logo, o item 3 fracassou.

Pregoeiro 28/09/2022
17:41:23

Prezados (as) licitantes só conseguirei finalizar a habilitação das duas empresas
vencedoras após as dezoito horas. Do exposto, informo que irei suspender o PE

84/2022 e o reabrirei amanhã (dia 29/09/2022) às 14:00 (quatorze horas).
Sistema 29/09/2022

14:03:08
Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os

itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.
Pregoeiro 29/09/2022

14:03:40
Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 29/09/2022 às

14:34:00.

 

Eventos da Licitação
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 22/09/2022
19:22:22

Alteração equipe 23/09/2022
13:41:52

Pregoeiro Anterior: 00871703459-SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA . Pregoeiro Atual:
56502931472-JOAO HERMINIO DE BARROS NETO . Justificativa: Continuidade dos atos da
sessão eletrônica.

Alteração equipe 23/09/2022
13:55:54

Pregoeiro Anterior: 00871703459-SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA . Pregoeiro Atual:
56502931472-JOAO HERMINIO DE BARROS NETO . Justificativa: Continuidade dos atos da
sessão eletrônica.

Abertura da sessão
pública

23/09/2022
14:00:00 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de
propostas

23/09/2022
14:07:01 Etapa de análise de propostas encerrada.

Alteração equipe 23/09/2022
14:39:17

Pregoeiro Anterior: 56502931472-JOAO HERMINIO DE BARROS NETO . Pregoeiro Atual:
00871703459-SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA . Justificativa: Alteração pontual.

Julgamento de
propostas

23/09/2022
14:42:30 Início da etapa de julgamento de propostas

Suspensão
administrativa

23/09/2022
18:01:08

Previsão de reabertura: 26/09/2022 14:00:00; Irei suspender a sessão e retornarei na
próxima segunda-feira (dia 26/09/2022) às 14:00 (quatorze horas).

Reativação 26/09/2022
14:16:57

Suspensão
administrativa

26/09/2022
17:55:56

Previsão de reabertura: 27/09/2022 14:00:00; Senhores (as) licitantes a unidade
requisitante ainda não efetuou a análise das três propostas vencedoras. Logo, irei suspender
a sessão e a reabrirei amanhã (dia 27/09/2022) às 14:00 (quatorze horas).

Reativação 27/09/2022
17:21:26

Suspensão
administrativa

27/09/2022
17:58:44

Previsão de reabertura: 28/09/2022 14:00:00; Senhores (as) devido a iminência do
encerramento do horário comercial irei suspender o PE 84/2022 e o reabrirei amanhã
(28/09/2022) às 14:00 (quatorze horas).

Reativação 28/09/2022
14:05:04

Suspensão
administrativa

28/09/2022
17:41:47

Previsão de reabertura: 29/09/2022 14:00:00; Prezados (as) licitantes só conseguirei
finalizar a habilitação das duas empresas vencedoras após as dezoito horas. Do exposto,
informo que irei suspender o PE 84/2022 e o reabrirei amanhã (dia 29/09/2022) às 14:00
(quatorze horas).

Reativação 29/09/2022
14:01:21

Abertura do prazo 29/09/2022
14:03:08 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

29/09/2022
14:03:40 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 29/09/2022 às 14:34:00.
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Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens.
Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 , do Decreto Nº
10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:38 horas do dia 29 de
setembro de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA 
Pregoeiro Oficial

JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
Equipe de Apoio

Voltar   
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 6388 - TRE-AL/PRE/PREG

 
 

À UNIDADE TRE/AL- AJ-DG
 
Conforme legislação de regência desta Corte Eleitoral, encaminho os
presentes autos eletrônicos devidamente instruídos.
Atenciosamente.
Pregoeiro/TRE-AL
 
LISTA DE VERIFICAÇÃO - Publicada a Portaria nº 226/2018 TRE-
AL/PRE/COCIN/AAU, SEI Nº 0004888-15.2017.6.02.8000 , que
regulamenta a obrigatoriedade do uso de listas de verificação dos
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, ART.1º. XI. - Atuação do
pregoeiro durante a fase de seleção do fornecedor deverá ser
verificada pelo Pregoeiro designado para o certame.
 
I - FASE INTERNA - JUNTADA PORTARIA SIM NÃO EVENTOS/OBS

1- Consta a designação do Pregoeiro, com a juntada
da Portaria de sua nomeação? X  1163439

II- Lances    

2 - A abertura da sessão ocorreu no horário
previsto no edital? X   

3 - Em havendo dois ou mais lances iguais,
prevaleceu aquele que foi recebido e registrado
primeiro?

  NÃO OCORREU

4 - Encerrada a etapa de lances, foi encaminhada,
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante
que tenha apresentado lance mais vantajoso, para
obtenção de melhor proposta, observando o
critério de julgamento?

X  ENCAMINHAMENTO PELO PREGOEIRO

5 – Foram negociadas condições diferentes
daquelas previstas no edital?  X JULGAMENTO DO PREGOEIRO SEGUE CRITÉRIOS OBJETIVOS

6 – Havendo planilha de custos, esta foi analisada?  X NÃO CONSTA NO EDITAL A REFERIDA EXIGÊNCIA

III - Proposta    

7-Foi conferida Exclusividade de Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte na participação do
certame,quando o valor estimado for de até R$
80.000,00?

X  Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

8 -Foi conferida a preferência, nas aquisições de
bens e serviços de informática e automação, nos  X OBJETO DO PREGÃO NÃO CONTEMPLA
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termos do art. 3º da Lei nº8.248/91, quando
aplicável?

 X OBJETO DO PREGÃO NÃO CONTEMPLA

9-A proposta está em conformidade com os
requisitos estabelecidos no edital? X  Sim, conforme Despacho da SEPAT: 1161165 

10 – Tendo havido a exigência da apresentação de
documentação complementar à proposta
(manuais,certificados, declarações etc.), a referida
documentação foi apresentada?

 X

 

EDITAL NÃO EXIGE

 

11 – Após a verificação de conformidade acima, a
classificação das propostas apresentou-
se adequada?

X  
 

 

IV- JULGAMENTO    

12 – O melhor preço ofertado é compatível com os
preços praticados no mercado? X  

CONSIDERANDO A ESTIMATIVA DAS UNIDADES
RESPONSÁVEIS E RATIFICADAS PELA ADMINISTRAÇÃO NA
FASE INTERNA DO CERTAME

V- Habilitação   

07.999.951/0001-65 - F.I. COMERCIO EM GERAL EIRELI (item
1): 1162333

19.197.721/0001-61 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA
(item 2): 1162460

15- A empresa apresentou prova de cadastro no
SICAF com os seus dados relativos à regularidade
fiscal válidos?

X   

15.1 - FGTS X  

CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG - ITEM 15

 

 

15.2 - INSS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.3 - RECEITA FEDERAL X  CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

15.4 - TRIBUTOS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS X  

07.999.951/0001-65 - F.I. COMERCIO EM GERAL EIRELI (item
1): 1162561

19.197.721/0001-61 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA
(item 2): 1162537

15.5 - Estando algum documento relativo à
regularidade fiscal desatualizado, foi assegurado à
empresa o direito de apresentar a documentação
atualizada

 X  

16 – Constam nos autos Certidão negativa de
Débitos Trabalhistas? X  CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

17 – Consta consulta ao Cadin? X  

07.999.951/0001-65 - F.I. COMERCIO EM GERAL EIRELI (item
1): 1163429

19.197.721/0001-61 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA
(item 2): 1163432

18 – Consta nos atuos os seguintes documentos
/consulta quando for o caso?    

07.999.951/0001-65 - F.I. COMERCIO EM GERAL EIRELI (item
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18.1 – Declaração de inexistência de fatos
supervenientes e impeditivo; X  

1): 1162353

19.197.721/0001-61 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA
(item 2): 1162465

18.2 – Declaração que a empresa não emprega
menor; X  CONFORME ITEM 18.1

18.3- Declaração de elaboração de independente de
proposta; X  CONFORME ITEM 18.1

18.4- Declaração de que se enquadra como
Microempresa ou empresa de pequeno porte; X  CONFORME ITEM 18.1

18.5- Existência de registros impeditivos da
contratação no Cadastro Nacional de Empresas
Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da
União, disponível no Portal da Transparência;

  

07.999.951/0001-65 - F.I. COMERCIO EM GERAL
EIRELI (item 1):

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS ATIVAS: 1162361

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS IMPEDITIVAS DE
LICITAR: 1162362

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS IMPEDITIVAS INDIRETAS DO
FORNECEDOR: 1162365

RELATÓRIO DE LINHA DE FORNECIMENTO: 1162370

REGISTRO COMERCIAL: 1162391

CERTIDÃO FALÊNCIA E CONCORDATA: 1162387 

CERTIDÃO CNJ PESSOA JURÍDICA: 1162377

CERTIDÃO CNJ PESSOA FÍSICA: 1162385

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL (CRC): 1162368

COMPROVANTE INSCRIÇÃO FAZENDÁRIA
FEDERAL: 1162399

COMPROVANTE INSCRIÇÃO FAZENDÁRIA
ESTADUAL: 1162400

 

19.197.721/0001-61 - LIVRARIA E PAPELARIA
PRATICA LTDA (item 2):

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS ATIVAS: 1162468

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS IMPEDITIVAS DE
LICITAR: 1162469

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS IMPEDITIVAS INDIRETAS DO
FORNECEDOR: 1162470

RELATÓRIO DE LINHA DE FORNECIMENTO: 1162476

REGISTRO COMERCIAL: 1162520

CERTIDÃO FALÊNCIA E CONCORDATA: 1162511

CERTIDÃO CNJ PESSOA JURÍDICA: 1162490

CERTIDÃO CNJ PESSOA FÍSICA: 1162494 e 1162498

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL (CRC): 1162479

COMPROVANTE INSCRIÇÃO FAZENDÁRIA
FEDERAL: 1162527

COMPROVANTE INSCRIÇÃO FAZENDÁRIA
ESTADUAL: 1162528

07.999.951/0001-65 - F.I. COMERCIO EM GERAL
EIRELI (item 1):
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18.6- Certidão negativa de inidôneos do TCU (art.
46 da Lei nº 8.443/1992) X  

CERTIDÃO TCU PESSOA JURÍDICA: 1162375

CERTIDÃO TCU PESSOA FÍSICA: 1162384

 

19.197.721/0001-61 - LIVRARIA E PAPELARIA
PRATICA LTDA (item 2):

CERTIDÃO TCU PESSOA JURÍDICA: 1162487

CERTIDÃO TCU PESSOA FÍSICA:  1162493 e 1162497

18.7-Há alguma outra exigência do edital (no
tocante à habilitação) não contemplada por este
Papel de Trabalho? (especificar no campo
observações)

 X  

19 - Os documentos e anexos exigidos foram
apresentados nos prazos estabelecidos no edital X   

VI - ATA    

20- A ata contém os seguintes elementos: licitantes
participantes, propostas apresentadas e
lances ofertados na ordem de classificação,
aceitabilidade da proposta de preço, habilitação e
recursos interpostos?

X  
NÃO OCORREU RECURSO

 

21- A ata encontra-se assinada pelo pregoeiro e
pela equipe de apoio? X  1163445

22- Declarado o vencedor, os licitantes
manifestaram imediata e motivadamente intenção
de recorrer, em campo próprio do sistema?

  NÃO OCORREU RECURSO

23- Os memoriais do recurso foram apresentados
no prazo de 3 (três) dias?   NÃO OCORREU RECURSO

24- No caso de interposição de recurso por
qualquer dos licitantes, os demais foram intimados,
na sessão pública, da possibilidade de apresentar
contra-razões no prazo de 03(três) dias, contados
do término do prazo do recorrente?

  NÃO OCORREU RECURSO

25- O pregoeiro reconsiderou a decisão
impugnada?   NÃO OCORREU RECURSO

26-Caso o pregoeiro não tenha reconsiderado a
decisão impugnada, o processo foi instruído e
submetido à consideração do Presidente do
Tribunal, respeitando o prazo de 05 (cinco) dias
úteis?

  NÃO OCORREU RECURSO

27- Houve manifestação do Presidente (ratificando
a decisão tomada pelo Pregoeiro ou CPL ou
eformando-a), respeitado o prazo de 05(cinco) dias
úteis?

  NÃO OCORREU RECURSO

28- Se mantida a decisão do pregoeiro, o fato foi
comunicado aos licitantes?   NÃO OCORREU RECURSO

VIII – Procedimentos Finais    

29- Não havendo interposição de recursos, houve a
adjudicação, pelo pregoeiro, do objeto licitado ao
licitante vencedor?

X  1163444
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licitante vencedor?

30- Havendo interposição de recurso, houve a
adjudicação e homologação do objeto licitado ao
licitante vencedor pelo Desembargador Presidente?

  NÃO OCORREU RECURSO

31 - Consta nos autos demais relatórios extraídos
do comprasnet (proposta e resultado por
fornecedor) e relatório do pregoeiro?

X  

PROPOSTA:

07.999.951/0001-65 - F.I. COMERCIO EM GERAL EIRELI (item
1): 1158147

19.197.721/0001-61 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA
(item 2): 1158275

 

RESULTADO POR FORNECEDOR: 1163441

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA,
Pregoeiro, em 29/09/2022, às 18:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1163446 e o código CRC 4E49EF88.

0007606-43.2021.6.02.8000 1163446v16
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PROCESSO : 0007606-43.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE PATRIMÔNIO
ASSUNTO : HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 84/2022. VENTILADORES.

 

Parecer nº 1532 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 
Conforme determinado pelo art. 4º, inciso XV, da

Resolução TRE-AL nº 15.787/2017, procedemos à análise da
regularidade do Pregão Eletrônico nº 84/2022, objetivando o
Registro de Preço para aquisição eventual de ventiladores de
coluna (120w ou superior) e de parede (150w e 240w),
necessários ao bom funcionamento das atividades
desenvolvidas nos cartórios eleitorais da capital e do interior,
de acordo com as quantidades, especificações e condições
descritas no Termo de Referência (1130906), aprovado pela
Secretaria de Administração no evento SEI nº 1135080, Edital
e Anexos 1145553.

 
Quanto às listas de verificação, exigidas por força

da Portaria nº 226/2018 TRE/AL/PRE/COCIN/AAU, SEI
nº 0004888-15.2017.6.02.8000, que regulamentou sua
obrigatoriedade em procedimentos de contratações de bens e
serviços no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
temos que o ANEXO XI, LISTA DE VERIFICAÇÃO -
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – PREGÃO foi lançado
no  evento SEI nº 1163446. Passo à análise do procedimento,
fazendo juntada da lista de competência desta unidade,
conforme segue adiante.

LISTA DE VERIFICAÇÃO de atos administrativos atinentes
à análise jurídica prévia à homologação do procedimento
licitatório, na modalidade pregão eletrônico.

 

ItemQuestionário Sim Não N/AEvento

1
Os comprovantes das publicações do edital resumido constam do processo?

Ref. Decreto n.º 5.450/05, art. 30, XII, “a” e Lei n.º 8.666/93, art. 38, II
SIM

Comprasnet -
 1145555
DOU - 1146783
Portal - 1146786

2

O aviso contendo o resumo do edital foi publicado nos meios previstos pela legislação?
 
Para a Administração Pública Federal:

até R$ 650 mil (DOU e internet)

- de R$ 650 mil a R$ 1,3 milhão (DOU, internet e jornal de grande circulação local)

acima de R$ 1,3 milhão ou na hipótese de pregão para SRP (DOU, internet e jornal de grande circulação regional ou nacional)

Ref. Decreto n. 5.450/05, art. 17.

SIM

Comprasnet -
 1145555
DOU - 1146783
Portal - 1146786
 

3
Foi respeitado o prazo de 8 (oito) dias entre a divulgação da licitação (publicação do aviso do edital) e a realização do certame?
Ref. Decreto nº 5.450/05, art. 17, §4º.

SIM

Publicação em:
08/09/2022
(Comprasnet)
09/09/2022
(DOU)
09/09/2022
(Portal)
 
Ata Pregão
84/2022
(1163445) -
23/09/2022

4

A ata de realização do pregão eletrônico consta do processo e contém registro dos licitantes participantes, das propostas
apresentadas, dos lances ofertados na ordem de classificação, da aceitabilidade da proposta de preço, da habilitação e dos
recursos porventura interpostos, respectivas análises e decisões?
Ref. Decreto nº 5.450/05, art. 30, XI, alíneas “a” até “f”.

SIM
Ata Pregão
84/2022
(1163445)

5
O ato de adjudicação e a publicação no DOU constam do processo?
Ref. Lei nº 8.666/93, art. 38, VII.

SIM
Termo de
Adjudicação -
1163444

6
O comprovante da publicação do resultado da licitação consta do processo?
Ref. Decreto nº 5.450/2005, art. 30.

SIM
Termo Resultado
por Fornecedor -
 1163441

7
Os documentos necessários à habilitação (originais ou cópias autenticadas por cartórios competentes ou por servidores da
administração ou publicação em órgão da imprensa oficial) constam do processo?
Ref. Decreto n.º 5.450/05, art. 30, X e Lei n.º 8.666/93, art. 38, XII combinado com o art. 32.

SIM
Conforme
contido na
Informação 6388
- 1163446

8 Os documentos apresentados pela licitante estavam válidos na data da sessão? SIM
Consulta pelo
Pregoeiro -
1163446
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9 A proposta da licitante declarada vencedora foi assinada por pessoa com poderes para representar a empresa? SIM
Propostas:
1158147
1158275

10 Foi aferida a conformidade técnica? SIM
Item 9 da
informação 6388
1163446

11 Foi constatada a inexistência de registros indicativos de que a futura contratada esteja apenada com impedimento ou suspensão
de licitar com a União e foi verificada a inexistência de registros de inidoneidade (TCU, CGU e CEIS)? SIM

TCU: 1162375 e
1162487
CADIN: 1163429
e 1163432

12 Consta dos autos Lista de Verificação elaborada pelo Pregoeiro? SIM Informação 6388
-  1163446

 
Ante o exposto, esta Assessoria Jurídica conclui

pela legalidade do presente procedimento licitatório, realizado
na modalidade pregão, na forma eletrônica, regido pela Lei nº
10.520/2002, pelo Decreto nº
10.024/2019, e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93, não
havendo óbice à homologação do PE nº 84/2022, que visa o
Registro de Preço para aquisição eventual de ventiladores de
coluna (120w ou superior) e de parede (150w e 240w),
necessários ao bom funcionamento das atividades
desenvolvidas nos cartórios eleitorais da capital e do interior,
de acordo com as quantidades, especificações e condições
descritas no Termo de Referência (1130906), Edital e Anexos
1145553, conforme relatório Resultado por
Fornecedor (1163441), cujo licitantes vencedores foram:

 
Item 1: Empresa - F.I. COMERCIO EM
GERAL EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n°
07.999.951/0001-65, em razão do melhor
lance ofertado no valor total por
fornecedor de R$ 12.420,00 (doze mil
quatrocentos e vinte reais);
 
Item 2: Empresa - LIVRARIA E
PAPELARIA PRATICA LTDA., inscrita no
CNPJ sob o n° 19.197.721/0001-61, em
razão do melhor lance ofertado no valor
total por fornecedor de R$ 24.600,00
(vinte e quatro mil e seiscentos reais)
 

Registro, por oportuno, que o item 3 foi cancelado
no julgamento, pois fracassaram todas as sete propostas dos
licitantes, por não atenderem à especificação técnica de
possuir no mínimo 240w de potência.

 
À superior consideração do Senhor Diretor-Geral.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 30/09/2022, às 13:20, 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
1163586 e o código CRC 90E72328.

0007606-43.2021.6.02.8000 1163586v3

Parecer 1532 (1163586)         SEI 0007606-43.2021.6.02.8000 / pg. 760



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

CONCLUSÃO

Maceió, 30 de setembro de 2022.
Senhor Presidente,
 
 
Cuida-se de procedimento voltado à análise

da regularidade do Pregão Eletrônico nº 84/2022, objetivando
o Registro de Preço para aquisição eventual de ventiladores de
coluna (120w ou superior) e de parede (150w e 240w), necessários ao
bom funcionamento das atividades desenvolvidas nos
cartórios eleitorais da capital e do interior, de acordo com as
quantidades, especificações e condições descritas no Termo de
Referência (1130906), aprovado pela Secretaria de Administração no
evento SEI nº 1135080, Edital e Anexos 1145553.

Por meio do Parecer nº 1532/2022 (1163586), a
Assessoria Jurídica concluiu pela legalidade do presente
procedimento licitatório, realizado na modalidade pregão, na forma
eletrônica, regido pela Lei nº 10.520/2002, pelo Decreto nº
10.024/2019, e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93, não havendo
óbice à homologação do PE nº 84/2022,  conforme
relatório Resultado por Fornecedor (1163441), que teve como
licitantes vencedores:

Item 1: Empresa - F.I. COMERCIO EM GERAL
EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n°
07.999.951/0001-65, em razão do melhor lance
ofertado no valor total por fornecedor de R$
12.420,00 (doze mil quatrocentos e vinte
reais);
 
Item 2: Empresa - LIVRARIA E PAPELARIA
PRATICA LTDA., inscrita no CNPJ sob o n°
19.197.721/0001-61, em razão do melhor lance
ofertado no valor total por fornecedor de R$
24.600,00 (vinte e quatro mil e seiscentos
reais)
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Registra, ainda, o Sr. Assessor, que o item 3 foi cancelado

no julgamento, pois fracassaram todas as sete propostas dos
licitantes, por não atenderem à especificação técnica de possuir no
mínimo 240w de potência.

Dessa forma, tendo em vista a regularidade de todos os
atos procedimentais realizados no presente certame licitatório e o
pronunciamento favorável da AJ-DG, faço estes autos eletrônicos
conclusos a Vossa Excelência, para os fins do disposto no art. 4º,
inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002.

 
Respeitosamente

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 30/09/2022, às 18:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1164287 e o código CRC E6D89972.

0007606-43.2021.6.02.8000 1164287v1
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PROCESSO : 0007606-43.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE PATRIMÔNIO

ASSUNTO : Homologação. Pregão eletrônico nº 84/2022. Registro de Preço para aquisição eventual de ventiladores de coluna (120w
ou superior) e de parede (150w e 240w).

 

Decisão nº 4279 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

Concluído o procedimento licitatório em epígrafe e tendo
em vista a manifestação da Assessoria Jurídica da Diretoria Geral,
por meio do Parecer nº 1532/2022 (1163586), atestando a legalidade
de todo o certame, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos
elegais efeitos, o resultado do Pregão Eletrônico nº 84/2022,
objetivando o Registro de Preço para aquisição eventual de
ventiladores de coluna (120w ou superior) e de parede (150w e
240w), necessários ao bom funcionamento das atividades
desenvolvidas nos cartórios eleitorais da capital e do interior, de
acordo com as quantidades, especificações e
condições descritas no Termo de Referência (1130906), aprovado
pela Secretaria de Administração no evento SEI nº 1135080, Edital e
Anexos 1145553, e de acordo com a Ata de Realização do Pregão
Eletrônico (1163445) e conforme relatório Resultado por
Fornecedor (1163441), mais o Termo de Adjudicação (1163444), que
teve como licitantes vencedores:

 

Item 1: Empresa - F.I. COMERCIO EM
GERAL EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n°
07.999.951/0001-65, em razão do melhor lance
ofertado no valor total por fornecedor de R$
12.420,00 (doze mil quatrocentos e vinte
reais);
 
Item 2: Empresa - LIVRARIA E
PAPELARIA PRATICA LTDA. , inscrita no
CNPJ sob o n° 19.197.721/0001-61, em razão
do melhor lance ofertado no valor total por
fornecedor de R$ 24.600,00 (vinte e quatro
mil e seiscentos reais)
 

Ressalte-se, por oportuno, o apontamento da AJ-DG,
de que o item 3 foi cancelado no julgamento, pois fracassaram todas
as sete propostas dos licitantes, por não atenderem à especificação
técnica de possuir no mínimo 240w de potência.

Desse modo, com arrimo no art. 4º, inciso XXII, da Lei nº
10.520/2002 e no Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, na Lei
nº 8.666/93, AUTORIZO a contratação das empresas suso referidas.

À Secretaria de Administração para as providências que
se fizerem necessárias à realização da contratação decorrente da
presente Decisão.

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
04/10/2022, às 18:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1165066 e o código CRC 5110A23B.

0007606-43.2021.6.02.8000 1165066v5
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Pregão/Concorrência Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Pregão Nº 00084/2022 (SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)

 
Às 20:17 horas do dia 04 de outubro de 2022, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0007606-43.2021,
Pregão nº 00084/2022. 
 

 
Resultado da Homologação

 
Item: 1
Descrição: Ventilador
Descrição Complementar: Ventilador Material: Aço , Diâmetro: 40 CM, Tipo: Coluna , Tensão Alimentação: 110/220
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 60 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 227,6000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: F.I. COMERCIO EM GERAL EIRELI , pelo melhor lance de R$ 207,0000 e a quantidade de 60
Unidade .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 29/09/2022
14:40:14 - Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: F.I. COMERCIO EM GERAL

EIRELI, CNPJ/CPF: 07.999.951/0001-65, Melhor lance: R$ 207,0000

Homologado 04/10/2022
20:17:11

JOSE RICARDO
ARAUJO E SILVA

 
Item: 2
Descrição: Ventilador
Descrição Complementar: Ventilador Material: Aço , Cor: Preta , Diâmetro: 50 CM, Tipo: Parede , Características
Adicionais: Oscilante, Inclinação Vertical, Controle De Veloci , Tensão Alimentação: 110/220 V, Potência Motor: 200
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 60 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 302,0400 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA , pelo melhor lance de R$ 203,0000 e a quantidade de 60
Unidade .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 29/09/2022
14:40:22 - Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: LIVRARIA E PAPELARIA

PRATICA LTDA, CNPJ/CPF: 19.197.721/0001-61, Melhor lance: R$ 203,0000

Homologado 04/10/2022
20:17:22

JOSE RICARDO
ARAUJO E SILVA

 
Item: 3
Descrição: Ventilador
Descrição Complementar: Ventilador Material: Aço , Cor: Preta , Diâmetro: 50 CM, Tipo: Parede , Características
Adicionais: Oscilante, Inclinação Vertical, Controle De Veloci , Tensão Alimentação: 110/220 V, Potência Motor: 200
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Termo de Homologação PE 84/2022 (1167175)         SEI 0007606-43.2021.6.02.8000 / pg. 764



04/10/2022 20:20 Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/termoHom.asp?prgCod=1078161&tipo=t 2/2

Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 60 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 455,4500 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado no julgamento

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações
Cancelado

no
julgamento

29/09/2022
14:03:07 -

Item cancelado no julgamento. Motivo: Item 3 cancelado pois fracassou todas as
sete propostas dos licitantes não atenderam a especificação técnica de possuir

no mínimo 240w de potência.

Homologado 04/10/2022
20:17:34

JOSE
RICARDO
ARAUJO E

SILVA

Fim do documento
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 04 de outubro de 2022.
À SLC, para publicar o resultado do certame,

destacando que há convocação aberta até amanhã para a
formação do cadastro de reservas.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 04/10/2022, às 20:23, 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
1167176 e o código CRC 8500C598.

0007606-43.2021.6.02.8000 1167176v1
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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 05302022100600152
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Nº 191, quinta-feira, 6 de outubro de 2022ISSN 1677-7069Seção 3

Regional Eleitoral do Acre, do Fórum Eleitoral de Rio Branco e dos Cartórios das Zonas
Eleitorais mun. Total de Itens Licitados: 12. Edital: 06/10/2022 das 08h00 às 12h00 e das
13h00 às 17h00. Endereço: Alameda Ministro Miguel Ferrante, N.º 224, Portal da Amazônia
- Rio Branco/AC ou https://www.gov.br/compras/edital/70002-5-00052-2022. Entrega das
Propostas: a partir de 06/10/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 19/10/2022 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

BRUNA SILVA BRASIL
Sclc/treac

(SIASGnet - 05/10/2022) 70002-00001-2022NE000001

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

NE 541, de 12/09/2022; Processo SEI 0008292-98.2022.6.02.8000; Fund. Legal: art. 24, IV
da Lei nº 8.666/93; Partes: União, através do TRE/AL e a empresa PADRÃO LOCACÕES E
EVENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 07.684.405/0001-35; Objeto: aditamento da
Nota de Empenho nº 541/2022 que teve por objeto a locação de toldos, organizadores de
fila e painéis divisórios em "L" para a realização das Eleições Gerais de 2022 (Primeiro
Turno), no valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), em 04/10/2022; Autorização:
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente do TRE-AL, em 01/10/2022.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

NE 542, de 12/09/2022; Processo SEI 0008292-98.2022.6.02.8000; Fund. Legal: art. 24, IV
da Lei nº 8.666/93; Partes: União, através do TRE/AL e a empresa PADRÃO LOCACÕES E
EVENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 07.684.405/0001-35; Objeto: aditamento da
Nota de Empenho nº 542/2022 que teve por objeto a locação de toldos, organizadores de
fila e painéis divisórios em "L" para a realização das Eleições Gerais de 2022 (Segundo
Turno), no valor de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais), em 04/10/2022; Autorização:
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente do TRE-AL, em 01/10/2022.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

A Secretaria de Administração do TRE/AL, no uso de suas atribuições
regimentais, considerando o que consta nos autos do Processo Administrativo TRE/AL nº
0000972-65.2020.6.02.8000, vem proceder à NOTIFICAÇÃO da empresa ENGEVISA SERVIÇOS
DE ENGENHARIA EIRELI, CNPJ nº 19.964.929/0001-69, em razão de encontrar-se em local
incerto e não sabido, para que no prazo de 05 dias úteis, após o conhecimento do teor do
ofício nº 43012022 GSAD-TRE-AL, apresentar justificativa/defesa por motivo de entrega do
material constante do documento fiscal eletrônico nº 412 de 23 de julho de 2020, no valor
total de R$ 10.189,48 (dez mil cento e oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos), com
atraso de 53 (cinquenta e três) dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho
nº 172/2020, em 21/02/2020, sob pena de aplicação da sanção administrativa de multa de
mora de 10% (dez por cento) sobre o valor da venda efetuada pelo TRE/AL, que
correspondem ao montante final de R$ 1.018,95 (um mil dezoito reais e noventa e cinco
centavos), retido cautelarmente por ocasião do pagamento do documento fiscal.

JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA
Secretário de Administração

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2022

Processo Administrativo SEI nº 0004065-65.2022.6.02.8000;
O Presidente do TRE/AL, Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, homologou,

em 23/09/2022, o resultado do Pregão Eletrônico nº 73/2022, que tem por objeto o
registro de preços de material de limpeza e produtos de higienização, para atender às
Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, ao Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas e ao
59º Batalhão de Infantaria Motorizado, de acordo com as quantidades, especificações e
condições descritas no Termo de Referência, Edital e seus anexos, adjudicado às empresas:
a) PENEDO DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n° 34.016.593/0001-
04, em razão do melhor lance ofertado no valor total de R$ 58.046,50 (cinquenta e oito
mil, quarenta e seis reais e cinquenta centavos), licitante vencedor do Grupo 1; b)
LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°19.197.721/0001-61, em
razão do melhor lance ofertado no valor total de R$ 60.859,00 (sessenta mil, oitocentos e
cinquenta e nove reais), licitante vencedor do Grupo 2 e; c) INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 08.158.664/0001-95,
em razão do melhor lance ofertado no valor total de R$ 85.545,00 (oitenta e cinco mil,
quinhentos e quarenta e cinco reais), licitante vencedor dos Grupos 4 e 5; e autorizou a
contratação da empresa com arrimo no art. 4º, inciso XXII da Lei nº 10.520/2002, no
Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, na Lei nº 8.666/93.

Maceió-AL, 5 de outubro de 2022.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2022

Processo Administrativo SEI nº 0007535-07.2022.6.02.8000;
O Presidente do TRE/AL, Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, homologou,

em 04/10/2022, o resultado do Pregão Eletrônico nº 83/2022, que tem por objeto o
registro de preços aquisição de material de consumo - gêneros alimentícios, a fim de
atender a demanda das Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, , de acordo com as
quantidades, especificações e condições descritas no Termo de Referência, Edital e Anexo
Único, adjudicado às empresas: a) PORTAL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, inscrita no
CNPJ sob o nº 21.883.765/0001-97, em razão do melhor lance ofertado no valor total de
R$ 12.550,00 (doze mil, quinhentos e cinquenta reais), licitante vencedor dos itens 2 e 3 e;
b) GILBERTO CEZÁRIO DA SILVA JUNIOR COMÉRCIO DE CAPOTARIA, inscrita no CNPJ sob o
nº 26.125.358/0001-34, em razão do melhor lance ofertado no valor total de R$ 6.000,00
(seis mil reais), licitante vencedor do item 4, sendo o item 1 cancelado na fase de
Julgamento, tendo em vista que o licitante não aceitou o valor estimado pela
Administração e autorizou a contratação da empresa com arrimo no art. 4º, inciso XXII da
Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, na Lei nº 8.666/93.

Maceió-AL, 5 de outubro de 2022.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84/2022

Processo Administrativo SEI nº 0007606-43.2021.6.02.8000;
O Presidente do TRE/AL, Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES,

homologou, em 04/10/2022, o resultado do Pregão Eletrônico nº 84/2022, que tem por
objeto o Registro de Preços para aquisição eventual de ventiladores de coluna (120w
ou superior) e de parede (150w e 240w), necessários ao bom funcionamento das
atividades desenvolvidas nos cartórios eleitorais da capital e do interior, adjudicado às
empresas: a) F.I. COMERCIO EM GERAL EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n°
07.999.951/0001-65, vencedora do Item 1, em razão do melhor lance ofertado no valor
total de R$ 12.420,00 (doze mil quatrocentos e vinte reais); b) LIVRARIA E PAPELARIA
PRATICA LTDA., inscrita no CNPJ sob o n° 19.197.721/0001-61, vencedora do Item 2,
em razão do melhor lance ofertado no valor total de R$ 24.600,00 (vinte e quatro mil
e seiscentos reais), Ressaltando-se, por oportuno, que o item 3 foi cancelado no

julgamento; e autorizou a contratação, convocando às empresas referidas para a
devida assinatura da Ata de Registro de Preços com arrimo no art. 4º, inciso XXII da
Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, na Lei nº
8.666/93.

Maceió-AL, 5 de outubro de 2022.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
AVISO DE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS

PAD nº 11215/2022. Pregão Eletrônico nº 02/2022 do Tribunal Regional Eleitoral da
Paraíba (TRE-PB).

O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), no uso de
suas atribuições, decide utilizar a Ata de Registro de Preços, decorrente do certame acima
especificado. Assim AUTORIZA a adesão à Ata de Registro de Preços nº 38/2022 do
Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB), visando a aquisição de infraestrutura de
datacenter, composta por solução de infraestrutura hiperconvergente, softwares de
virtualização, switches e serviços, perfazendo o montante de R$ 2.913.600,00 (dois
milhões, novecentos e treze mil e seiscentos reais), em favor da empresa APPR OAC H
TECNOLOGIA LTDA, CNPJ: 24.376.542/0001-21. Adesão conforme o Decreto 7.892/2013.
Data da autorização: 04/10/2022.

Manaus-AM, 5 de outubro de 2022.
JORGE MANOEL LOPES LINS

Presidente do Tribunal

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato 082/2022, firmado entre a União, por intermédio do Tribunal Regional
Eleitoral da Bahia e a Empresa CLARO S.A. OBJETO: Serviço de telefonia móvel pessoal
(SMP), com VOZ e DADOS Banda Larga com tecnologia 4G/GSM (Sistema Global para
Comunicações Móveis) ou de tecnologia superior, com o fornecimento de 246 chips.
VALOR TOTAL: R$ 4.342,32. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93 e Pregão nº 45/2022.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.33.90.40.14; Ação 02.122.0033.20GP.0029.
Processo SEI: 0009719-49.2022.6.05.8000. VIGÊNCIA: 24 meses, contados da data de sua
assinatura. ASSINATURA: 04/10/2022. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira pelo TRE-
BA e o Sr. Luiz Gonzaga Macedo Carrilho, pela Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo SEI n.º 2022.0.000005581-7. Espécie: Dispensa de licitação. Objeto: serviço de
locação de veículo com motorista, com vistas à prestação de trabalhos junto à 14ª Zona
Eleitoral - Lavras da Mangabeira-CE, uma vez que não surgiram interessados ao certame
licitatório anterior. Contratado: VICENTE GONÇALVES BEZERRA, CPF: 204.971.133-68. Valor:
R$ 7.810,00, Fundamento: art. 24, V da Lei n.º 8.666/93 e Processo SEI nº
2022.0.000005581-7 Ratificado por: Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral. Data: 29/09/2022.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Espécie: Inexigibilidade. Objeto: a prestação de serviços técnicos profissionais especializados
de capacitação através da palestra "PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - REABERTURA DO
PRAZO DE MIGRAÇÃO - CENÁRIOS, PERSPECTIVAS E NOVAS REGRAS - MP 1.119, DOU de
26/05/2022". Contratado: HEXAGON ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO AD,
CNPJ:07.305.943/0001-71. Valor: R$ 7.900,00. (sete mil e novecentos reais). Fundamento:
art. art. 25, II c/c o art. 13, VI, da Lei n º 8.666/93, e Processo PAD n.º 5406/2022.
Ratificado por: Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE. Data: 29/09/2022.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 1º Termo Aditivo à Nota de Empenho N.º 779/2022 referente ao Contrato
celebrado com a pessoa física MAURO ROBERTO LEMOS FERREIRA. Objeto: Este termo
aditivo visa ao acréscimo de 3 diárias ao empenho 779/2022, conforme solicitado pela 04ª
Zona Eleitoral. Fundamento: no art. 65, § 1º, da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, e na
autorização superior constante do Processo SEI n.º 2022.0.000005706-2. Assina, pelo TRE,
Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE. DATA: 29/09/2022

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Espécie: Extrato de Nota de Empenho 2022NE779, emitida em 04/10/2022. Dispensa de
licitação. Processo SEI Nº 2022.0.000005706-2. Contratada: MAURO ROBERTO LEMOS
FERREIRA, CPF:715.628.003-10. Objeto: Contratação de serviço de locação de veículo com
motorista, para atender o Cartório da 4ª ZE - Maranguape, nas Eleições 2022. Valor: R$
3.784,68. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho: 1 167864 0100000000, sob
elemento de despesa 339033 - Passagens e despesas com locomoção. Assina: Hugo Pereira
Filho, Diretor-Geral e Iberê Comin Nunes, Gestor Financeiro.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Espécie: Extrato de Nota de Empenho 2022NE957, emitida em 04/10/2022. Inexigibilidade.
Processo SEI Nº 2022.0.000005406-3. Contratada: HEXAGON ASSESSORIA E CONS U LT O R I A
EM GESTÃO AD, CNPJ: 07.305.943/0001-71. Objeto: a prestação de serviços técnicos
profissionais especializados de capacitação através da palestra "PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR - REABERTURA DO PRAZO DE MIGRAÇÃO - CENÁRIOS, PERSPECTIVAS E
NOVAS REGRAS - MP 1.119, DOU de 26/05/2022". Valor: R$ 7.900,00. DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA:Programa de Trabalho: 1 186077 0100000000, sob elemento de despesa
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. Assina: Hugo Pereira Filho, Diretor-
Geral e Iberê Comin Nunes, Gestor Financeiro.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Espécie: Extrato de Nota de Empenho 2022NE958, emitida em 04/10/2022. Inexigibilidade.
Processo SEI Nº 2022.0.000005581-7. Contratada: VICENTE GONÇALVES BEZERRA, CPF:
204.971.133-68 Objeto: contratação do serviço de locação de veículo com motorista, para
atender a 14ª ZE - Lavras da Mangabeira, nas Eleições 2022. Valor: R$ 7.810,00. DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho: 1 167864 0100000000, sob elemento de despesa
339033 - Passagens e despesas com locomoção. Assina: Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral e
Iberê Comin Nunes, Gestor Financeiro.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 85/2022

Espécie: Pregão Eletrônico n.º 85/2022. Processo n.º 5340/2022. Objeto: é a aquisição de
carimbos, diplomas e sacos de ráfia. O objeto foi adjudicado às empresas: MAXIRAFIA
INDUSTRIA IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO DE EMBALAGENS LTDA, CNPJ: 41.767.338/0001-50.
item 3, Valor total: R$5.000,00; CONTIPLAN TECNOLOGIA GRAFICA LTDA, CNPJ:
66.605.734/0001-02, item 2, valor total: R$9.540,00. O item 1 foi cancelado no julgamento,
por ausência de proposta válida. Homologado por: Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do
TRE/CE. Data: 26/09/2022.

Em 5 de outubro de 2022.
HUGO PEREIRA FILHO

Diretor-Geral

Publicação no DOU, do aviso de homologação do PE nº 84/2022 (1168966)         SEI 0007606-43.2021.6.02.8000 / pg. 768
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Pregão/Concorrência Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Ata de Formação do Cadastro de Reserva 
 

 Data de abertura:  23/09/2022 14:00
 Número da portaria:  PORTARIA TRE 121/2022
 Data de portaria:  06/04/2022
 Número do processo:  0007606-43.2021
 Pregão:  00084/2022 (SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)
 Objeto:  Registro de Preço para aquisição eventual de ventiladores de coluna (120w ou superior) e de parede (150w e
240w), necessários ao bom funcionamento das atividades desenvolvidas nos cartórios eleitorais da capital e do interior,
conforme especificações descritas no edital e seus anexos.

 
 
    Item 1

Descrição: Ventilador
Descrição Complementar: Ventilador Material: Aço , Diâmetro: 40 CM, Tipo: Coluna , Tensão Alimentação: 110/220
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 60 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 227,6000  
 
Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ Nome/Razão Social Quantidade Ofertada Valor Adjudicado
07.999.951/0001-65 F.I. COMERCIO EM GERAL EIRELI 60 R$ 207,0000

 
Cadastro de Reserva:
   Data/Hora Inicial: 04/10/2022 20:17 Data/Hora Final: 06/10/2022 08:17
   Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 06/10/2022 18:41
   Valor para Cadastro de Reserva: R$ 207,0000
 
Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação CPF/CNPJ Nome/Razão Social Qtde. Ofertada Data/Hora da Adesão
Não houve adesão ao Cadastro de Reserva

 
Eventos do Item

Evento Data CPF do
Usuário Justificativa/Observações

Convocação para
cadastro de reserva

04/10/2022
20:17:14

758.180.784-
34

Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 04/10/2022
20:17 com data fim prevista para 06/10/2022 08:17 pelo valor de R$

207,0000.
Envio do cadastro

de reserva ao
SIASG

06/10/2022
18:41:55

758.180.784-
34 Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

 
 
    Item 2

Descrição: Ventilador
Descrição Complementar: Ventilador Material: Aço , Cor: Preta , Diâmetro: 50 CM, Tipo: Parede , Características
Adicionais: Oscilante, Inclinação Vertical, Controle De Veloci , Tensão Alimentação: 110/220 V, Potência Motor: 200
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
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Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 60 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 302,0400  
 
Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ Nome/Razão Social Quantidade Ofertada Valor Adjudicado
19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA 60 R$ 203,0000

 
Cadastro de Reserva:
   Data/Hora Inicial: 04/10/2022 20:17 Data/Hora Final: 06/10/2022 08:17
   Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 06/10/2022 18:41
   Valor para Cadastro de Reserva: R$ 203,0000
 
Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação CPF/CNPJ Nome/Razão Social Qtde. Ofertada Data/Hora da Adesão
Não houve adesão ao Cadastro de Reserva

 
Eventos do Item

Evento Data CPF do
Usuário Justificativa/Observações

Convocação para
cadastro de reserva

04/10/2022
20:17:25

758.180.784-
34

Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 04/10/2022
20:17 com data fim prevista para 06/10/2022 08:17 pelo valor de R$

203,0000.
Envio do cadastro

de reserva ao
SIASG

06/10/2022
18:41:55

758.180.784-
34 Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

Fim do documento
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 06 de outubro de 2022.
Devolvo os autos à SLC, após juntada da ata do

cadastro de reserva (doc. 1169905).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 06/10/2022, às 19:06, 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
1169906 e o código CRC D6FA2F68.

0007606-43.2021.6.02.8000 1169906v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 14-A/2022

Processo nº 0007606-43.2021.6.02.8000
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 84/2022

Aos XX dias do mês outubro  de 2022, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS,
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União –  Pessoa Jurídica de Direito Público Interno,
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 –
Farol,  CEP:  57051-090, Maceió/AL, neste ato representado por seu Presidente,
Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira
de Identidade nº 215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68,  residente e
domiciliado nesta Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela empresa FI COMÉRCIO
EM GERAL EIRELI EPP, inscrita no CNPJ n° 07.999.951/0001-65, sediada Rua Herildo Brito, Nº
287,  B.  Santos  Dumont,  CEP:  49.087-250  Aracaju  –  SE,  tel.  (79)3222-5186,  e-mail:
ficomercio@gmail.com,   representada por  Farad dos Santos Mercês, Sócio – Proprietário,
portador  da  Carteira  de  Identidade  nº  36414697  SSP/SE,  inscrito  no  CPF  sob  o  nº
999.404.265-34, para eventual aquisição dos equipamentos abaixo relacionados, conforme
condições descritas no Anexo I do Pregão Eletrônico nº 84/2022, nos termos da Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993 e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, em consonância com o
que faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos),
do Decreto nº 10. 024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro
de 2013, e alterações, e demais normas legais aplicáveis.

1 – DO OBJETO.

1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na
forma do Edital de Pregão Eletrônico nº 84/2022:

ITEM DESCRIÇÃO
MARCA/
MODELO UNID.

QUANT.
TOTAL

REGISTRADA

VALOR
UNITÁRIO

(R$)

VALOR
TOTAL
(R$)

01 Ventiladores de
coluna/pedestal

(potência mínima de
120W).

VENTISOL
Turbo 6
50CM

Unid. 60 207,00 12.420,0
0

1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor
do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do
fornecedor, conforme previsto no subitem 16.3.1 do edital do PE nº 84/2022:

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos

2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços será de 12 (doze) meses a
partir da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 14-A/2022                                                                                              1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

3 – DO PRAZO DE ENTREGA.
3.1. O prazo máximo para o fornecimento é de 45 (quarenta e cinco) dias corridos,
após  o  recebimento  da  ordem  de  fornecimento,  nota  de  empenho  ou  documento
equivalente.

4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.

4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador:

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de
classificação indicada na licitação;

b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a
compatibilidade com as obrigações assumidas;

c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação
às novas condições de mercado;

d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade
dos preços registrados na Ata;

e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata;

f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações;

g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto
ao interesse em fornecer o objeto do registro a outro (s) órgão (s) da Administração
Pública que externe (m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15
do edital de licitação.

4.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante:

a) Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir suas obri-
gações dentro das normas e condições do processo de venda;

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.

5 - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.

5.1. São obrigações do detentor da Ata:

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente
Ata;

b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 14-A/2022                                                                                              2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

presente Ata;

c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o
regime de direito público;

d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado a outro
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse
de utilizar a presente Ata, conforme item 16.15 do edital de licitação.

5.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado:

a) Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosamente os prazos,
as especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, no Edital de
Pregão, e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas, fornecen-
do todas as informações eventualmente solicitadas;

b) Fornecer assistência técnica gratuita, durante o período da garantia mínima
de 12 meses, por meio de Assistência Técnica Autorizada pelo Fabricante;

c) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais,  mão-de-
obra, embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, emolumentos
ou quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento;

d) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do material,
incluindo as entregas feitas por transportadora;

e) Fornecer, junto com o material, a Nota Fiscal discriminada de acordo com a
Nota de Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para que sejam
tomadas as medidas de aceites e pagamentos;

f) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/noti-
ficações enviadas pelo TRE/AL; 

g) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço ele-
trônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho; 

h) 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 aplicá-
vel à natureza do objeto da contratação; 

i) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União,
INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição regu-
lar; 

j) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto
do contrato; 

k) 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.

6 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

6.1. Os materiais  deverão ser  entregues,  no prazo de 45 (quarenta e  cinco)  dias
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corridos a partir  do recebimento da Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento,  no
Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situado na Rua Coronel Pedro Lima,
nº 230 - Jaraguá, CEP 57022-220, Maceió-AL, durante seu horário normal de expediente.   
6.2. Os  materiais  serão  recebidos  na  Seção  de  Almoxarifado,  que  informará  a
quantidade de volumes recebidos, no prazo de até 03 dias úteis do recebimento, à Seção
de Patrimônio, que receberá o material da seguinte forma:

a) Provisoriamente, por fiscal designado da Seção de Patrimônio que analisará as
especificações técnicas, através de modelo próprio conforme normativo interno;

b) Definitivamente, pelo gestor do contrato no prazo máximo de até 05 dias úteis,
contados  da  comunicação  da  SEALMOX,  após  os  testes  e  conferências  necessárias,
mediante documento específico anexado ao processo conforme normativo interno.

6.3.  O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.

6.4. O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do
objeto, será de 05  (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento.

6.5. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio.

6.6.  O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao
consumidor.

6.7.    O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze) dias,
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na
Seção 7.

7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

7.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital  e no
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

a) não assinar a ata de registro de preços; 

b) não entregar a documentação exigida no edital; 

c) apresentar documentação falsa; 

d) causar o atraso na execução do objeto; 

e) não mantiver a proposta; 

f) falhar na execução do contrato; 

g) fraudar a execução do contrato; 

h) comportar-se de modo inidôneo; 

i) declarar informações falsas; e 

j) cometer fraude fiscal. 
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7.2. 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.

7.3. 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.

7.4. O  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas  poderá  aplicar  as  seguintes  sanções
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 

a) multa de 0,50% (meio por cento) por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item
(ns) entregue(s) em atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e
a  critério  da  Administração,  poderá  ocorrer  a  não  aceitação  do(s)  objeto(s),
recaindo sobre este(s) a multa constante na alínea “d” abaixo, sem prejuízo da
rescisão unilateral da avença; 

b) multa de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) por dia, sobre o valor do(s)
item (ns) entregues em desconformidade, caso o prazo de substituição daqueles
assim configurados não seja cumprido, limitada a incidência a 5 dias de atraso
injustificado. Após o 5º dia será considerada inexecução parcial do contrato; 

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor
do(s) item (ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da obrigação assumida,
assim considerado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto
na  alínea  “a”  acima,  bem  como  a  extrapolação  do  prazo  máximo  de  atraso
injustificado estabelecido na alínea “b” acima; 

d) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho. 

7.4.1. As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas de
forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% do valor total do
contrato celebrado. 

7.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com
as demais. 

7.4.3. Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor da(s)
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso. 

7.4.4. Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão temporária de
participação em licitação e impedimento de contratar com Administração, por prazo
não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar
com a Administração Pública. 

7.4.5. A Administração,  para aplicação das sanções,  analisará as  circunstâncias do
caso  e  as  justificativas  apresentadas  em  até  48  (quarenta  e  oito)  horas  pela
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. 

7.4.6. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente.

7.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será descontado
dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
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7.6. 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. 

7.7. O  licitante  contratado,  quando  não  puder  cumprir  os  prazos  estipulados  para  o
fornecimento do serviço, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito,
devidamente  comprovada,  e  em  documento  contemporâneo  à  sua  ocorrência,
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente,
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente
as  condições  do contrato,  ou  que impeça a  sua execução,  por  fato  ou  ato  de  terceiro
reconhecido pela Administração. 

7.8. Do ato que aplicar  as  penalidades caberá recurso na forma do art.  109 da Lei  nº
8.666/1993. 

7.9. 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. 

7.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta ao
licitante contratado. 

7.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 

7.12. 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. 

7.12.1. 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. 

7.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes contratantes,
respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas reguladoras da
matéria, em especial as Leis n os 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o
caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito
Privado. 

7.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, multa
de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União.

8- DO PAGAMENTO

8.1. O  pagamento  será  efetuado  mediante  ordem  bancária  de  crédito  em  conta
corrente,  em até 10 (dez)  dias,  a contar  da data da entrega da respectiva  Nota Fiscal
devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado.

8.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

8.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

8.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos
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fiscais determinados pela legislação tributária.

8.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento que
comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de que
trata o item anterior.

8.6. 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%

8.7. Nenhum  pagamento  será  efetuado  à  Contratada  enquanto  pendente  de
liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de
preços ou a atualização monetária.

9 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

9.1 -  Visando  à  efetiva  aplicação  de  critérios,  ações  ambientais  e  socioambientais  que
contribuam para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, e em atendimento
ao disposto no art. 3º da Lei n.º 8.666/93, bem como no Acórdão n.º 1056/2017 – Plenário
do  TCU;  na  Resolução  n.º  201/2015  do  CNJ  e  na  Resolução  n.º  23.474/2016  do  TSE,
será(ão)exigido(s) como critério(s) de sustentabilidade. 

9.1.1 - obedecer às normas técnicas, de saúde, de higiene e de segurança do trabalho,
de acordo com as normas do Ministério do Trabalho e Emprego e normas ambientais
vigentes; 

9.1.2 -  fornecer  aos  empregados  os  equipamentos  de  segurança  que  se  fizerem
necessários  à  execução  de  serviços  e  fiscalizar  seu  uso,  em  especial  pelo  que
constada Norma Regulamentadora n.º 6 do MTE; TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. 

9.1.3 -  não  possuir  inscrição  no  cadastro  de  empregadores  flagrados  explorando
trabalhadores  em  condições  análogas  às  de  escravo,  instituído  pela  Portaria
Interministerial MTPS/MMIRDH nº 4, de 11 de maio de 2016; 

9.1.4 - não ter sido condenada, a licitante vencedora ou seus dirigentes, por infringir
as leis de combate à discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao
trabalho escravo, em afronta à previsão aos artigos 1° e 170 da Constituição Federal
de 1988;do artigo 149 do Código Penal Brasileiro; do Decreto n° 5.017, de 12 de março
de 2004(promulga o Protocolo de Palermo) e das Convenções da OIT n.ºs 29 e 10.

10 - DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS.
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10.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o §1  º   do art. 65 da Lei n  º   8.666, de 1993  , de
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº
9.488/2018.

10 – DA PUBLICAÇÃO.

10.1.      O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União.

11 – DO FORO.

11.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de
Alagoas,  para  dirimir  as  questões  originadas  deste contrato,  com exclusão de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em duas
vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes.

Maceió, XX de outubro de 2022.

Pelo TRE/AL:

Desembargador Otávio Leão Praxedes
Presidente

Pela Empresa:

Farad dos Santos Mercês
Representante da empresa
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 14-B/2022

Processo nº 0007606-43.2021.6.02.8000
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 84/2022

Aos XX dias do mês outubro  de 2022, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS,
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União –  Pessoa Jurídica de Direito Público Interno,
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 –
Farol,  CEP:  57051-090, Maceió/AL, neste ato representado por seu Presidente,
Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira
de Identidade nº 215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68,  residente e
domiciliado nesta Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela empresa LIVRARIA E
PAPELARIA PRATICA LTDA., inscrita no CNPJ sob o n° 19.197.721/0001-61, sediada na Rua
Divina Pastora, n° 659, Centro, Aracaju-SE, CEP: 49.010-600, tel. (079) 3303-5348  99838-
6988, Email:  papelariapratica@hotmail.com, representada por  Valdete dos Santos, Sócia
administradora, portadora da Carteira de Identidade nº º 1.167.123 - SSP/SE, inscrita no CPF
sob o nº  626.793.765-87,  para eventual aquisição dos equipamentos  abaixo relacionados,
conforme condições descritas no Anexo I do Pregão Eletrônico nº 84/2022, nos termos da
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e da Lei  nº 10.520, de 17 de julho de 2002, em
consonância  com o  que  faculta  o  art.  191  da  Lei  nº  14.133/2021  (Lei  de  Licitações  e
Contratos Administrativos), do Decreto nº 10. 024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto
nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e alterações, e demais normas legais aplicáveis.

1 – DO OBJETO.

1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na
forma do Edital de Pregão Eletrônico nº 84/2022:

ITEM DESCRIÇÃO
MARCA/
MODELO UNID.

QUANT.
TOTAL

REGISTRADA

VALOR
UNITÁRIO

(R$)

VALOR
TOTAL
(R$)

02 Ventilador de parede 
(potência mínima de 
150W e inferior a 
240W).

Ventisol Unid. 60 203,00 12.180,0
0

1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor
do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do
fornecedor, conforme previsto no subitem 16.3.1 do edital do PE nº 84/2022:

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos

2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços será de 12 (doze) meses a
partir da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União.
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3 – DO PRAZO DE ENTREGA.
3.1. O prazo máximo para o fornecimento é de 45 (quarenta e cinco) dias corridos,
após  o  recebimento  da  ordem  de  fornecimento,  nota  de  empenho  ou  documento
equivalente.

4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.

4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador:

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de
classificação indicada na licitação;

b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a
compatibilidade com as obrigações assumidas;

c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação
às novas condições de mercado;

d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade
dos preços registrados na Ata;

e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata;

f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações;

g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto
ao interesse em fornecer o objeto do registro a outro (s) órgão (s) da Administração
Pública que externe (m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15
do edital de licitação.

4.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante:

a) Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir suas obri-
gações dentro das normas e condições do processo de venda;

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.

5 - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.

5.1. São obrigações do detentor da Ata:

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente
Ata;

b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da
presente Ata;
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c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o
regime de direito público;

d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado a outro
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse
de utilizar a presente Ata, conforme item 16.15 do edital de licitação.

5.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado:

a) Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosamente os prazos,
as especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, no Edital de
Pregão, e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas, fornecen-
do todas as informações eventualmente solicitadas;

b) Fornecer assistência técnica gratuita, durante o período da garantia mínima
de 12 meses, por meio de Assistência Técnica Autorizada pelo Fabricante;

c) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais,  mão-de-
obra, embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, emolumentos
ou quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento;

d) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do material,
incluindo as entregas feitas por transportadora;

e) Fornecer, junto com o material, a Nota Fiscal discriminada de acordo com a
Nota de Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para que sejam
tomadas as medidas de aceites e pagamentos;

f) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/noti-
ficações enviadas pelo TRE/AL; 

g) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço ele-
trônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho; 

h) 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 aplicá-
vel à natureza do objeto da contratação; 

i) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União,
INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição regu-
lar; 

j) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto
do contrato; 

k) 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.

6 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

6.1. Os materiais  deverão ser  entregues,  no prazo de 45 (quarenta e  cinco)  dias
corridos a partir  do recebimento da Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento,  no
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Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situado na Rua Coronel Pedro Lima,
nº 230 - Jaraguá, CEP 57022-220, Maceió-AL, durante seu horário normal de expediente.   
6.2. Os  materiais  serão  recebidos  na  Seção  de  Almoxarifado,  que  informará  a
quantidade de volumes recebidos, no prazo de até 03 dias úteis do recebimento, à Seção
de Patrimônio, que receberá o material da seguinte forma:

a) Provisoriamente, por fiscal designado da Seção de Patrimônio que analisará as
especificações técnicas, através de modelo próprio conforme normativo interno;

b) Definitivamente, pelo gestor do contrato no prazo máximo de até 05 dias úteis,
contados  da  comunicação  da  SEALMOX,  após  os  testes  e  conferências  necessárias,
mediante documento específico anexado ao processo conforme normativo interno.

6.3.  O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.

6.4. O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do
objeto, será de 05  (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento.

6.5. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio.

6.6.  O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao
consumidor.

6.7.    O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze) dias,
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na
Seção 7.

7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

7.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital  e no
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

a) não assinar a ata de registro de preços; 

b) não entregar a documentação exigida no edital; 

c) apresentar documentação falsa; 

d) causar o atraso na execução do objeto; 

e) não mantiver a proposta; 

f) falhar na execução do contrato; 

g) fraudar a execução do contrato; 

h) comportar-se de modo inidôneo; 

i) declarar informações falsas; e 

j) cometer fraude fiscal. 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 14-B/2022                                                                                              4

Ata de Registro de Preços n. 14-B/2022, sem assinatura (1170988)         SEI 0007606-43.2021.6.02.8000 / pg. 785



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

7.2. 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.

7.3. 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.

7.4. O  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas  poderá  aplicar  as  seguintes  sanções
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 

a) multa de 0,50% (meio por cento) por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item
(ns) entregue(s) em atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e
a  critério  da  Administração,  poderá  ocorrer  a  não  aceitação  do(s)  objeto(s),
recaindo sobre este(s) a multa constante na alínea “d” abaixo, sem prejuízo da
rescisão unilateral da avença; 

b) multa de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) por dia, sobre o valor do(s)
item (ns) entregues em desconformidade, caso o prazo de substituição daqueles
assim configurados não seja cumprido, limitada a incidência a 5 dias de atraso
injustificado. Após o 5º dia será considerada inexecução parcial do contrato; 

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor
do(s) item (ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da obrigação assumida,
assim considerado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto
na  alínea  “a”  acima,  bem  como  a  extrapolação  do  prazo  máximo  de  atraso
injustificado estabelecido na alínea “b” acima; 

d) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho. 

7.4.1. As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas de
forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% do valor total do
contrato celebrado. 

7.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com
as demais. 

7.4.3. Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor da(s)
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso. 

7.4.4. Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão temporária de
participação em licitação e impedimento de contratar com Administração, por prazo
não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar
com a Administração Pública. 

7.4.5. A Administração,  para aplicação das sanções,  analisará as  circunstâncias do
caso  e  as  justificativas  apresentadas  em  até  48  (quarenta  e  oito)  horas  pela
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. 

7.4.6. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente.

7.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será descontado
dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
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7.6. 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. 

7.7. O  licitante  contratado,  quando  não  puder  cumprir  os  prazos  estipulados  para  o
fornecimento do serviço, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito,
devidamente  comprovada,  e  em  documento  contemporâneo  à  sua  ocorrência,
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente,
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente
as  condições  do contrato,  ou  que impeça a  sua execução,  por  fato  ou  ato  de  terceiro
reconhecido pela Administração. 

7.8. Do ato que aplicar  as  penalidades caberá recurso na forma do art.  109 da Lei  nº
8.666/1993. 

7.9. 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. 

7.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta ao
licitante contratado. 

7.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 

7.12. 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. 

7.12.1. 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. 

7.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes contratantes,
respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas reguladoras da
matéria, em especial as Leis n os 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o
caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito
Privado. 

7.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, multa
de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União.

8- DO PAGAMENTO

8.1. O  pagamento  será  efetuado  mediante  ordem  bancária  de  crédito  em  conta
corrente,  em até 10 (dez)  dias,  a contar  da data da entrega da respectiva  Nota Fiscal
devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado.

8.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

8.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

8.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária.
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8.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento que
comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de que
trata o item anterior.

8.6. 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%

8.7. Nenhum  pagamento  será  efetuado  à  Contratada  enquanto  pendente  de
liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de
preços ou a atualização monetária.

9 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

9.1 -  Visando  à  efetiva  aplicação  de  critérios,  ações  ambientais  e  socioambientais  que
contribuam para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, e em atendimento
ao disposto no art. 3º da Lei n.º 8.666/93, bem como no Acórdão n.º 1056/2017 – Plenário
do  TCU;  na  Resolução  n.º  201/2015  do  CNJ  e  na  Resolução  n.º  23.474/2016  do  TSE,
será(ão)exigido(s) como critério(s) de sustentabilidade. 

9.1.1 - obedecer às normas técnicas, de saúde, de higiene e de segurança do trabalho,
de acordo com as normas do Ministério do Trabalho e Emprego e normas ambientais
vigentes; 

9.1.2 -  fornecer  aos  empregados  os  equipamentos  de  segurança  que  se  fizerem
necessários  à  execução  de  serviços  e  fiscalizar  seu  uso,  em  especial  pelo  que
constada Norma Regulamentadora n.º 6 do MTE; TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. 

9.1.3 -  não  possuir  inscrição  no  cadastro  de  empregadores  flagrados  explorando
trabalhadores  em  condições  análogas  às  de  escravo,  instituído  pela  Portaria
Interministerial MTPS/MMIRDH nº 4, de 11 de maio de 2016; 

9.1.4 - não ter sido condenada, a licitante vencedora ou seus dirigentes, por infringir
as leis de combate à discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao
trabalho escravo, em afronta à previsão aos artigos 1° e 170 da Constituição Federal
de 1988;do artigo 149 do Código Penal Brasileiro; do Decreto n° 5.017, de 12 de março
de 2004(promulga o Protocolo de Palermo) e das Convenções da OIT n.ºs 29 e 10.

10 - DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS.

10.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro
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de preços, inclusive o acréscimo de que trata o §1  º   do art. 65 da Lei n  º   8.666, de 1993  , de
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº
9.488/2018.

10 – DA PUBLICAÇÃO.

10.1.      O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União.

11 – DO FORO.

11.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de
Alagoas,  para  dirimir  as  questões  originadas  deste contrato,  com exclusão de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em duas
vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes.

Maceió, XX de outubro de 2022.

Pelo TRE/AL:

Desembargador Otávio Leão Praxedes
Presidente

Pela Empresa:

Valdete dos Santos
Representante da empresa
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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 outubro de 2022.

À COMAP,

Para checklist, das Atas de Registro de Preços nº 14-A/2022 e nº 14-B/2022 .

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Técnico Judiciário, em 07/10/2022, às 16:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1170997 e o código CRC 048469C1.
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����e��e�������̂

k�������e�������e��eH«J¬HJGHGG9¬FHF¬¬®9=̄ °56<9<4?9H±J¬¬JGHGGe�e��¡�e���e���������e��ej�������e��
������²�e³³³DA2́<µDA2D;8=D@3e¦� �e�¶����e���������̂

e
q����·��e]e��el������e��e\d\\

e
e
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Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 30 de Agosto de 2022
Nº. 202200395374

07.999.951/0001-65

Contribuinte:FI COMERCIO EM GERAL EIRELI EPP

Em  cumprimento  à  solicitação  do  requerente  com  as  características  acima,  e  ressalvado  o
direito  da  Fazenda  Pública  Municipal  pesquisar,  inscrever  e  cobrar,  a  qualquer  tempo,  as
dívidas  que  venham  a  ser  apuradas,  CERTIFICAMOS  para  fins  de  direito  que,  mandando
rever  os  registros  tributários,  não  constatamos  a  existência  de  débitos  em  nome  do
contribuinte  em  apreço.
Esta certidão será válida até 28/11/2022

FE.0054.0024.CE.063CCódigo de Autenticidade:
Certidão emitida com base na Portaria 02/2007 de 28/06/2007

CNPJ:

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet,
no endereço:https://fazenda.aracaju.se.gov.br
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 19.197.721/0001-61 DUNS®: 903624601
Razão Social: LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA
Nome Fantasia: PAPELARIA PRATICA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 01/12/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências

nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 09/10/2022
FGTS 22/10/2022
Trabalhista Validade: 07/11/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 14/10/2022
Receita Municipal Validade: 11/12/2022

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/12/2022Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 07/10/2022 17:53 de
CPF: 019.413.874-70      Nome: LISIANA TEIXEIRA CINTRA

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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1170988PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 0007606-43.2021.6.02.8000

Anexo V

LISTA DE VERIFICAÇÃO – Chancela de minutas de contratos e de atas de registro de
preços.

Item Questionário
Sim
Não
N/A

Evento

1

As informações relativas ao resultado do certame, à
qualificação da futura fornecedora e do respectivo
representante (se for o caso) foram corretamente inseridas
no formulário correspondente ao contrato, publicado como
parte integrante do edital?

  SIM
 1165066 
 1170983 
 1170988

2
As certidões comprobatórias do estado de

regularidade fiscal, trabalhista, previdenciária e junto
ao FGTS da contratada foram juntadas aos autos e

estão todas válidas?
  SIM

 1171428 
 1171429 
 1171430 
 1171436

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 09/10/2022, às 15:03, 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
1171437 e o código CRC D6CF6EB3.

0007606-43.2021.6.02.8000 1171437v2
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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 outubro de 2022.

 

À SLC, após preenchimento da Lista de
Verificação, Anexo V, 1171437, em cumprimento à Portaria
Presidência nº 226/2018 TRE-AL/PRE/COCIN/AAU.

 
Atenciosamente.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 09/10/2022, às 15:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1171438 e o código CRC 67A7748D.

0007606-43.2021.6.02.8000 1171438v1
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E-mail - 1172562

Data de Envio: 
  10/10/2022 16:31:01

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para:
    ficomercio@gmail.com

Assunto: 
  Ata de Registro de Preços nº 14-A/2022 - TRE-AL, para assinatura

Mensagem: 
  Prezado Sr. Farad dos Santos Mercês,
Representante da FI COMÉRCIO EM GERAL EIRELI EPP

Encaminho, em anexo, a Ata de Registro de Preços nº 14-A/2022 - TRE/AL(Processo SEI n.º 0007606-
43.2021.6.02.8000), para imprimi-la em 02 (duas) vias, assinar em cada uma delas e devolver as vias
para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, SLC / COMAP, Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 6º andar,
Farol, CEP: 57.051-090 - Maceió/AL.

Obs: Caso possuam TOKEN, assinar o documento de forma eletrônica, na data de hoje, preferencialmente,
e devolver para o email: slc@tre-al.jus.br.

Por gentileza, RESPONDER acusando o recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

Sandra Helena Lima Alexandre
SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765

Anexos:
    ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 14-A - ventiladores - F.I. COMERCIO - PA 0007606-43.2021.pdf
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E-mail - 1172573

Data de Envio: 
  10/10/2022 16:39:40

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para:
    papelariapratica@hotmail.com

Assunto: 
   Ata de Registro de Preços nº 14-B/2022 - TRE-AL, para assinatura

Mensagem: 
  
Prezada Sra. Valdete dos Santos
Representante da LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA.

Encaminho, em anexo, a Ata de Registro de Preços nº 14-B/2022 - TRE/AL(Processo SEI n.º 0007606-
43.2021.6.02.8000), para imprimi-la em 02 (duas) vias, assinar em cada uma delas e devolver as vias
para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, SLC / COMAP, Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 6º andar,
Farol, CEP: 57.051-090 - Maceió/AL.

Obs: Caso possuam TOKEN, assinar o documento de forma eletrônica, na data de hoje, preferencialmente,
e devolver para o email: slc@tre-al.jus.br.

Por gentileza, RESPONDER acusando o recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

Sandra Helena Lima Alexandre
SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765

Anexos:
    ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 14-B - ventiladores - PAPELARIA PRATICA - PA 0007606-43.2021.pdf
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E-mail - 1172589

Data de Envio: 
  10/10/2022 16:47:47

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para:
    papelariapratica@hotmail.com

Assunto: 
   Ata de Registro de Preços nº 14-B/2022 - TRE-AL, para assinatura

Mensagem: 
  Prezada Sra. Valdete dos Santos
Representante da LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA.

Encaminho, em anexo, a Ata de Registro de Preços nº 14-B/2022 - TRE/AL(Processo SEI n.º 0007606-
43.2021.6.02.8000), para imprimi-la em 02 (duas) vias, assinar em cada uma delas e devolver as vias
para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, SLC / COMAP, Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 6º andar,
Farol, CEP: 57.051-090 - Maceió/AL.

Obs: Caso possuam TOKEN, assinar o documento de forma eletrônica, na data de hoje, preferencialmente,
e devolver para o email: slc@tre-al.jus.br.

Por gentileza, RESPONDER acusando o recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

Sandra Helena Lima Alexandre
SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765

Anexos:
    ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 14-B - ventiladores - PAPELARIA PRATICA - PA 0007606-43.2021.pdf
    E_mail_1172573.html
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 14-A/2022

Processo nº 0007606-43.2021.6.02.8000
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 84/2022

Aos 10  dias do mês outubro  de 2022, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS,
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União –  Pessoa Jurídica de Direito Público Interno,
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 –
Farol,  CEP:  57051-090, Maceió/AL, neste ato representado por seu Presidente,
Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira
de Identidade nº 215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68,  residente e
domiciliado nesta Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela empresa FI COMÉRCIO
EM GERAL EIRELI EPP, inscrita no CNPJ n° 07.999.951/0001-65, sediada Rua Herildo Brito, Nº
287,  B.  Santos  Dumont,  CEP:  49.087-250  Aracaju  –  SE,  tel.  (79)3222-5186,  e-mail:
ficomercio@gmail.com,   representada por  Farad dos Santos Mercês, Sócio – Proprietário,
portador  da  Carteira  de  Identidade  nº  36414697  SSP/SE,  inscrito  no  CPF  sob  o  nº
999.404.265-34, para eventual aquisição dos equipamentos abaixo relacionados, conforme
condições descritas no Anexo I do Pregão Eletrônico nº 84/2022, nos termos da Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993 e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, em consonância com o
que faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos),
do Decreto nº 10. 024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro
de 2013, e alterações, e demais normas legais aplicáveis.

1 – DO OBJETO.

1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na
forma do Edital de Pregão Eletrônico nº 84/2022:

ITEM DESCRIÇÃO
MARCA/
MODELO UNID.

QUANT.
TOTAL

REGISTRADA

VALOR
UNITÁRIO

(R$)

VALOR
TOTAL
(R$)

01 Ventiladores de
coluna/pedestal

(potência mínima de
120W).

VENTISOL
Turbo 6
50CM

Unid. 60 207,00 12.420,00

1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor
do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do
fornecedor, conforme previsto no subitem 16.3.1 do edital do PE nº 84/2022:

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos

2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços será de 12 (doze) meses a
partir da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 14-A/2022                                                                                              1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

3 – DO PRAZO DE ENTREGA.
3.1. O prazo máximo para o fornecimento é de 45 (quarenta e cinco) dias corridos,
após  o  recebimento  da  ordem  de  fornecimento,  nota  de  empenho  ou  documento
equivalente.

4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.

4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador:

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de
classificação indicada na licitação;

b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a
compatibilidade com as obrigações assumidas;

c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação
às novas condições de mercado;

d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade
dos preços registrados na Ata;

e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata;

f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações;

g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto
ao interesse em fornecer o objeto do registro a outro (s) órgão (s) da Administração
Pública que externe (m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15
do edital de licitação.

4.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante:

a) Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir suas obri-
gações dentro das normas e condições do processo de venda;

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.

5 - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.

5.1. São obrigações do detentor da Ata:

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente
Ata;

b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 14-A/2022                                                                                              2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

presente Ata;

c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o
regime de direito público;

d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado a outro
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse
de utilizar a presente Ata, conforme item 16.15 do edital de licitação.

5.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado:

a) Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosamente os prazos,
as especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, no Edital de
Pregão, e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas, fornecen-
do todas as informações eventualmente solicitadas;

b) Fornecer assistência técnica gratuita, durante o período da garantia mínima
de 12 meses, por meio de Assistência Técnica Autorizada pelo Fabricante;

c) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais,  mão-de-
obra, embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, emolumentos
ou quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento;

d) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do material,
incluindo as entregas feitas por transportadora;

e) Fornecer, junto com o material, a Nota Fiscal discriminada de acordo com a
Nota de Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para que sejam
tomadas as medidas de aceites e pagamentos;

f) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/noti-
ficações enviadas pelo TRE/AL; 

g) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço ele-
trônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho; 

h) 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 aplicá-
vel à natureza do objeto da contratação; 

i) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União,
INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição regu-
lar; 

j) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto
do contrato; 

k) 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.

6 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

6.1. Os materiais  deverão ser  entregues,  no prazo de 45 (quarenta e  cinco)  dias
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

corridos a partir  do recebimento da Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento,  no
Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situado na Rua Coronel Pedro Lima,
nº 230 - Jaraguá, CEP 57022-220, Maceió-AL, durante seu horário normal de expediente.   
6.2. Os  materiais  serão  recebidos  na  Seção  de  Almoxarifado,  que  informará  a
quantidade de volumes recebidos, no prazo de até 03 dias úteis do recebimento, à Seção
de Patrimônio, que receberá o material da seguinte forma:

a) Provisoriamente, por fiscal designado da Seção de Patrimônio que analisará as
especificações técnicas, através de modelo próprio conforme normativo interno;

b) Definitivamente, pelo gestor do contrato no prazo máximo de até 05 dias úteis,
contados  da  comunicação  da  SEALMOX,  após  os  testes  e  conferências  necessárias,
mediante documento específico anexado ao processo conforme normativo interno.

6.3.  O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.

6.4. O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do
objeto, será de 05  (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento.

6.5. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio.

6.6.  O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao
consumidor.

6.7.    O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze) dias,
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na
Seção 7.

7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

7.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital  e no
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

a) não assinar a ata de registro de preços; 

b) não entregar a documentação exigida no edital; 

c) apresentar documentação falsa; 

d) causar o atraso na execução do objeto; 

e) não mantiver a proposta; 

f) falhar na execução do contrato; 

g) fraudar a execução do contrato; 

h) comportar-se de modo inidôneo; 

i) declarar informações falsas; e 

j) cometer fraude fiscal. 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

7.2. 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.

7.3. 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.

7.4. O  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas  poderá  aplicar  as  seguintes  sanções
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 

a) multa de 0,50% (meio por cento) por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item
(ns) entregue(s) em atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e
a  critério  da  Administração,  poderá  ocorrer  a  não  aceitação  do(s)  objeto(s),
recaindo sobre este(s) a multa constante na alínea “d” abaixo, sem prejuízo da
rescisão unilateral da avença; 

b) multa de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) por dia, sobre o valor do(s)
item (ns) entregues em desconformidade, caso o prazo de substituição daqueles
assim configurados não seja cumprido, limitada a incidência a 5 dias de atraso
injustificado. Após o 5º dia será considerada inexecução parcial do contrato; 

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor
do(s) item (ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da obrigação assumida,
assim considerado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto
na  alínea  “a”  acima,  bem  como  a  extrapolação  do  prazo  máximo  de  atraso
injustificado estabelecido na alínea “b” acima; 

d) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho. 

7.4.1. As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas de
forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% do valor total do
contrato celebrado. 

7.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com
as demais. 

7.4.3. Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor da(s)
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso. 

7.4.4. Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão temporária de
participação em licitação e impedimento de contratar com Administração, por prazo
não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar
com a Administração Pública. 

7.4.5. A Administração,  para aplicação das sanções,  analisará as  circunstâncias do
caso  e  as  justificativas  apresentadas  em  até  48  (quarenta  e  oito)  horas  pela
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. 

7.4.6. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente.

7.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será descontado
dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

7.6. 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. 

7.7. O  licitante  contratado,  quando  não  puder  cumprir  os  prazos  estipulados  para  o
fornecimento do serviço, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito,
devidamente  comprovada,  e  em  documento  contemporâneo  à  sua  ocorrência,
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente,
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente
as  condições  do contrato,  ou  que impeça a  sua execução,  por  fato  ou  ato  de  terceiro
reconhecido pela Administração. 

7.8. Do ato que aplicar  as  penalidades caberá recurso na forma do art.  109 da Lei  nº
8.666/1993. 

7.9. 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. 

7.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta ao
licitante contratado. 

7.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 

7.12. 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. 

7.12.1. 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. 

7.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes contratantes,
respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas reguladoras da
matéria, em especial as Leis n os 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o
caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito
Privado. 

7.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, multa
de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União.

8- DO PAGAMENTO

8.1. O  pagamento  será  efetuado  mediante  ordem  bancária  de  crédito  em  conta
corrente,  em até 10 (dez)  dias,  a contar  da data da entrega da respectiva  Nota Fiscal
devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado.

8.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

8.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

8.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

fiscais determinados pela legislação tributária.

8.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento que
comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de que
trata o item anterior.

8.6. 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%

8.7. Nenhum  pagamento  será  efetuado  à  Contratada  enquanto  pendente  de
liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de
preços ou a atualização monetária.

9 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

9.1 -  Visando  à  efetiva  aplicação  de  critérios,  ações  ambientais  e  socioambientais  que
contribuam para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, e em atendimento
ao disposto no art. 3º da Lei n.º 8.666/93, bem como no Acórdão n.º 1056/2017 – Plenário
do  TCU;  na  Resolução  n.º  201/2015  do  CNJ  e  na  Resolução  n.º  23.474/2016  do  TSE,
será(ão)exigido(s) como critério(s) de sustentabilidade. 

9.1.1 - obedecer às normas técnicas, de saúde, de higiene e de segurança do trabalho,
de acordo com as normas do Ministério do Trabalho e Emprego e normas ambientais
vigentes; 

9.1.2 -  fornecer  aos  empregados  os  equipamentos  de  segurança  que  se  fizerem
necessários  à  execução  de  serviços  e  fiscalizar  seu  uso,  em  especial  pelo  que
constada Norma Regulamentadora n.º 6 do MTE; TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. 

9.1.3 -  não  possuir  inscrição  no  cadastro  de  empregadores  flagrados  explorando
trabalhadores  em  condições  análogas  às  de  escravo,  instituído  pela  Portaria
Interministerial MTPS/MMIRDH nº 4, de 11 de maio de 2016; 

9.1.4 - não ter sido condenada, a licitante vencedora ou seus dirigentes, por infringir
as leis de combate à discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao
trabalho escravo, em afronta à previsão aos artigos 1° e 170 da Constituição Federal
de 1988;do artigo 149 do Código Penal Brasileiro; do Decreto n° 5.017, de 12 de março
de 2004(promulga o Protocolo de Palermo) e das Convenções da OIT n.ºs 29 e 10.

10 - DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

10.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o §1  º   do art. 65 da Lei n  º   8.666, de 1993  , de
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº
9.488/2018.

10 – DA PUBLICAÇÃO.

10.1.      O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União.

11 – DO FORO.

11.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de
Alagoas,  para  dirimir  as  questões  originadas  deste contrato,  com exclusão de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em duas
vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes.

Maceió, 10  de outubro de 2022.

Pelo TRE/AL:

Desembargador Otávio Leão Praxedes
Presidente

Pela Empresa:

Farad dos Santos Mercês
Representante da empresa
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E-mail - 1172814

Data de Envio: 
  10/10/2022 18:42:04

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para:
    presidencia@tre-al.jus.br
    helio.pinheiro@hotmail.com

Assunto: 
  Ata de Registro de Preços nº 14-A/2022 - TRE-AL, para assinatura digital

Mensagem: 
  
Prezados,

Encaminho, em anexo, a Ata de Registro de Preços nº 14-A/2022 - TRE/AL(Processo SEI n.º 0007606-
43.2021.6.02.8000), para assinatura digital do Presidente do TRE/AL.

Atenciosamente,

Sandra Helena lima Alexandre
SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765

Anexos:
    ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 14-A - ventiladores - F.I. COMERCIO - PA 0007606-43.2021- só
empresa.pdf
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 6719 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

À Presidência,
Prezados,
Informamos, que, na lavratura da ARP n° 14-B, documento SEI

1170988, observamos que o valor registrado na Decisão 4279, SEI 1165066,
para o item 2: Empresa - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA. , inscrita
no CNPJ sob o n° 19.197.721/0001-61, no valor total por fornecedor de R$
24.600,00 (vinte e quatro mil e seiscentos reais)", não foi o mesmo ofertado
pela empresa na proposta apresentada, SEI 1158275, que equivale a R$
12.180,00 (doze mil, cento e oitenta reais).

Evoluimos os autos, para caso entendam necessário, seja
corrigido na Decisão, o valor do item 2, para posterior retificação da
publicação no DOU. 

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Técnico Judiciário, em 11/10/2022, às 18:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 11/10/2022, às 18:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1173965 e o código CRC 7D574E86.

0007606-43.2021.6.02.8000 1173965v11
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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 outubro de 2022.
Tendo em vista a Informação nº 6719/2022 (1173965),

prestada pela Seção de Licitações e Contratos, apontando que, na
lavratura da ARP n° 14-B, documento SEI 1170988, observou-se que
o valor registrado na Decisão 4279, SEI 1165066, para o item 2:
Empresa - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA. , inscrita
no CNPJ sob o n° 19.197.721/0001-61, no valor total por fornecedor
de R$ 24.600,00 (vinte e quatro mil e seiscentos reais)", não foi o
mesmo ofertado pela empresa na proposta apresentada,
SEI 1158275, que equivale a R$ 12.180,00 (doze mil, cento e
oitenta reais), remetam-se os autos à Assessoria Jurídica da
Diretoria Geral para conhecimento, posto que a referida Decisão foi
fundamentada no Parecer AJ-DG nº 1532/2022, no qual consta o valor
de R$24.600,00 (vinte e quatro mil e seiscentos reais).

Em paralelo, ao Gabinete da Presidência para retificação
da mencionada Decisão.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
13/10/2022, às 20:47, 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
1175405 e o código CRC 2743A8A8.

0007606-43.2021.6.02.8000 1175405v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0007606-43.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE PATRIMÔNIO

ASSUNTO : Retificação. Decisão nº 4279/2022. Homologação. Pregão eletrônico nº 84/2022. Registro de Preço para aquisição eventual de
ventiladores de coluna (120w ou superior) e de parede (150w e 240w).

 

Decisão nº 4478 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

Chamo o feito à ordem para retificar a Decisão nº
4279/2022 (1165066), de minha lavra, com vistas a corrigir o valor
do item 2, que teve como vencedora a Empresa - LIVRARIA E
PAPELARIA PRATICA LTDA. , inscrita no CNPJ sob o n°
19.197.721/0001-61, no valor total por fornecedor de R$ 12.180,00
(doze mil, cento e oitenta reais). 

Assim, sanado o erro material apontado pela Seção de
Licitações e Contratos deste Tribunal, por meio da Informação nº
6719/2022 (1173965) e concluído o procedimento licitatório em
epígrafe, fundamentado na manifestação da Assessoria Jurídica da
Diretoria Geral, por meio do Parecer nº 1532/2022 (1163586),
atestando a legalidade de todo o certame, HOMOLOGO, para que
surtam seus jurídicos e legais efeitos, o resultado do Pregão
Eletrônico nº 84/2022, objetivando o Registro de Preço para
aquisição eventual de ventiladores de coluna (120w ou superior) e de
parede (150w e 240w), necessários ao bom funcionamento das
atividades desenvolvidas nos cartórios eleitorais da capital e do
interior, de acordo com as quantidades, especificações e
condições descritas no Termo de Referência (1130906), aprovado
pela Secretaria de Administração no evento SEI nº 1135080, Edital e
Anexos 1145553, e de acordo com a Ata de Realização do Pregão
Eletrônico (1163445) e conforme relatório Resultado por
Fornecedor (1163441), mais o Termo de Adjudicação (1163444), que
teve como licitantes vencedores:

 
Item 1: Empresa - F.I. COMERCIO EM
GERAL EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n°
07.999.951/0001-65, em razão do melhor lance
ofertado no valor total por fornecedor de R$
12.420,00 (doze mil, quatrocentos e vinte
reais);
 
Item 2: Empresa - LIVRARIA E
PAPELARIA PRATICA LTDA. , inscrita no
CNPJ sob o n° 19.197.721/0001-61, em razão
do melhor lance ofertado no valor total por
fornecedor de R$ 12.180,00 (doze mil,
cento e oitenta reais).
 

Ressalte-se, por oportuno, o apontamento da AJ-DG,
de que o item 3 foi cancelado no julgamento, pois fracassaram todas
as sete propostas dos licitantes, por não atenderem à especificação
técnica de possuir no mínimo 240w de potência.

Desse modo, com arrimo no art. 4º, inciso XXII, da Lei nº
10.520/2002 e no Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, na Lei
nº 8.666/93, AUTORIZO a contratação das empresas suso referidas.

À Secretaria de Administração para as providências que
se fizerem necessárias à realização da contratação decorrente da
presente Decisão e retificação da publicação no Diário Oficial da
União.

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
13/10/2022, às 20:47, 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
1175426 e o código CRC 864BE332.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 15 de outubro de 2022.
À SLC, para retificação da publicação do resultado

do certame no DOU, na forma determinada na Decisão nº
4478/2022 (doc. 1175426).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 15/10/2022, às 17:50, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1176748 e o código CRC 138B3D8B.
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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 05302022101700153
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Nº 197, segunda-feira, 17 de outubro de 2022ISSN 1677-7069Seção 3

DIRETORIA-GERAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Espécie: 1º Termo Aditivo a Ata de Registro de Preços n°15/2022. Órgão Gerenciador:
TRF5ªRegião. Fornecedor: SUPORTE INFORMÁTICA SOLUÇÕES LTDA. CNPJ nº
07.880.897/0002-15. Objeto: Promover o remanejamento de quantidades entre Justiça
Federal do Paraná - JFPR e a Justiça Federal do Espírito Santo - JFES, onde o TRF5ªR. é o
Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços nº 15/2022, oriunda do Pregão Eletrônico
nº 32/2022. Fundamento Legal: PAV nº 0001212-60.2022.4.05.7000-TRF5ªRegião e Lei n.º
8.666/1993. Assinatura: 13/10/2022. Assinam: Marcelo Nobre Tavares, Diretor da Diretoria
Administrativa-TRF5ªR. e, Vital Maria de Sousa Couceiro Costa representante da SUPORTE
INFORMÁTICA SOLUÇÕES LTDA.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2022 - UASG 70002

Nº Processo: 0001821-64.2020.6. Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa
para a Formação de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para futura e
eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de lavagem e
passagem toalhas de mesa, bandeiras, coletes e togas, bem como higienização de sofás,
poltronas, pelo método lavagem á seco, para atender as demandas do Tribunal Regional
Eleitoral do Acre que vierem ocorrer durante o exercício de 2023. Total de Itens Licitados:
33. Edital: 17/10/2022 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Rua Alameda
Ministro Miguel Ferrante, N° 224, Portal da Amazônia - Rio Branco/AC ou
https://www.gov.br/compras/edital/70002-5-00053-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 17/10/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 27/10/2022
às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

BRUNA SILVA BRASIL
Chefe de Seção

(SIASGnet - 14/10/2022) 70002-00001-2022NE000001

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
R E T I F I C AÇ ÃO

No Aviso de homologação do PE nº 84/2022, publicado no DOU do dia
06/10/2022, Seção 03, nº 191, pág. 152, onde se lê: "adjudicado às empresas:...b) LIVRARIA
E PAPELARIA PRATICA LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 19.197.721/0001-61, vencedora do
Item 2, em razão do melhor lance ofertado no valor total de R$ 24.600,00 (vinte e quatro mil
e seiscentos reais)", leia-se: "adjudicado às empresas:... b) LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA
LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 19.197.721/0001-61, vencedora do Item 2, em razão do
melhor lance ofertado no valor total de R$ 12.180,00 (doze mil, cento e oitenta reais).

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 89/2022 - UASG 70011

Nº Processo: 0009079-30.2022. 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.. Total de Itens Licitados: 1. Edital:
17/10/2022 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol
- Maceió/AL ou https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00089-2022. Entrega das
Propostas: a partir de 17/10/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 03/11/2022 às 14h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 14/10/2022) 70011-00001-2021NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão eletrônico nº 30/2022. Assinatura: 14/10/2022. P.A. nº 0003109-22.2022.6.03.8000 Vigência: 12 (doze) meses, a contar desta publicação.
Ata de Registro de Preços nº 37/2022.

. EMPRESA REGISTRADA: SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI

. CNPJ: 29.216.954/0001-18 E-MAIL: solucoesnorte@solucoesnorte.com.br /
flavio.alves@solucoesnorte.com.br

. ENDEREÇO: RUA MIGUEL CALMON, 3905 - CASTANHEIRA - PORTO VELHO - RO - CEP: 76.811-313 TEL: (69) 3301-5863 / (69) 99918-2127

. Ordem ITEM D ES C R I Ç ÃO MARCA U N I DA D E QTD V A LO R UNITÁRIO VALOR TOTAL

. 01 14 G2 Disjuntor tripolar, DIN, curva C, 80A. SOPRANO / SOPRANO / SOPRANO 10 R$ 94,79 R$ 947,90

. 02 15 G2 Lâmpada led bulbo 15 W, bivolt, luz branca 6500k, base E27 EMPALUX / EMPALUX / EMPALUX 200 R$ 11,06 R$ 2.212,00

. 03 16 G2 Lâmpada led bulbo 30W, bivolt, luz branca 6500k, base E27 EMPALUX / EMPALUX / EMPALUX 20 R$ 38,74 R$ 774,80

. 04 17 G2 Lâmpada led bulbo 40 W, bivolt, luz branca 6500k, base E27 EMPALUX / EMPALUX / EMPALUX 100 R$ 39,54 R$ 3.954,00

. 05 18 G2 Painel led quadrado de sobrepor 24 W, 30 x 30 cm, bivolt, luz branca 6500k ILUMINIM / ILUMINIM / ILUMINIM 110 R$ 52,21 R$ 5.743,10

. 06 19 G2 Painel led quadrado de embutir 24W, 30 x 30 cm, bivolt, luz branca 6500k ILUMINIM / ILUMINIM / ILUMINIM 100 R$ 53,95 R$ 5.395,00

. 07 20 G2 Painel led quadrado de embutir 30W, 40 x 40 cm, bivolt, luz branca 6500k ILUMINIM / ILUMINIM / ILUMINIM 50 R$ 139,65 R$ 6.982,50

. 08 21 G2 Caixa para medidor de energia trifásico em acrílico, dimensões 500x378x366 mm TAF / TAF / TAF 10 R$ 311,82 R$ 3.118,20

. 09 22 G2 Refletor led 100 W, bivolt, luz branca 6500k ILUMINIM / ILUMINIM / ILUMINIM 50 R$ 113,03 R$ 5.651,50

. 10 23 G2 Refletor led 200 W, bivolt, luz branca 6500k ILUMINIM / ILUMINIM / ILUMINIM 15 R$ 243,10 R$ 3.646,50

FRANCISCO VALENTIM MAIA
Diretor Geral

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: CONTRATO 87/2022, firmado entre a União, por intermédio do Tribunal Regional
Eleitoral da Bahia e a Empresa GILMAR SANTANA MENDONÇA 25171372349. OBJETO:
Prestação dos serviços de regência do "Coral Institucional do Tribunal Regional Eleitoral da
Bahia". VALOR TOTAL: R$ 36.000,00. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, III, da Lei 8.666/93.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.33.90.39.05; Ação 02.122.0033.20GP.0029.
Processo SEI: 0013180-29.2022.6.05.8000. VIGÊNCIA: 12 meses da data da assinatura.
ASSINATURA: 14/10/2022. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira pelo TRE-BA e o Sr.
Gilmar Santana Mendonça, pela Contratada.

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: CONTRATO 89/2022, firmado entre a União, por intermédio do Tribunal Regional
Eleitoral da Bahia e a Empresa XP ON CONSULTORIA LTDA. OBJETO: Prestação de serviço de
webconferência. VALOR TOTAL: R$ 29.310,00. FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93 e Pregão
nº 59/2022. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.3.3.90.40.19; Ação
02.122.0033.20GP.0029. Processo SEI: 0015909-28.2022.6.05.8000. VIGÊNCIA: 12 meses da
data da assinatura. ASSINATURA: 14/10/2022. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira
pelo TRE-BA e o Sr. Aguinaldo Alves Barbosa, pela Contratada.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Espécie: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 83/2022, assinada entre a União, por
intermédio do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa PRODUS PRODUTOS E
SOLUÇÕES PARA INFORMÁTICA LTDA, para eventual aquisição de equipamentos e
programas de datacenter. FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 8.666/93 e n.º 10.520/2002;
Decretos n.º 10.024/2019 e 7.892/2013; Resolução Administrativa TRE-BA nº 10/2007,
PROCESSO: SEI N° 0006349-62.2022.6.05.8000. VIGÊNCIA: 12 meses, contados da data
da sua assinatura. ASSINATURA: 14/10/2022. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos
Vieira, pelo TRE-BA, e o Sr. Alberto Luiz Bouzas Áspera.

. Item Especificação Qtd. Total Estimada Preço Unitário (R$)

. 1 Nó de Hiperconvergência HPE Simplivity Extra-Large
Marca / Modelo: HPE / SimpliVity 380 Gen10 G Node

10 537.473,00

. 2 VMware VCenter Standard 20 54.417,00

. 3 VMWare VRealize Operations Standard 20 9.408,00

. 4 VMWare Network Virtualization and Security Platform
Advanced Edition (VMware NSX)

20 72.000,00

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Espécie: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 96/2022, assinada entre a União, por intermédio
do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa CPM CONSULTORIA EM GESTÃO
EMPRESARIAL E VENDAS LTDA, para eventual aquisição de eletrodomésticos e
eletroeletrônicos. FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 8.666/93 e n.º 10.520/2002; Decretos n.º
10.024/2019 e 7.892/2013; Resolução Administrativa TRE-BA nº 10/2007, PROCESSO: SEI N°
0003932-39.2022.6.05.8000. VIGÊNCIA: 12 meses, contados da data da sua assinatura.
ASSINATURA: 14/10/2022. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE-BA, e a Sra.
Marinita Faria Lima Cavalcanti.

. Item Especificação Qtd. Total Estimada Preço Unitário (R$)

. 37 VENTILADOR DE COLUNA
Marca / Modelo: Ventisol / VOC60CM

150 287,90

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Espécie: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 95/2022, assinada entre a União, por intermédio
do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa MAVYG COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ,
para eventual aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos. FUNDAMENTO LEGAL:
Leis nº 8.666/93 e n.º 10.520/2002; Decretos n.º 10.024/2019 e 7.892/2013; Resolução
Administrativa TRE-BA nº 10/2007, PROCESSO: SEI N° 0003932-39.2022.6.05.8000.
VIGÊNCIA: 12 meses, contados da data da sua assinatura. ASSINATURA: 14/10/2022.
SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE-BA, e a Sra. Marinalva Lima Fernandes
Aragão.

. Item Especificação Qtd. Total Estimada Preço Unitário (R$)

. 6 SUPORTE PARA TV LED TIPO PEDESTAL DE PISO
Marca / Modelo: Brasformas / SBARRO.4

10 897,00

. 25 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL
Marca / Modelo: J Colombo / 1204

4 469,94

. 26 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL
Marca / Modelo: J Colombo / 1204

4 500,00

AVISO DE RETIFICAÇÃO

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA, torna pública a retificação do
extrato de Ata de Registro de Preços Nº 88/2021, publicado no Diário Oficial da União, edição
de 18 de novembro de 2021, seção 3, página 177, referente à empresa ITALBRÁS INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA, para eventual aquisição de Mobiliário Geral, Processo
SEI nº 0011968-07.2021.6.05.8000. Na tabela abaixo, acrescente-se o item 20.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 14-A/2022

Processo nº 0007606-43.2021.6.02.8000
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 84/2022

Aos 10  dias do mês outubro  de 2022, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS,
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União –  Pessoa Jurídica de Direito Público Interno,
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 –
Farol,  CEP:  57051-090, Maceió/AL, neste ato representado por seu Presidente,
Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira
de Identidade nº 215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68,  residente e
domiciliado nesta Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela empresa FI COMÉRCIO
EM GERAL EIRELI EPP, inscrita no CNPJ n° 07.999.951/0001-65, sediada Rua Herildo Brito, Nº
287,  B.  Santos  Dumont,  CEP:  49.087-250  Aracaju  –  SE,  tel.  (79)3222-5186,  e-mail:
ficomercio@gmail.com,   representada por  Farad dos Santos Mercês, Sócio – Proprietário,
portador  da  Carteira  de  Identidade  nº  36414697  SSP/SE,  inscrito  no  CPF  sob  o  nº
999.404.265-34, para eventual aquisição dos equipamentos abaixo relacionados, conforme
condições descritas no Anexo I do Pregão Eletrônico nº 84/2022, nos termos da Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993 e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, em consonância com o
que faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos),
do Decreto nº 10. 024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro
de 2013, e alterações, e demais normas legais aplicáveis.

1 – DO OBJETO.

1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na
forma do Edital de Pregão Eletrônico nº 84/2022:

ITEM DESCRIÇÃO
MARCA/
MODELO UNID.

QUANT.
TOTAL

REGISTRADA

VALOR
UNITÁRIO

(R$)

VALOR
TOTAL
(R$)

01 Ventiladores de
coluna/pedestal

(potência mínima de
120W).

VENTISOL
Turbo 6
50CM

Unid. 60 207,00 12.420,00

1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor
do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do
fornecedor, conforme previsto no subitem 16.3.1 do edital do PE nº 84/2022:

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos

2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços será de 12 (doze) meses a
partir da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 14-A/2022                                                                                              1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

3 – DO PRAZO DE ENTREGA.
3.1. O prazo máximo para o fornecimento é de 45 (quarenta e cinco) dias corridos,
após  o  recebimento  da  ordem  de  fornecimento,  nota  de  empenho  ou  documento
equivalente.

4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.

4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador:

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de
classificação indicada na licitação;

b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a
compatibilidade com as obrigações assumidas;

c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação
às novas condições de mercado;

d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade
dos preços registrados na Ata;

e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata;

f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações;

g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto
ao interesse em fornecer o objeto do registro a outro (s) órgão (s) da Administração
Pública que externe (m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15
do edital de licitação.

4.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante:

a) Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir suas obri-
gações dentro das normas e condições do processo de venda;

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.

5 - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.

5.1. São obrigações do detentor da Ata:

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente
Ata;

b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 14-A/2022                                                                                              2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

presente Ata;

c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o
regime de direito público;

d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado a outro
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse
de utilizar a presente Ata, conforme item 16.15 do edital de licitação.

5.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado:

a) Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosamente os prazos,
as especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, no Edital de
Pregão, e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas, fornecen-
do todas as informações eventualmente solicitadas;

b) Fornecer assistência técnica gratuita, durante o período da garantia mínima
de 12 meses, por meio de Assistência Técnica Autorizada pelo Fabricante;

c) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais,  mão-de-
obra, embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, emolumentos
ou quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento;

d) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do material,
incluindo as entregas feitas por transportadora;

e) Fornecer, junto com o material, a Nota Fiscal discriminada de acordo com a
Nota de Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para que sejam
tomadas as medidas de aceites e pagamentos;

f) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/noti-
ficações enviadas pelo TRE/AL; 

g) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço ele-
trônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho; 

h) 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 aplicá-
vel à natureza do objeto da contratação; 

i) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União,
INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição regu-
lar; 

j) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto
do contrato; 

k) 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.

6 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

6.1. Os materiais  deverão ser  entregues,  no prazo de 45 (quarenta e  cinco)  dias
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corridos a partir  do recebimento da Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento,  no
Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situado na Rua Coronel Pedro Lima,
nº 230 - Jaraguá, CEP 57022-220, Maceió-AL, durante seu horário normal de expediente.   
6.2. Os  materiais  serão  recebidos  na  Seção  de  Almoxarifado,  que  informará  a
quantidade de volumes recebidos, no prazo de até 03 dias úteis do recebimento, à Seção
de Patrimônio, que receberá o material da seguinte forma:

a) Provisoriamente, por fiscal designado da Seção de Patrimônio que analisará as
especificações técnicas, através de modelo próprio conforme normativo interno;

b) Definitivamente, pelo gestor do contrato no prazo máximo de até 05 dias úteis,
contados  da  comunicação  da  SEALMOX,  após  os  testes  e  conferências  necessárias,
mediante documento específico anexado ao processo conforme normativo interno.

6.3.  O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.

6.4. O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do
objeto, será de 05  (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento.

6.5. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio.

6.6.  O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao
consumidor.

6.7.    O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze) dias,
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na
Seção 7.

7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

7.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital  e no
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

a) não assinar a ata de registro de preços; 

b) não entregar a documentação exigida no edital; 

c) apresentar documentação falsa; 

d) causar o atraso na execução do objeto; 

e) não mantiver a proposta; 

f) falhar na execução do contrato; 

g) fraudar a execução do contrato; 

h) comportar-se de modo inidôneo; 

i) declarar informações falsas; e 

j) cometer fraude fiscal. 
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7.2. 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.

7.3. 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.

7.4. O  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas  poderá  aplicar  as  seguintes  sanções
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 

a) multa de 0,50% (meio por cento) por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item
(ns) entregue(s) em atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e
a  critério  da  Administração,  poderá  ocorrer  a  não  aceitação  do(s)  objeto(s),
recaindo sobre este(s) a multa constante na alínea “d” abaixo, sem prejuízo da
rescisão unilateral da avença; 

b) multa de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) por dia, sobre o valor do(s)
item (ns) entregues em desconformidade, caso o prazo de substituição daqueles
assim configurados não seja cumprido, limitada a incidência a 5 dias de atraso
injustificado. Após o 5º dia será considerada inexecução parcial do contrato; 

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor
do(s) item (ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da obrigação assumida,
assim considerado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto
na  alínea  “a”  acima,  bem  como  a  extrapolação  do  prazo  máximo  de  atraso
injustificado estabelecido na alínea “b” acima; 

d) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho. 

7.4.1. As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas de
forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% do valor total do
contrato celebrado. 

7.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com
as demais. 

7.4.3. Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor da(s)
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso. 

7.4.4. Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão temporária de
participação em licitação e impedimento de contratar com Administração, por prazo
não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar
com a Administração Pública. 

7.4.5. A Administração,  para aplicação das sanções,  analisará as  circunstâncias do
caso  e  as  justificativas  apresentadas  em  até  48  (quarenta  e  oito)  horas  pela
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. 

7.4.6. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente.

7.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será descontado
dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
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7.6. 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. 

7.7. O  licitante  contratado,  quando  não  puder  cumprir  os  prazos  estipulados  para  o
fornecimento do serviço, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito,
devidamente  comprovada,  e  em  documento  contemporâneo  à  sua  ocorrência,
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente,
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente
as  condições  do contrato,  ou  que impeça a  sua execução,  por  fato  ou  ato  de  terceiro
reconhecido pela Administração. 

7.8. Do ato que aplicar  as  penalidades caberá recurso na forma do art.  109 da Lei  nº
8.666/1993. 

7.9. 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. 

7.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta ao
licitante contratado. 

7.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 

7.12. 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. 

7.12.1. 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. 

7.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes contratantes,
respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas reguladoras da
matéria, em especial as Leis n os 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o
caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito
Privado. 

7.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, multa
de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União.

8- DO PAGAMENTO

8.1. O  pagamento  será  efetuado  mediante  ordem  bancária  de  crédito  em  conta
corrente,  em até 10 (dez)  dias,  a contar  da data da entrega da respectiva  Nota Fiscal
devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado.

8.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

8.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

8.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos
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fiscais determinados pela legislação tributária.

8.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento que
comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de que
trata o item anterior.

8.6. 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%

8.7. Nenhum  pagamento  será  efetuado  à  Contratada  enquanto  pendente  de
liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de
preços ou a atualização monetária.

9 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

9.1 -  Visando  à  efetiva  aplicação  de  critérios,  ações  ambientais  e  socioambientais  que
contribuam para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, e em atendimento
ao disposto no art. 3º da Lei n.º 8.666/93, bem como no Acórdão n.º 1056/2017 – Plenário
do  TCU;  na  Resolução  n.º  201/2015  do  CNJ  e  na  Resolução  n.º  23.474/2016  do  TSE,
será(ão)exigido(s) como critério(s) de sustentabilidade. 

9.1.1 - obedecer às normas técnicas, de saúde, de higiene e de segurança do trabalho,
de acordo com as normas do Ministério do Trabalho e Emprego e normas ambientais
vigentes; 

9.1.2 -  fornecer  aos  empregados  os  equipamentos  de  segurança  que  se  fizerem
necessários  à  execução  de  serviços  e  fiscalizar  seu  uso,  em  especial  pelo  que
constada Norma Regulamentadora n.º 6 do MTE; TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. 

9.1.3 -  não  possuir  inscrição  no  cadastro  de  empregadores  flagrados  explorando
trabalhadores  em  condições  análogas  às  de  escravo,  instituído  pela  Portaria
Interministerial MTPS/MMIRDH nº 4, de 11 de maio de 2016; 

9.1.4 - não ter sido condenada, a licitante vencedora ou seus dirigentes, por infringir
as leis de combate à discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao
trabalho escravo, em afronta à previsão aos artigos 1° e 170 da Constituição Federal
de 1988;do artigo 149 do Código Penal Brasileiro; do Decreto n° 5.017, de 12 de março
de 2004(promulga o Protocolo de Palermo) e das Convenções da OIT n.ºs 29 e 10.

10 - DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS.
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10.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o §1  º   do art. 65 da Lei n  º   8.666, de 1993  , de
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº
9.488/2018.

10 – DA PUBLICAÇÃO.

10.1.      O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União.

11 – DO FORO.

11.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de
Alagoas,  para  dirimir  as  questões  originadas  deste contrato,  com exclusão de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em duas
vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes.

Maceió, 10  de outubro de 2022.

Pelo TRE/AL:

Desembargador Otávio Leão Praxedes
Presidente

Pela Empresa:

Farad dos Santos Mercês
Representante da empresa
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 14-B/2022

Processo nº 0007606-43.2021.6.02.8000
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 84/2022

Aos 10 dias do mês outubro  de 2022, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS,
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União –  Pessoa Jurídica de Direito Público Interno,
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 –
Farol,  CEP:  57051-090, Maceió/AL, neste ato representado por seu Presidente,
Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira
de Identidade nº 215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68,  residente e
domiciliado nesta Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela empresa LIVRARIA E
PAPELARIA PRATICA LTDA., inscrita no CNPJ sob o n° 19.197.721/0001-61, sediada na Rua
Divina Pastora, n° 659, Centro, Aracaju-SE, CEP: 49.010-600, tel. (079) 3303-5348 /99838-
6988,  Email:  papelariapratica@hotmail.com,  representada por  Valdete dos Santos, Sócia
administradora, portadora da Carteira de Identidade nº º 1.167.123 - SSP/SE, inscrita no CPF
sob o nº  626.793.765-87,  para eventual aquisição dos equipamentos  abaixo relacionados,
conforme condições descritas no Anexo I do Pregão Eletrônico nº 84/2022, nos termos da
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e da Lei  nº 10.520, de 17 de julho de 2002, em
consonância  com o  que  faculta  o  art.  191  da  Lei  nº  14.133/2021  (Lei  de  Licitações  e
Contratos Administrativos), do Decreto nº 10. 024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto
nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e alterações, e demais normas legais aplicáveis.

1 – DO OBJETO.

1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na
forma do Edital de Pregão Eletrônico nº 84/2022:

ITEM DESCRIÇÃO
MARCA/
MODELO UNID.

QUANT.
TOTAL

REGISTRADA

VALOR
UNITÁRIO

(R$)

VALOR
TOTAL (R$)

02 Ventilador de parede 
(potência mínima de 
150W e inferior a 
240W).

Ventisol Unid. 60 203,00 12.180,00

1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor
do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do
fornecedor, conforme previsto no subitem 16.3.1 do edital do PE nº 84/2022:

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos

2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços será de 12 (doze) meses a
partir da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União.
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3 – DO PRAZO DE ENTREGA.
3.1. O prazo máximo para o fornecimento é de 45 (quarenta e cinco) dias corridos,
após  o  recebimento  da  ordem  de  fornecimento,  nota  de  empenho  ou  documento
equivalente.

4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.

4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador:

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de
classificação indicada na licitação;

b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a
compatibilidade com as obrigações assumidas;

c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação
às novas condições de mercado;

d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade
dos preços registrados na Ata;

e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata;

f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações;

g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto
ao interesse em fornecer o objeto do registro a outro (s) órgão (s) da Administração
Pública que externe (m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15
do edital de licitação.

4.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante:

a) Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir suas obri-
gações dentro das normas e condições do processo de venda;

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.

5 - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.

5.1. São obrigações do detentor da Ata:

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente
Ata;

b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da
presente Ata;
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c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o
regime de direito público;

d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado a outro
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse
de utilizar a presente Ata, conforme item 16.15 do edital de licitação.

5.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado:

a) Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosamente os prazos,
as especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, no Edital de
Pregão, e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas, fornecen-
do todas as informações eventualmente solicitadas;

b) Fornecer assistência técnica gratuita, durante o período da garantia mínima
de 12 meses, por meio de Assistência Técnica Autorizada pelo Fabricante;

c) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais,  mão-de-
obra, embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, emolumentos
ou quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento;

d) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do material,
incluindo as entregas feitas por transportadora;

e) Fornecer, junto com o material, a Nota Fiscal discriminada de acordo com a
Nota de Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para que sejam
tomadas as medidas de aceites e pagamentos;

f) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/noti-
ficações enviadas pelo TRE/AL; 

g) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço ele-
trônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho; 

h) 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 aplicá-
vel à natureza do objeto da contratação; 

i) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União,
INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição regu-
lar; 

j) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto
do contrato; 

k) 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.

6 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

6.1. Os materiais  deverão ser  entregues,  no prazo de 45 (quarenta e  cinco)  dias
corridos a partir  do recebimento da Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento,  no
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Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situado na Rua Coronel Pedro Lima,
nº 230 - Jaraguá, CEP 57022-220, Maceió-AL, durante seu horário normal de expediente.   
6.2. Os  materiais  serão  recebidos  na  Seção  de  Almoxarifado,  que  informará  a
quantidade de volumes recebidos, no prazo de até 03 dias úteis do recebimento, à Seção
de Patrimônio, que receberá o material da seguinte forma:

a) Provisoriamente, por fiscal designado da Seção de Patrimônio que analisará as
especificações técnicas, através de modelo próprio conforme normativo interno;

b) Definitivamente, pelo gestor do contrato no prazo máximo de até 05 dias úteis,
contados  da  comunicação  da  SEALMOX,  após  os  testes  e  conferências  necessárias,
mediante documento específico anexado ao processo conforme normativo interno.

6.3.  O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.

6.4. O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do
objeto, será de 05  (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento.

6.5. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio.

6.6.  O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao
consumidor.

6.7.    O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze) dias,
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na
Seção 7.

7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

7.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital  e no
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

a) não assinar a ata de registro de preços; 

b) não entregar a documentação exigida no edital; 

c) apresentar documentação falsa; 

d) causar o atraso na execução do objeto; 

e) não mantiver a proposta; 

f) falhar na execução do contrato; 

g) fraudar a execução do contrato; 

h) comportar-se de modo inidôneo; 

i) declarar informações falsas; e 

j) cometer fraude fiscal. 
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7.2. 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.

7.3. 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.

7.4. O  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas  poderá  aplicar  as  seguintes  sanções
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 

a) multa de 0,50% (meio por cento) por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item
(ns) entregue(s) em atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e
a  critério  da  Administração,  poderá  ocorrer  a  não  aceitação  do(s)  objeto(s),
recaindo sobre este(s) a multa constante na alínea “d” abaixo, sem prejuízo da
rescisão unilateral da avença; 

b) multa de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) por dia, sobre o valor do(s)
item (ns) entregues em desconformidade, caso o prazo de substituição daqueles
assim configurados não seja cumprido, limitada a incidência a 5 dias de atraso
injustificado. Após o 5º dia será considerada inexecução parcial do contrato; 

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor
do(s) item (ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da obrigação assumida,
assim considerado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto
na  alínea  “a”  acima,  bem  como  a  extrapolação  do  prazo  máximo  de  atraso
injustificado estabelecido na alínea “b” acima; 

d) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho. 

7.4.1. As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas de
forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% do valor total do
contrato celebrado. 

7.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com
as demais. 

7.4.3. Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor da(s)
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso. 

7.4.4. Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão temporária de
participação em licitação e impedimento de contratar com Administração, por prazo
não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar
com a Administração Pública. 

7.4.5. A Administração,  para aplicação das sanções,  analisará as  circunstâncias do
caso  e  as  justificativas  apresentadas  em  até  48  (quarenta  e  oito)  horas  pela
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. 

7.4.6. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente.

7.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será descontado
dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
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7.6. 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. 

7.7. O  licitante  contratado,  quando  não  puder  cumprir  os  prazos  estipulados  para  o
fornecimento do serviço, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito,
devidamente  comprovada,  e  em  documento  contemporâneo  à  sua  ocorrência,
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente,
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente
as  condições  do contrato,  ou  que impeça a  sua execução,  por  fato  ou  ato  de  terceiro
reconhecido pela Administração. 

7.8. Do ato que aplicar  as  penalidades caberá recurso na forma do art.  109 da Lei  nº
8.666/1993. 

7.9. 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. 

7.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta ao
licitante contratado. 

7.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 

7.12. 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. 

7.12.1. 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. 

7.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes contratantes,
respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas reguladoras da
matéria, em especial as Leis n os 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o
caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito
Privado. 

7.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, multa
de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União.

8- DO PAGAMENTO

8.1. O  pagamento  será  efetuado  mediante  ordem  bancária  de  crédito  em  conta
corrente,  em até 10 (dez)  dias,  a contar  da data da entrega da respectiva  Nota Fiscal
devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado.

8.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

8.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

8.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária.
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8.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento que
comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de que
trata o item anterior.

8.6. 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%

8.7. Nenhum  pagamento  será  efetuado  à  Contratada  enquanto  pendente  de
liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de
preços ou a atualização monetária.

9 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

9.1 -  Visando  à  efetiva  aplicação  de  critérios,  ações  ambientais  e  socioambientais  que
contribuam para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, e em atendimento
ao disposto no art. 3º da Lei n.º 8.666/93, bem como no Acórdão n.º 1056/2017 – Plenário
do  TCU;  na  Resolução  n.º  201/2015  do  CNJ  e  na  Resolução  n.º  23.474/2016  do  TSE,
será(ão)exigido(s) como critério(s) de sustentabilidade. 

9.1.1 - obedecer às normas técnicas, de saúde, de higiene e de segurança do trabalho,
de acordo com as normas do Ministério do Trabalho e Emprego e normas ambientais
vigentes; 

9.1.2 -  fornecer  aos  empregados  os  equipamentos  de  segurança  que  se  fizerem
necessários  à  execução  de  serviços  e  fiscalizar  seu  uso,  em  especial  pelo  que
constada Norma Regulamentadora n.º 6 do MTE; TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. 

9.1.3 -  não  possuir  inscrição  no  cadastro  de  empregadores  flagrados  explorando
trabalhadores  em  condições  análogas  às  de  escravo,  instituído  pela  Portaria
Interministerial MTPS/MMIRDH nº 4, de 11 de maio de 2016; 

9.1.4 - não ter sido condenada, a licitante vencedora ou seus dirigentes, por infringir
as leis de combate à discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao
trabalho escravo, em afronta à previsão aos artigos 1° e 170 da Constituição Federal
de 1988;do artigo 149 do Código Penal Brasileiro; do Decreto n° 5.017, de 12 de março
de 2004(promulga o Protocolo de Palermo) e das Convenções da OIT n.ºs 29 e 10.

10 - DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS.

10.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro
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de preços, inclusive o acréscimo de que trata o §1  º   do art. 65 da Lei n  º   8.666, de 1993  , de
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº
9.488/2018.

10 – DA PUBLICAÇÃO.

10.1.      O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União.

11 – DO FORO.

11.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de
Alagoas,  para  dirimir  as  questões  originadas  deste contrato,  com exclusão de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em duas
vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes.

Maceió, 10 de outubro de 2022.

Pelo TRE/AL:

Desembargador Otávio Leão Praxedes
Presidente

Pela Empresa:

Valdete dos Santos
Representante da empresa

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 14-B/2022                                                                                              8

VALDETE 
DOS 
SANTOS:6267
9376587

Assinado de 
forma digital por 
VALDETE DOS 
SANTOS:626793
76587

Ata de Registro de Preços nº 14-B/2022 assinada pela empresa (1178371)         SEI 0007606-43.2021.6.02.8000 / pg. 831



E-mail - 1178380

Data de Envio: 
  18/10/2022 13:34:32

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para:
    presidencia@tre-al.jus.br
    helio.pinheiro@hotmail.com
    ivanapeixoto@tre-al.jus.br

Assunto: 
  Ata de Registro de Preços nº 14-B/2022 - TRE-AL, para assinatura digital

Mensagem: 
  Prezados,

Encaminho, em anexo, a Ata de Registro de Preços nº 14-B/2022 - TRE/AL(Processo SEI n.º 0007606-
43.2021.6.02.8000), para assinatura digital do Presidente do TRE/AL.

Atenciosamente,

Denise Maria de Araújo
SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765/99637-3090

Anexos:
    ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 14-B-2022 assinada pela empresa.pdf
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Nº 199, quarta-feira, 19 de outubro de 2022ISSN 1677-7069Seção 3

CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo (SEI) n.º 0001637-74.2021.6.01.8000. Sétimo Termo Aditivo ao Contrato TRE/AC
n.º 41/2018. Contratante: TRE/AC. Contratada: ESTAÇÃO VIP SEGURANÇA PRIVADA LTDA,
CNPJ nº 09.228.233/0001-10. Objeto: prorrogar, com fundamento no art. 57, II, da Lei n.º
8.666/93, pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 05/12/2022, com término em
04/12/2023, o prazo de vigência estabelecido na Cláusula Segunda do instrumento original.
Signatários: Rosana Magalhães da Silva, Diretora-Geral do TRE/AC, e Luiz Ivan da Silva
Araújo, representante da Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA TRE/AL n° 16-A/2022; Proc. SEI nº 0004049-14.2022.6.02.8000; PE nº 71/2022, Fund.
Legal: Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, em consonância com o que faculta o art. 191 da
Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), Decreto nº 10.024/2019
e Decreto nº 7.892/2013, com alterações e demais normas legais aplicáveis; Gerenciador
da Ata: TRE/AL; Vigência: 12 meses, contados da publicação do extrato no DOU;
Assinatura: 17/10/2022; Objeto: Registro de Preços para a aquisição de computadores para
substituir equipamentos fora de garantia e/ou obsoletos, a fim de atender a demanda das
Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas; Relação contendo: fornecedor, CNPJ, item,
marca, unidade, quantidade, valor unitário, valor total, respectivamente (consultar o PE nº
71/2022, no site: www.tre-al.jus.br - Transparência - Gestão de Contratações - Atas de
Registro de Preços); V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA, CNPJ nº 05.808.979/0001-42, Item 1,
DSI/MLT D205L, unidade, 150, R$ 49,99, R$ 7.498,50; item 3, DSI/MLT D205E, unidade, 150,
R$ 52,99, R$ 7.948,50; item 4, DSI/ 45807129, unidade, 130, R$ 71,99, R$ 9.358,70; item
5, DSI/ 44574317, unidade, 80, R$ 168,90, R$ 13.512,00; Valor total da Ata: R$
38.317,70.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA TRE/AL n° 16-D/2022; Proc. SEI nº 0004049-14.2022.6.02.8000; PE nº 71/2022, Fund.
Legal: Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, em consonância com o que faculta o art. 191 da
Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), Decreto nº 10.024/2019
e Decreto nº 7.892/2013, com alterações e demais normas legais aplicáveis; Gerenciador
da Ata: TRE/AL; Vigência: 12 meses, contados da publicação do extrato no DOU;
Assinatura: 17/10/2022; Objeto: Registro de Preços para a aquisição de computadores para
substituir equipamentos fora de garantia e/ou obsoletos, a fim de atender a demanda das
Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas; Relação contendo: fornecedor, CNPJ, item,
marca, unidade, quantidade, valor unitário, valor total, respectivamente (consultar o PE nº
71/2022, no site: www.tre-al.jus.br - Transparência - Gestão de Contratações - Atas de
Registro de Preços); GS MARQUES MESQUITA COMÉRCIO E SUPRIMENTOS DE
INFORMÁTICA LTDA, CNPJ nº 22.061.190/0001-90, Item 10, HP, unidade, 100, R$ 520,00,
R$ 52.000,00.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA TRE/AL n° 16-C/2022; Proc. SEI nº 0004049-14.2022.6.02.8000; PE nº 71/2022, Fund.
Legal: Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, em consonância com o que faculta o art. 191 da
Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), Decreto nº 10.024/2019
e Decreto nº 7.892/2013, com alterações e demais normas legais aplicáveis; Gerenciador
da Ata: TRE/AL; Vigência: 12 meses, contados da publicação do extrato no DOU;
Assinatura: 17/10/2022; Objeto: Registro de Preços para a aquisição de computadores para
substituir equipamentos fora de garantia e/ou obsoletos, a fim de atender a demanda das
Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas; Relação contendo: fornecedor, CNPJ, item,
marca, unidade, quantidade, valor unitário, valor total, respectivamente (consultar o PE nº
71/2022, no site: www.tre-al.jus.br - Transparência - Gestão de Contratações - Atas de
Registro de Preços); BML COMERCIAL LTDA, CNPJ nº 11.292.106/0001-22, Item 9,
Masterprint LQ 590, unidade, 500, R$ 13,80, R$ 6.900,00.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA TRE/AL n° 16-B/2022; Proc. SEI nº 0004049-14.2022.6.02.8000; PE nº 71/2022, Fund.
Legal: Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, em consonância com o que faculta o art. 191 da
Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), Decreto nº 10.024/2019
e Decreto nº 7.892/2013, com alterações e demais normas legais aplicáveis; Gerenciador
da Ata: TRE/AL; Vigência: 12 meses, contados da publicação do extrato no DOU;
Assinatura: 17/10/2022; Objeto: Registro de Preços para a aquisição de computadores para
substituir equipamentos fora de garantia e/ou obsoletos, a fim de atender a demanda das
Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas; Relação contendo: fornecedor, CNPJ, item,
marca, unidade, quantidade, valor unitário, valor total, respectivamente (consultar o PE nº
71/2022, no site: www.tre-al.jus.br - Transparência - Gestão de Contratações - Atas de
Registro de Preços); SUPRYLASER SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI - ME, CNPJ nº
16.479.787/0001-56, Item 2, Cartucho & Cia, unidade, 150, R$ 51,99, R$ 7.798,50.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA TRE/AL n° 14-A/2022; Proc. SEI nº 0007606-43.2021.6.02.8000; PE nº 84/2022, Fund.
Legal: Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, em consonância com o que faculta o art. 191 da
Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), Decreto nº 10.024/2019
e Decreto nº 7.892/2013, com alterações e demais normas legais aplicáveis; Gerenciador
da Ata: TRE/AL; Vigência: 12 meses, contados da publicação do extrato no DOU;
Assinatura: 17/10/2022; Objeto: Registro de Preços para aquisição eventual de ventiladores
de coluna (120w ou superior) e de parede (150w e 240w), necessários ao bom
funcionamento das atividades desenvolvidas nos cartórios eleitorais da capital e do
interior, de acordo com as quantidades, especificações e condições descritas no Termo de
Referência, Edital e Anexos; Relação contendo: fornecedor, CNPJ, item, marca, unidade,
quantidade, valor unitário, valor total, respectivamente (consultar o PE nº 84/2022, no site:
www.tre-al.jus.br - Transparência - Gestão de Contratações - Atas de Registro de Preços);
FI COMÉRCIO EM GERAL EIRELI EPP, CNPJ nº 07.999.951/0001-65, Item 01, VENTISOL Turbo
6 50CM, unidade, 60, R$ 207,00, R$ 12.420,00.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

R E T I F I C AÇ ÃO

NO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 00001/2022 publicado no D.O de 2022-06-13, Seção
3. Onde se lê: Vigência: 18/11/2021 a 18/09/2022. . Leia-se: Vigência: 17/05/2022 a
14/09/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 18/10/2022).

R E T I F I C AÇ ÃO

NO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 00002/2022 publicado no D.O de 2022-07-06,

Seção 3. Onde se lê: Vigência: 23/09/2022 a 23/11/2022. . Leia-se: Vigência:

18/10/2022 a 22/11/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 18/10/2022).

R E T I F I C AÇ ÃO

NO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 00003/2022 publicado no D.O de 2022-10-18, Seção
3. Onde se lê: Vigência: 23/11/2022 a 23/01/2023. . Leia-se: Vigência: 22/11/2022 a
21/01/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 18/10/2022).

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90/2022 - UASG 70011

Nº Processo: 0008767-54.2022. Objeto: Contratação de empresa para prestação
de serviços especializados em higienização do acervo bibliográfico da Biblioteca do TRE-AL,
com aproximadamente 6.058 (seis mil e cinquenta e oito) itens, conforme especificações e
quantitativos estabelecidos no edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 1. Edital:
19/10/2022 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol -
Maceió/AL ou https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00090-2022. Entrega das
Propostas: a partir de 19/10/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 04/11/2022 às 09h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 18/10/2022) 70011-00001-2021NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
SECRETARIA DO TRIBUNAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO

Processo: PAD 8527/2019-TRE/AM. Termo de Compromisso n. 01/2022, celebrado entre o
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS e a ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE
MATERIAIS RECICLÁVEIS DO ESTADO DO AMAZONAS - ASCARMAN. Objeto: tem por objeto
a execução de recolhimento de resíduos recicláveis descartados, sem custos financeiros
para o DOADOR, por entidade sem fins lucrativos - associação ou cooperativa - integrada
exclusivamente por catadores de recursos recicláveis e/ou reutilizáveis de baixa renda, nas
dependências do TRE/AM. Fundamentação Legal: nas disposições contidas no artigo 24,
inciso XXVII da Lei 8.666, de 21/06/93, no Decreto n. 5.940 de 25/10/2006, no Plano de
Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS-TRE/AM aprovado pela Portaria TRE/AM n.
224/2018, na Resolução CNJ n. 201 de 03/03/2015, na Resolução TSE n. 23.474/2016 e na
legislação correlata. Prazo de Vigência: 06 (seis) meses, a contar da data de sua assinatura.
Data da Assinatura: 11/10/2022. Assinam: pelo TRE/AM, seu Presidente, Exmo.
Desembargador JORGE MANOEL LOPES LINS, e, pela Associação de Catadores de Materiais
Recicláveis do Estado do Amazonas - ASCARMAN, a Sra. CACILDA SOARES VIANA.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO SEI n.º 0019069-61.2022.6.05.8000. OBJETO: Locação de veículos de passeio
(com motorista, incluindo seguro total e quilometragem livre), para utilização durante o
período eleitoral de 2022. FAVORECIDO: CIDADE TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, IV, da Lei n.º 8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Elemento 3.33.90.33.03; Ação 02.061.0033.4269.0001 VALOR TOTAL: R$ 332.576,00.
RATIFICAÇÃO: Raimundo de Campos Vieira, em 18/10/2022.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

NOTA DE EMPENHO N.º 2022NE001457, emitida em 13/10/2022. FAVORECIDO: IC SERAFINI
REFRIGERAÇÃO. OBJETO: Aquisição de Condicionadores de Ar. VALOR: R$ 55.720,00.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico 31/2022, Lei 10520/02 e 8.666/93. DOTAÇ ÃO
ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.44.90.52.12; Ação 02.122.0033.20GP.0029, PROCESSO nº
0017788-70.2022.6.05.8000.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

NOTA DE EMPENHO N.º 2022NE001469, emitida em 14/10/2022. FAVORECIDO: JALDI DOS
SANTOS DONATO OBJETO: - Aquisição de mobiliários (Item nº 09 - Condicionador de Ar
Split System do tipo Hi Wall e item nº 15 - Carro Plataforma), VALOR: R$ 27.400,00.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/1993, ARP 78/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 31/2022,
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.44.90.52.12; AÇÃO: 02.122.0033.20GP.0029,
PROCESSO nº 0017706-39.2022.6.05.8000.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2022 - UASG 70013

Nº Processo: 0008571-03/2022. Objeto: Contratação de serviços terceirizados,
com cessão de mão de obra residente de apoio administrativo e operacional, para alocação
de postos de trabalho de Assistente de Rotinas Administrativas, Auxiliar Administrativo I,
Auxiliar Administrativo II e Supervisor para atuação nos serviços de protocolo de 1º e 2º
graus, expedição e arquivo, para atendimento aos clientes internos e externos do Tribunal
Regional Eleitoral da Bahia, sob o regime de empreitada por preço global . Total de Itens
Licitados: 1. Edital: 19/10/2022 das 08h00 às 17h59. Endereço: 1. Avenida do Cab, Nr. 150
- Salvador - Ba, Paralela - Salvador/BA ou https://www.gov.br/compras/edital/70013-5-
00071-2022. Entrega das Propostas: a partir de 19/10/2022 às 08h00 no site
www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 07/11/2022 às 09h00 no site
www.gov.br/compras. Informações Gerais: O Edital está disponível no Portal de Compras
do Governo Federal (www.gov.br/compras), bem como no site do Tribunal, no endereço
www.tre-ba.jus.br. Outras informações poderão ser obtidas por meio do telefone (71)3373-
7084.

GILSON SOARES DA CONCEICAO
Pregoeiro

(SIASGnet - 18/10/2022) 70013-00001-2022NE000001

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 89/2022 - UASG 70007

Nº Processo: 11877/2022. Objeto: Aquisição de 4(quatro) licenças do Adobe
Creative Cloud for Teams - All Apps, com suporte técnico, pelo período de 36 (trinta e seis)
meses, conforme as especificações do edital e aquelas constantes no Anexo III - Termo de
Referência.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 19/10/2022 das 08h00 às 12h00 e das 13h00
às 17h00. Endereço: Rua Dr. Pontes Neto, 800, Luciano Cavalcante - Fortaleza/CE ou
https://www.gov.br/compras/edital/70007-5-00089-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 19/10/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 04/11/2022
às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

MARIA DA CONCEICAO PINHEIRO NOGUEIRA
Pregoeira

(SIASGnet - 18/10/2022) 70007-00001-2022NE000001
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 19 de outubro de 2022.

À PREG,

 

Para registro no SIASG da  ARP nº 14-A/2022 (1177920). 

 

Em paralelo, à SAD,

 

Para as providências de nomeação da gestão da referida ata.

 

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 19/10/2022, às 11:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1179239 e o código CRC E8764CC8.

0007606-43.2021.6.02.8000 1179239v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 19 de outubro de 2022.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Peço-lhe vênia para sugerir que seja designado o

Sr. Chefe da Seção de Patrimônio e, em suas faltas e
impedimentos, seu substituto legal, para a gestão das atas de
registro de preços 14-A/2022 (doc. 1177920), firmada com a
empresa FI COMÉRCIO EM GERAL EIRELI EPP, inscrita no
CNPJ n° 07.999.951/0001-65, e 14-B/2022 (doc. 1178371),
firmada com a empresa LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA
LTDA., inscrita no CNPJ sob o n° 19.197.721/0001-61.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 19/10/2022, às 13:14, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1179414 e o código CRC 10C1C3AC.

0007606-43.2021.6.02.8000 1179414v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

CONCLUSÃO

Maceió, 19 de outubro de 2022.
Senhor Presidente,
 
 
Trata-se de proposições formuladas pela Secretaria

de Administração, por conduto do Despacho GSAD 1179414,
no sentido da indicação do CHEFE DA SEÇÃO DE
PATRIMÔNIO e, em suas faltas e impedimentos, seu
substituto legal, para a gestão das atas de registro de preços
14-A/2022 (doc. 1177920), firmada com a empresa FI
COMÉRCIO EM GERAL EIRELI EPP, inscrita no CNPJ n°
07.999.951/0001-65, e 14-B/2022 (doc. 1178371), firmada com
a empresa LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA., inscrita
no CNPJ sob o n° 19.197.721/0001-61.

De todo o exposto, submeto o presente
procedimento à superior consideração de Vossa Excelência
para a competente deliberação, sugerindo que seja autorizada
a emissão de portaria com a indicação ora proposta,
ressaltando que a gestão  deverá realizar seus atos em
conformidade com o previsto no art. 20, da Resolução nº
15.787/2017.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 19/10/2022, às 13:35, 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
1179447 e o código CRC 3647E34F.

0007606-43.2021.6.02.8000 1179447v1
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  __ SIASG,SISRP,ATA,CONATA ( CONSULTA ATA )____________________________________

  DATA: 19/10/2022           HORA: 13:36:41             USUÁRIO: JOAO           

  UASG : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS                        

                                                                                

  PREGÃO Eletrônico                                           NÚMERO: 00084/2022

  MODO DISPUTA: Aberto/Fechado                VALOR SIGILOSO? Não               

                                                                                

                                                                                

  TIPO DE OBJETO: Bens Comuns                                                   

                                                                                

  ITEM     : 00001       INFORMADO                                              

  MATERIAL : 000440792 - VENTILADOR                                             

                                                                                

  VALIDADE DA ATA : 19/10/2022 A  19/10/2023        DATA ASSINATURA : 17/10/2022

                                                                                

  UNID. DE FORNECIMENTO : Unidade                                               

  CRITÉRIO DE VALOR: Valor Máximo Aceitável                                     

                                                                                

  BENEFÍCIO TIPO I - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/COOPERATIVA               

                                                                                

                                                                                

                                                                                

  PF3=SAI PF12=RETORNA                                                       M1T
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 19 de outubro de 2022.
Senhora Chefe da SLC,
 
Em atenção ao Despacho SLC (1179239), faço

juntar a publicação no Sistema SIASG da ARP 14-A/2022,
conforme evento (1179491).

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 19/10/2022, 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
1179492 e o código CRC 48A6E4DF.

0007606-43.2021.6.02.8000 1179492v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0007606-43.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE PATRIMÔNIO
ASSUNTO : Designação. Gestor e Fiscal. Ata de Registro de Preços n.º 14-A/2022

 

Decisão nº 4567 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão do Senhor Diretor-Geral,
inserta no evento SEI 1179447.

ACOLHO a proposição apresentada pelo Senhor
Secretário de Administração por meio do Despacho GSAD (1179414)
e DESIGNO o Senhor Chefe da Seção de Patrimônio, para atuar
como gestor das atas de registro de preços nº 14-A/2022 (1177920),
firmada com a empresa FI COMÉRCIO EM GERAL EIRELI EPP,
inscrita no CNPJ n° 07.999.951/0001-65, e 14-B/2022 (1178371),
firmada com a empresa LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA
LTDA., inscrita no CNPJ sob o n° 19.197.721/0001-61, funcionando,
em seus impedimentos legais e regulamentares, os seus respectivos
substitutos.

Autos à Secretaria de Administração para edição do ato
normativo competente, com a indicação ora proposta,
disponibilização em bloco para assinatura deste subscritor, posterior
publicação e ciência ao servidor designado, ressaltando que a gestão
e a fiscalização deverão realizar seus atos em conformidade com as
cláusulas e demais condições pactuadas e com o previsto no art. 20,
da Resolução nº 15.787/2017.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
19/10/2022, às 18:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1179732 e o código CRC 4925F213.

0007606-43.2021.6.02.8000 1179732v6
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E-mail - 1179910

Data de Envio: 
  19/10/2022 16:13:40

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para:
    ficomercio@gmail.com

Assunto: 
  Ata de Registro de Preços nº 14-A/2022 - TRE-AL, assinada, para acompanhamento

Mensagem: 
  Prezado Sr. Farad dos Santos Mercês,
Representante da FI COMÉRCIO EM GERAL EIRELI EPP

Encaminho, em anexo, a Ata de Registro de Preços nº 14-A/2022 - TRE/AL(Processo SEI n.º 0007606-
43.2021.6.02.8000),assinada, para acompanhamento, juntamente com a publicação DOU, na data de
hoje.

Por gentileza, RESPONDER acusando o recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

Denise Maria de Araújo
SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765/99637-3090

Anexos:
    ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 14-A-2022 assinada.pdf
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 14-B/2022

Processo nº 0007606-43.2021.6.02.8000
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 84/2022

Aos 10 dias do mês outubro  de 2022, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS,
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União –  Pessoa Jurídica de Direito Público Interno,
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 –
Farol,  CEP:  57051-090, Maceió/AL, neste ato representado por seu Presidente,
Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira
de Identidade nº 215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68,  residente e
domiciliado nesta Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela empresa LIVRARIA E
PAPELARIA PRATICA LTDA., inscrita no CNPJ sob o n° 19.197.721/0001-61, sediada na Rua
Divina Pastora, n° 659, Centro, Aracaju-SE, CEP: 49.010-600, tel. (079) 3303-5348 /99838-
6988,  Email:  papelariapratica@hotmail.com,  representada por  Valdete dos Santos, Sócia
administradora, portadora da Carteira de Identidade nº º 1.167.123 - SSP/SE, inscrita no CPF
sob o nº  626.793.765-87,  para eventual aquisição dos equipamentos  abaixo relacionados,
conforme condições descritas no Anexo I do Pregão Eletrônico nº 84/2022, nos termos da
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e da Lei  nº 10.520, de 17 de julho de 2002, em
consonância  com o  que  faculta  o  art.  191  da  Lei  nº  14.133/2021  (Lei  de  Licitações  e
Contratos Administrativos), do Decreto nº 10. 024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto
nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e alterações, e demais normas legais aplicáveis.

1 – DO OBJETO.

1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na
forma do Edital de Pregão Eletrônico nº 84/2022:

ITEM DESCRIÇÃO
MARCA/
MODELO UNID.

QUANT.
TOTAL

REGISTRADA

VALOR
UNITÁRIO

(R$)

VALOR
TOTAL (R$)

02 Ventilador de parede 
(potência mínima de 
150W e inferior a 
240W).

Ventisol Unid. 60 203,00 12.180,00

1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor
do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do
fornecedor, conforme previsto no subitem 16.3.1 do edital do PE nº 84/2022:

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos

2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços será de 12 (doze) meses a
partir da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União.
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3 – DO PRAZO DE ENTREGA.
3.1. O prazo máximo para o fornecimento é de 45 (quarenta e cinco) dias corridos,
após  o  recebimento  da  ordem  de  fornecimento,  nota  de  empenho  ou  documento
equivalente.

4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.

4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador:

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de
classificação indicada na licitação;

b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a
compatibilidade com as obrigações assumidas;

c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação
às novas condições de mercado;

d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade
dos preços registrados na Ata;

e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata;

f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações;

g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto
ao interesse em fornecer o objeto do registro a outro (s) órgão (s) da Administração
Pública que externe (m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15
do edital de licitação.

4.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante:

a) Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir suas obri-
gações dentro das normas e condições do processo de venda;

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.

5 - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.

5.1. São obrigações do detentor da Ata:

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente
Ata;

b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da
presente Ata;
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c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o
regime de direito público;

d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado a outro
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse
de utilizar a presente Ata, conforme item 16.15 do edital de licitação.

5.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado:

a) Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosamente os prazos,
as especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, no Edital de
Pregão, e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas, fornecen-
do todas as informações eventualmente solicitadas;

b) Fornecer assistência técnica gratuita, durante o período da garantia mínima
de 12 meses, por meio de Assistência Técnica Autorizada pelo Fabricante;

c) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais,  mão-de-
obra, embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, emolumentos
ou quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento;

d) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do material,
incluindo as entregas feitas por transportadora;

e) Fornecer, junto com o material, a Nota Fiscal discriminada de acordo com a
Nota de Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para que sejam
tomadas as medidas de aceites e pagamentos;

f) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/noti-
ficações enviadas pelo TRE/AL; 

g) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço ele-
trônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho; 

h) 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 aplicá-
vel à natureza do objeto da contratação; 

i) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União,
INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição regu-
lar; 

j) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto
do contrato; 

k) 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.

6 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

6.1. Os materiais  deverão ser  entregues,  no prazo de 45 (quarenta e  cinco)  dias
corridos a partir  do recebimento da Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento,  no
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Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situado na Rua Coronel Pedro Lima,
nº 230 - Jaraguá, CEP 57022-220, Maceió-AL, durante seu horário normal de expediente.   
6.2. Os  materiais  serão  recebidos  na  Seção  de  Almoxarifado,  que  informará  a
quantidade de volumes recebidos, no prazo de até 03 dias úteis do recebimento, à Seção
de Patrimônio, que receberá o material da seguinte forma:

a) Provisoriamente, por fiscal designado da Seção de Patrimônio que analisará as
especificações técnicas, através de modelo próprio conforme normativo interno;

b) Definitivamente, pelo gestor do contrato no prazo máximo de até 05 dias úteis,
contados  da  comunicação  da  SEALMOX,  após  os  testes  e  conferências  necessárias,
mediante documento específico anexado ao processo conforme normativo interno.

6.3.  O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.

6.4. O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do
objeto, será de 05  (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento.

6.5. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio.

6.6.  O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao
consumidor.

6.7.    O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze) dias,
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na
Seção 7.

7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

7.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital  e no
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

a) não assinar a ata de registro de preços; 

b) não entregar a documentação exigida no edital; 

c) apresentar documentação falsa; 

d) causar o atraso na execução do objeto; 

e) não mantiver a proposta; 

f) falhar na execução do contrato; 

g) fraudar a execução do contrato; 

h) comportar-se de modo inidôneo; 

i) declarar informações falsas; e 

j) cometer fraude fiscal. 
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7.2. 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.

7.3. 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.

7.4. O  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas  poderá  aplicar  as  seguintes  sanções
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 

a) multa de 0,50% (meio por cento) por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item
(ns) entregue(s) em atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e
a  critério  da  Administração,  poderá  ocorrer  a  não  aceitação  do(s)  objeto(s),
recaindo sobre este(s) a multa constante na alínea “d” abaixo, sem prejuízo da
rescisão unilateral da avença; 

b) multa de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) por dia, sobre o valor do(s)
item (ns) entregues em desconformidade, caso o prazo de substituição daqueles
assim configurados não seja cumprido, limitada a incidência a 5 dias de atraso
injustificado. Após o 5º dia será considerada inexecução parcial do contrato; 

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor
do(s) item (ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da obrigação assumida,
assim considerado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto
na  alínea  “a”  acima,  bem  como  a  extrapolação  do  prazo  máximo  de  atraso
injustificado estabelecido na alínea “b” acima; 

d) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho. 

7.4.1. As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas de
forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% do valor total do
contrato celebrado. 

7.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com
as demais. 

7.4.3. Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor da(s)
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso. 

7.4.4. Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão temporária de
participação em licitação e impedimento de contratar com Administração, por prazo
não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar
com a Administração Pública. 

7.4.5. A Administração,  para aplicação das sanções,  analisará as  circunstâncias do
caso  e  as  justificativas  apresentadas  em  até  48  (quarenta  e  oito)  horas  pela
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. 

7.4.6. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente.

7.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será descontado
dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
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7.6. 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. 

7.7. O  licitante  contratado,  quando  não  puder  cumprir  os  prazos  estipulados  para  o
fornecimento do serviço, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito,
devidamente  comprovada,  e  em  documento  contemporâneo  à  sua  ocorrência,
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente,
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente
as  condições  do contrato,  ou  que impeça a  sua execução,  por  fato  ou  ato  de  terceiro
reconhecido pela Administração. 

7.8. Do ato que aplicar  as  penalidades caberá recurso na forma do art.  109 da Lei  nº
8.666/1993. 

7.9. 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. 

7.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta ao
licitante contratado. 

7.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 

7.12. 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. 

7.12.1. 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. 

7.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes contratantes,
respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas reguladoras da
matéria, em especial as Leis n os 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o
caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito
Privado. 

7.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, multa
de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União.

8- DO PAGAMENTO

8.1. O  pagamento  será  efetuado  mediante  ordem  bancária  de  crédito  em  conta
corrente,  em até 10 (dez)  dias,  a contar  da data da entrega da respectiva  Nota Fiscal
devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado.

8.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

8.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

8.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária.
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8.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento que
comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de que
trata o item anterior.

8.6. 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%

8.7. Nenhum  pagamento  será  efetuado  à  Contratada  enquanto  pendente  de
liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de
preços ou a atualização monetária.

9 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

9.1 -  Visando  à  efetiva  aplicação  de  critérios,  ações  ambientais  e  socioambientais  que
contribuam para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, e em atendimento
ao disposto no art. 3º da Lei n.º 8.666/93, bem como no Acórdão n.º 1056/2017 – Plenário
do  TCU;  na  Resolução  n.º  201/2015  do  CNJ  e  na  Resolução  n.º  23.474/2016  do  TSE,
será(ão)exigido(s) como critério(s) de sustentabilidade. 

9.1.1 - obedecer às normas técnicas, de saúde, de higiene e de segurança do trabalho,
de acordo com as normas do Ministério do Trabalho e Emprego e normas ambientais
vigentes; 

9.1.2 -  fornecer  aos  empregados  os  equipamentos  de  segurança  que  se  fizerem
necessários  à  execução  de  serviços  e  fiscalizar  seu  uso,  em  especial  pelo  que
constada Norma Regulamentadora n.º 6 do MTE; TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. 

9.1.3 -  não  possuir  inscrição  no  cadastro  de  empregadores  flagrados  explorando
trabalhadores  em  condições  análogas  às  de  escravo,  instituído  pela  Portaria
Interministerial MTPS/MMIRDH nº 4, de 11 de maio de 2016; 

9.1.4 - não ter sido condenada, a licitante vencedora ou seus dirigentes, por infringir
as leis de combate à discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao
trabalho escravo, em afronta à previsão aos artigos 1° e 170 da Constituição Federal
de 1988;do artigo 149 do Código Penal Brasileiro; do Decreto n° 5.017, de 12 de março
de 2004(promulga o Protocolo de Palermo) e das Convenções da OIT n.ºs 29 e 10.

10 - DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS.

10.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

de preços, inclusive o acréscimo de que trata o §1  º   do art. 65 da Lei n  º   8.666, de 1993  , de
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº
9.488/2018.

10 – DA PUBLICAÇÃO.

10.1.      O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União.

11 – DO FORO.

11.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de
Alagoas,  para  dirimir  as  questões  originadas  deste contrato,  com exclusão de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em duas
vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes.

Maceió, 10 de outubro de 2022.

Pelo TRE/AL:

Desembargador Otávio Leão Praxedes
Presidente

Pela Empresa:

Valdete dos Santos
Representante da empresa

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 14-B/2022                                                                                              8

VALDETE 
DOS 
SANTOS:6267
9376587

Assinado de 
forma digital por 
VALDETE DOS 
SANTOS:626793
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PRAXEDES:309
2M145

Assinado de forma digital 
por OTAVIO LEAO 
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Ata de Registro de Preços nº 14-B/2022-  assinada pelas partes (1180250)         SEI 0007606-43.2021.6.02.8000 / pg. 849



20/10/2022 10:47 Imprensa Nacional - recibo de recebimento de ofício

https://incom.in.gov.br/recibo.do?idof=9175502 1/1

 Imprimir Recibo Página Principal

Presidência da República
Imprensa Nacional

Envio Eletrônico de Matérias
Comprovante de Recebimento

A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de publicação de matérias
com as seguintes características:

   Data de envio: 20/10/2022 10:47:50
   Origem do Ofício: Setor de Licitações e Contratos
   Operador: Denise Maria de Araújo
   Ofício: 9175502
   Data prevista de publicação: 31/10/2022
   Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3
   Forma de pagamento: Isento

As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal indicados no Ofício
Eletrônico após validação e análise de adequação à legislação que disciplina a publicação de
matérias nos Jornais Oficiais. 

Matérias

Sequencial Arquivo(s) MD5 Tamanho
(cm) Valor

20006495 Termo. rescisAo unilateral. contrato nr 30-2022 - STAFF.rtf 520f458e81d67c51
3ea4885f11c09206 3,00 R$

116,76

20006496 Extrato Ata de Registro de PreAos n. 14-B-2022 - LIVRARIA
PRATICA -7606-43.2021..rtf

e3412d8313705142
5897babd4ccf18b7 5,00 R$

194,60

TOTAL DO OFICIO 8,63 R$
311,36
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 494/2022 TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, considerando
o contido no art. 67 da Lei nº 8.666 /93 e tendo em vista o que consta no
Processo Eletrônico SEI nº 0007606-43.2021.6.02.8000:

 
RESOLVE:
 
Art. 1º. Designar o servidor NEILTON SOUZA SILVA

JÚNIOR, Chefe da Seção de Patrimônio, para atuar como gestor das
Atas de Registro de Preços nº 14-A/2022 (doc. 1177920), firmada
com a empresa FI COMÉRCIO EM GERAL EIRELI EPP,  inscrita
no CNPJ sob o n° 07.999.951/0001-65, e 14-B/2022 (doc. 1178371),
firmada com a empresa LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA
LTDA., inscrita no CNPJ sob o n° 19.197.721/0001-61, funcionando,
em seus impedimentos legais e regulamentares, os seus respectivos
substitutos.

Art. 2º. A gestão designada deverá realizar seus atos em
conformidade com o previsto no art. 20, da Resolução TRE/AL n.º
15.787/2017.

Art. 3º.  Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

 

DESEMBARGADOR OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

PRESIDENTE

Maceió, 20 de outubro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
20/10/2022, às 19:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1181085 e o código CRC 1D49775F.

0007606-43.2021.6.02.8000 1181085v3
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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 outubro de 2022.
Ao GPRES.
 
Senhora Oficiala de Gabinete,
 
Em atenção à Decisão nº

4567/2022 (doc. 1179732), foi elaborada a Portaria
Presidência nº 494/2022 (doc. 1181085), referente a
designação da gestão das Atas de Registro de Preços nº 14-
A/2022 e 14-B/2022.

A referida portaria foi inserida em bloco de
assinatura.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 20/10/2022, 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
1181089 e o código CRC EE727E7C.

0007606-43.2021.6.02.8000 1181089v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 6970 - TRE-AL/PRE/GPRES

À SAD.
 
Devolvo os autos à SAD após a assinatura da Portaria Presidência 494
(1181085).

Documento assinado eletronicamente por MARCELLE GOMES FLORÊNCIO
GUIMARÃES, Oficial de Gabinete, em 21/10/2022, às 15:01, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1182020 e o código CRC 9F7B0C56.

0007606-43.2021.6.02.8000 1182020v2
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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 05302022102400139
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Nº 202, segunda-feira, 24 de outubro de 2022ISSN 1677-7069Seção 3

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 60/2022

O TRF da 5ª Região torna público que o objeto do Pregão Eletrônico nº 60/2022
(PAV SEI nº 0005484-97.2022.4.05.7000) - contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de manutenção corretiva do Sistema de Detecção de Incêndios, o
qual monitora do 8º (oitavo) ao 17º (décimo sétimo) andar do Edifício Sede do Tribunal
Regional Federal da 5ª Região - foi adjudicado e homologado em favor da empresa
BRASERV - BRASIL SERVIÇOS E INSTALAÇÕES LTDA (CNPJ nº 41.970.858/0001-66), com o
preço global de R$ 193.596,50 (cento e noventa e três mil e quinhentos e noventa e seis
reais e cinquenta centavos).

FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO
Pregoeiro

(SIDEC - 21/10/2022) 090031-00001-2022NE099999

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª REGIÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 047/2022, projeto de segurança contra incêndio
e pânico para o Edifício Sede da Subseção Judiciária de Contagem/MG. CONTRATANTE: a
União, por meio da Justiça Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais. CONTRATA DA :
ORIGEM PROJETOS E INSTALAÇÕES LTDA. OBJETO: 1) prorroga-se o prazo de execução dos
serviços por 60 dias, de 20/10/2022 a 19/12/2022; 2) altera-se a cláusula dezessete do
contrato, definindo em 10/01/2023 o termo final de vigência do contrato. Base Legal:
0012773-75.2022.4.01.8008 e Lei 8.666/93. Data de assinatura: em 21/10/2022 pelo
Diretor da Secretaria Administrativa, Maurício Amorim de Albuquerque, pela Contratante e
pelo Sr. Wellington Sacramento Júnior, pela Contratada, ambos por meio digital.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA TRE/AL n° 14-B/2022; Proc. SEI nº 0007606-43.2021.6.02.8000; PE nº 84/2022, Fund.
Legal: Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, em consonância com o que faculta o art. 191 da
Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), Decreto nº 10.024/2019
e Decreto nº 7.892/2013, com alterações e demais normas legais aplicáveis; Gerenciador da
Ata: TRE/AL; Vigência: 12 meses, contados da publicação do extrato no DOU; Assinatura:
19/10/2022; Objeto: Registro de Preços para aquisição eventual de ventiladores de coluna
(120w ou superior) e de parede (150w e 240w), necessários ao bom funcionamento das
atividades desenvolvidas nos cartórios eleitorais da capital e do interior, de acordo com as
quantidades, especificações e condições descritas no Termo de Referência, Edital e Anexos;
Relação contendo: fornecedor, CNPJ, item, marca, unidade, quantidade, valor unitário, valor
total, respectivamente (consultar o PE nº 84/2022, no site: www.tre-al.jus.br - Transparência
- Gestão de Contratações - Atas de Registro de Preços); LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA,
CNPJ nº 19.197.721/0001-61, Item 02, VENTISOL, unidade, 60, R$ 203,00, R$ 12.180,00.

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO

Termo de Cooperação; Processo TRE/AL nº 0007062-21.2022.6.02.8000; Partes: TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA (TJBA), o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
MARANHÃO (TJMA), o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO (TJPE), o
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ (TJCE), o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DA PARAÍBA (TJPB), o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ (TJPI), o TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE (TJSE), o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE (TJRN), o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS (TJAL), o
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS (TRE-AL), o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DA BAHIA (TRE-BA), o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA (TRE-PB), o TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE (TRE-SE), o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
PERNAMBUCO (TRE-PE), o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ (TRE-CE), o TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE (TRE-RN), o TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO PIAUÍ (TRE-PI), o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO (TRE-MA),
o TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO (TRT6), o TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 5ª REGIÃO (TRT5), o TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
(TRT7), o TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO (TRT13), o TRIBUNAL
REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO (TRF1), o TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
(TRF5), o TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO (TRT21), o TRIBUNAL
REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO (TRT19), o TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
DA 22ª REGIÃO (TRT22) e o TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO (TRT20) e
a REDE NORDESTE DE COOPERAÇÃO JUDICIÁRIA; Fund. Legal: Resolução nº 350/2020 do
CNJ, por interpretação extensiva ao art. 7º, § 2º; Objeto: congregar os Tribunais da Região
Nordeste da República Federativa do Brasil em torno de uma agenda comum de
cooperação judiciária, com vistas ao estreitamento dos laços institucionais entre os diversos
ramos do Poder Judiciário, à atuação em rede em busca da desburocratização, da eficiência
e da efetividade da prestação jurisdicional, assim como ao incentivo à diplomacia judicial.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA TRE/AL n° 15-A/2022; Proc. SEI nº 0004065-65.2022.6.02.8000; PE nº 73/2022, Fund.
Legal: Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei
nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), Decreto nº 10.024/2019 e
Decreto nº 7.892/2013, com alterações e demais normas legais aplicáveis; Órgãos
Participantes: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE ALAGOAS, inscrito no CNPJ nº
69.977.817/0001-10 e 59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADA, CNPJ nº
09.571.854/0001-00, Gerenciador da Ata: TRE/AL; Vigência: 12 meses, contados da publicação
do extrato no DOU; Assinatura: 20/10/2022; Objeto: Registro de Preços de material de
limpeza e produtos de higienização, de acordo com as quantidades, especificações e
condições descritas no Termo de Referência; Relação contendo: fornecedor, CNPJ, grupo,
item, marca, unidade, quantidade, valor unitário, valor total, respectivamente (consultar o PE
nº 73/2022, no site: www.tre-al.jus.br - Transparência - Gestão de Contratações - Atas de
Registro de Preços); PENEDO DISTRIBUIDORA & SERVICOS EIRELI, CNPJ nº 34.016.593/0001-
04, Grupo 1, Item 1, BRUXAXA, unidade, 540, R$ 26,20, R$ 14.148,00, item 2, BRUXAXA ,
unidade, 820, R$ 5,98, R$ 4.903,60; item 3, PRECIOSA, unidade, 420, R$ 4,17, R$ 1.751,40;
item 4, BRUXAXA, unidade, 750, R$ 5,21, R$ 3.907,50; item 5, PRECIOSA, unidade, 280, R$
3,80, R$ 1,064,00; item 6, ARQPLAST, unidade, 740, R$ 11,60, R$ 8.584,00; item 7,
MERCOMPLAS, unidade, 420, R$ 56,40, R$ 23.688,00; Valor total da Ata: R$ 58.046,50.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA TRE/AL n° 15-C/2022; Proc. SEI nº 0004065-65.2022.6.02.8000; PE nº 73/2022, Fund.
Legal: Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, em consonância com o que faculta o art. 191 da
Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), Decreto nº 10.024/2019
e Decreto nº 7.892/2013, com alterações e demais normas legais aplicáveis; Órgãos
Participantes: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE ALAGOAS, inscrito no CNPJ
nº 69.977.817/0001-10 e 59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADA, CNPJ nº
09.571.854/0001-00, Gerenciador da Ata: TRE/AL; Vigência: 12 meses, contados da
publicação do extrato no DOU; Assinatura: 20/10/2022; Objeto: Registro de Preços de
material de limpeza e produtos de higienização, de acordo com as quantidades,
especificações e condições descritas no Termo de Referência; Relação contendo:
fornecedor, CNPJ, grupo, item, marca, unidade, quantidade, valor unitário, valor total,
respectivamente (consultar o PE nº 73/2022, no site: www.tre-al.jus.br - Transparência -
Gestão de Contratações - Atas de Registro de Preços); INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA, CNPJ nº 08.158.664/0001-95, Grupo 4, Item
16, Campinense, galão, 650, R$ 20,00, R$ 13.000,00, item 17, Campinense, galão, 1.250, R$
15,00, 18.750,00; item 18, Clorito, unidade, 4.500, R$ 1,65, R$ 7.425,00; item 19,
Campinense, galão, 720, R$ 18,50 R$ 13.320,00; item 20, Espumil, pacote, 600, R$ 19,50;
R$ 11.700,00; item 21, Campinense, frasco, 4.000, R$ 3,00, R$ 12.000,00; item 22,
Campinense, frasco, 1.700, R$ 5,50, R$ 9.350,00. Valor total da Ata: R$ 85.545,00.

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO

Espécie: Termo de Cooperação TRE/AL nº 07/2022; Processo SEI nº 0009062-
91.2022.6.02.8000; Partes: União, através do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
e a ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - AL, CNPJ nº 12.334.827/0001-10; Objeto:
criação de uma comissão de advogados para acompanhar todos os atos do processo
eleitoral de 2022 no Estado de Alagoas, denominada de Comissão de Auditoria e
Fiscalização das Eleições Gerais de 2022; Vigência: a contar da data da assinatura do termo
(29/09/2022) até 31 de dezembro de 2022.

AVISO DE RESCISÃO

SEI nº 0004543-56.2021.6.02.8502;
O Presidente do TRE/AL, Des. Otávio Leão Praxedes, declara RESCINDIDO o

Contrato nº 30/2022, a partir do dia 04/10/2022, em conformidade com o Procedimento
Administrativo SEI nº 0004543-56.2021.6.02.8502, com arrimo na da Cláusula Doze (Da
Rescisão) do Contrato TRE/AL nº 30/2022. Data da assinatura: 19/10/2022.

Maceió-AL, 20 de outubro de 2022.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

R E T I F I C AÇ ÃO

Nos Extratos de Registro de Preços das Atas TRE/AL n° 16-A/2022, 16-B/2022,
16-C/2022 e 16-D/2022, publicado no DOU do dia 19/10/2022, Seção 03, nº 199, pág. 182,
onde se lê: Objeto: "Registro de Preços para a aquisição de computadores para substituir
equipamentos fora de garantia e/ou obsoletos, a fim de atender a demanda das Unidades
da Justiça Eleitoral em Alagoas", leia-se: Registro de Preços de material de consumo -
processamento de dados (toners e cilindros de impressão), para atender às Unidades da
Justiça Eleitoral em Alagoas, na manutenção de suas atividades no exercício de
2022/2023.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo PAD: 12890/2022 - TRE-AM. Objeto: contratação do curso, na modalidade
presencial, "in company", denominado "SISTEMA COMPRAS CONTRATOS - GESTÃO DE
CONTRATOS", com carga horária de 16 horas/aula, tendo como investimento o valor de R$
19.250,00 (dezenove mil, duzentos e cinquenta reais). Contratante: Tribunal Regional
Eleitoral do Amazonas. Contratada: GLEICE DE SOUZA SILVA, CNPJ nº 30.135.801/0001-25.
Fundamentação Legal: art. 25, inciso II, c/c art. 13, inciso VI da Lei nº 8.666/93. Data da
Autorização: 19/10/2022, pela Diretora-Geral Melissa Lavareda Ramos Nogueira. Data da
Ratificação: 20/10/2022, pelo Presidente, Des. Jorge Manoel Lopes Lins.

Manaus, 21 de outubro de 2022.
MELISSA LAVAREDA RAMOS NOGUEIRA

Diretora-Geral

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo SEI n.º 2022.0.00000.1378-2. Espécie: Dispensa de licitação. Objeto: aquisição de
filtros de ar para climatizadores de precisão, conforme as especificações e justificativas
constantes no Termo de Referência. Contratado: MECALOR SOLUÇÕES EM ENGENHARIA
TÉRMICA S/A, CNPJ: 19.031.776/0001-68. Valor: R$ 1.394,04.Fundamento: art. 24, II da Lei
n.º 8.666/93 e Processo SEI nº 2022.0.00000.1378-2. Ratificado por: Hugo Pereira Filho,
Diretor-Geral. Data: 17/10/2022.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 1º Termo Aditivo à Nota de Empenho N.º 777/2022 referente ao Contrato
celebrado com a pessoa física JOÃO EROMILDO DA COSTA. Objeto: Este termo aditivo
acresce 6 (seis) diárias à contratação de locação de veículo com motorista, a fim de
atender ao Cartório da 4ª Zona Eleitoral, em MARANGUAPE-CE. Fundamento: no art. 65,
§1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações, e na autorização superior constante do processo SEI
Nº 2022.0.000008029-3. Assina, pelo TRE, Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE.
DATA: 17/10/2022

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 1º Termo Aditivo à Nota de Empenho N.º 778/2022 referente ao Contrato
celebrado com a pessoa física SEBASTIÃO EDSON LEMOS. Objeto: Este termo aditivo
acresce 3 (três) diárias à contratação de locação de veículo com motorista, a fim de
atender ao Cartório da 4ª Zona Eleitoral, em MARANGUAPE-CE. Fundamento: no art. 65,
§1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações, e na autorização superior constante do processo SEI
Nº 2022.0.000007931-7. Assina, pelo TRE, Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE.
DATA: 18/10/2022

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Espécie: Nota de Empenho 2022NE1006, emitida em 19/10/2022. Dispensa de Licitação.
Processo SEI Nº 2022.0.000001378-2. Contratada: MECALOR SOLUÇÕES EM ENGENHARIA
TÉRMICA S.A., CNPJ: 49.031.776/0001-68. Objeto: aquisição de filtros de ar para
climatizadores de precisão. Valor: R$ 1.394,04. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de
Trabalho: 167625 0127000000, sob elemento de despesa 339030 - Material de
Consumo. Assina: Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral e Iberê Comin Nunes, Gestor
Financeiro.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
S EC R E T A R I A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato nº. 70/2022 (PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 26/2022). SEI nº 0011357-
08.2022.6.27.8000. Contratante: A União, representada pelo Tribunal Regional Eleitoral
do Maranhão. Contratado: J L M DE ALMEIDA (CNPJ nº. 86.960.721/0001-69). Objeto:
prestação de serviços de transportes, incluindo veículos abastecidos e motoristas
devidamente habilitados para transporte de pessoas em serviço, materiais e
documentos, para atender as necessidades de locomoção decorrentes do pleito
eleitoral de 2022, no segundo turno, para os Cartórios Eleitorais da Capital e  do
interior do Estado. Valor Total: R$ 424.373,86. Nota de Empenho: 2022NE000935.
Elemento de Despesa: Ação Orçamentária: Julgamento de Causas e Gestão
Administrativa da Justiça Eleitoral; UGR: 070380 - SEGET; Natureza da Despesa:
33.90.33 - Passagens e despesas com locomoção; Plano Interno: FUN LOCVEI2.
Vigência: 12 (doze) meses, com início no primeiro dia útil após a data de publicação
do extrato do contrato no Diário Oficial da União. Signatários: Desembargadora Angela
Maria Moraes Salazar, Presidente do TRE-MA e Sr. José Lael Marques de Almeida,
Representante da Contratada.
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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 outubro de 2022.
À PREG,
 
Para registro no SIASG da  ARP nº 14-B/2022 (1180250), 

ao tempo em que informo que já foi designada gestão para a referida
ata, conforme Portaria nº 494/2022 (1181085).

Atenciosamente,

 

 

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 24/10/2022, às 13:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1183311 e o código CRC 69D83076.

0007606-43.2021.6.02.8000 1183311v1
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E-mail - 1183402

Data de Envio: 
  24/10/2022 13:51:56

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para:
    papelariapratica@hotmail.com

Assunto: 
  Ata de Registro de Preços nº 14-B/2022 - TRE-AL, assinada, para acompanhamento

Mensagem: 
  Prezada Sra Valdete dos Santos
Representante da LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA

Encaminho, em anexo, a Ata de Registro de Preços nº 14-B/2022 - TRE/AL(Processo SEI n.º 0007606-
43.2021.6.02.8000),assinada, para acompanhamento, juntamente com a publicação DOU, na data de
hoje.

Por gentileza, RESPONDER acusando o recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

Denise Maria de Araújo
SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765/99637-3090

Anexos:
    ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 14-B-2022.pdf
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E-mail - 1183407

Data de Envio: 
  24/10/2022 13:53:33

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para:
    papelariapratica@hotmail.com

Assunto: 
  Ata de Registro de Preços nº 14-B/2022 - TRE-AL, assinada, para acompanhamento

Mensagem: 
  Prezada Sra Valdete dos Santos
Representante da LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA

Encaminho, em anexo, a Ata de Registro de Preços nº 14-B/2022 - TRE/AL(Processo SEI n.º 0007606-
43.2021.6.02.8000),assinada, para acompanhamento, juntamente com a publicação DOU, na data de
hoje.

Por gentileza, RESPONDER acusando o recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

Denise Maria de Araújo
SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765/99637-3090

Anexos:
    ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 14-B-2022.pdf
    Publicação 24-10.pdf
    E_mail_1183402.html
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 24 de outubro de 2022.
Certifico, para os devidos fins, que a Portaria

Presidência nº 494/2022, foi publicada no DJE do TRE/AL de
24/10/2022, Edição nº 209, pág. 8, evento 1183676.

Encaminho os presente autos à SEPAT, para
ciência da referida Portaria.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 24/10/2022, às 18:48, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1183649 e o código CRC 122501F5.

0007606-43.2021.6.02.8000 1183649v1
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Ano 2022 - n. 209 Maceió, segunda-feira, 24 de outubro de 2022 8

Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (DJE/TRE-AL). Documento assinado digitalmente 
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo 

ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-al.jus.br/

PORTARIAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 494/2022 TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso de suas
atribuições legais e regulamentares, considerando o contido no art. 67 da Lei nº 8.666 /93 e tendo
em vista o que consta no Processo Eletrônico SEI nº :0007606-43.2021.6.02.8000
RESOLVE:
Art. 1º. Designar o servidor NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe da Seção de Patrimônio, para
atuar como gestor das Atas de Registro de Preços nº 14-A/2022 (doc. ), firmada com a1177920
empresa FI COMÉRCIO EM GERAL EIRELI EPP, inscrita no CNPJ sob o n° 07.999.951/0001-65,
e 14-B/2022 (doc. ), firmada com a empresa LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA.,1178371
inscrita no CNPJ sob o n° 19.197.721/0001-61, funcionando, em seus impedimentos legais e
regulamentares, os seus respectivos substitutos.
Art. 2º. A gestão designada deverá realizar seus atos em conformidade com o previsto no art. 20,
da Resolução TRE/AL n.º 15.787/2017.
Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DESEMBARGADOR OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
PRESIDENTE
Maceió, 20 de outubro de 2022.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 495/2022 TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso de suas
atribuições legais e regulamentares, considerando o contido no art. 67 da Lei nº 8.666 /93 e tendo
em vista o que consta no Processo Eletrônico SEI nº :0001096-77.2022.6.02.8000
RESOLVE:
Art. 1º. Designar a servidora LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO, titular da Seção de
Almoxarifado - SEALMOX, o servidor IURY ARAÚJO SOUZA, titular da Seção de Provisão e
Logística de Equipamentos Eleitorais - SPLOG, e o servidor LEANDRO PEIXOTO GUSMÃO,
lotado na Seção de Almoxarifado - SEALMOX, para comporem a Comissão de Recebimento da
Ata de Registro de Preços nº 11/2022, firmada com a empresa DEBORAH GOMES LEMOS
RODRIGUES, inscrita no CNPJ sob o n° 43.848.003/0001-92, cujo objeto é o Registro de Preços
para contratação de empresa especializada para a confecção de paletes de madeira.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DESEMBARGADOR OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
PRESIDENTE
Maceió, 20 de outubro de 2022.

DOCUMENTOS ELETRÔNICOS PUBLICADOS PELO PJE

INTIMAÇÕES

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL(11527) Nº 0600960-
72.2022.6.02.0000

PROCESSO
: 0600960-72.2022.6.02.0000 AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 
(Maceió - AL)

RELATOR : Relatoria Corregedor Regional Eleitoral

AUTOR
: ALAGOAS MERECE MAIS 44-UNIÃO / 40-PSB / Federação PSDB Cidadania
(PSDB/CIDADANIA) / 19-PODE / 77-SOLIDARIEDADE / 11-PP
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 26 de outubro de 2022.

Caras colegas da SLC,

 

Em cumprimento ao Despacho da sua nobre Seção remete-se em
anexo 1186296 capturas de tela do Sistema SIASG que comprovam a publicação
da vigência da ARP 14-B/2022 do TRE/AL.

Documento assinado eletronicamente por SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA,
Pregoeiro, em 26/10/2022, às 15:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1186284 e o código CRC F52A88A0.

0007606-43.2021.6.02.8000 1186284v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Anexo

__ SIASG,SISRP,ATA,CONATA ( CONSULTA ATA )____________________________________
DATA: 26/10/2022 HORA: 15:19:30 USUÁRIO: SERGIO LIMA
UASG : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PREGÃO Eletrônico NÚMERO: 00084/2022
MODO DISPUTA: Aberto/Fechado
SITUAÇÃO AVISO: PUBLICADO NÚMERO DE ITENS: 3
REGISTRO DE PREÇOS ENCERRADO VALOR TOTAL: 24.600,00

MARQUE 'X' PARA EXPANDIR OS DADOS DO ITEM
ITEM SITUACAO
( ) 00001 INFORMADO
( ) 00002 INFORMADO
( ) 00003 CANCELADO

PF1=HELP PF3=SAI PF7=RECUA PF8=AVANÇA PF12=RETORNA M1S

__ SIASG,SISRP,ATA,CONATA ( CONSULTA ATA )____________________________________
DATA: 26/10/2022 HORA: 15:20:39 USUÁRIO: SERGIO LIMA
UASG : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PREGÃO Eletrônico NÚMERO: 00084/2022
MODO DISPUTA: Aberto/Fechado VALOR SIGILOSO? Não

TIPO DE OBJETO: Bens Comuns

ITEM : 00002 INFORMADO
MATERIAL : 000461897 - VENTILADOR

VALIDADE DA ATA : 24/10/2022 A 24/10/2023 DATA ASSINATURA : 19/10/2022

UNID. DE FORNECIMENTO : Unidade
CRITÉRIO DE VALOR: Valor Máximo Aceitável

BENEFÍCIO TIPO I - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/COOPERATIVA

Anexo SIASG/CONATA  ARP 14-B do PE 84-2022 (1186296)         SEI 0007606-43.2021.6.02.8000 / pg. 863



PF3=SAI PF12=RETORNA M1T

__ SIASG,SISRP,ATA,CONATA ( CONSULTA ATA )____________________________________
DATA: 26/10/2022 HORA: 15:20:43 USUÁRIO: SERGIO LIMA
UASG : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

VENTILADOR, TIPO PAREDE, POTÊNCIA MOTOR 200 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO
110/220 V,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS OSCILANTE, INCLINAÇÃO VERTICAL, CONTROLE DE
VELOC I
, MATERIAL AÇO, DIÂMETRO 50 CM, COR PRETA

PF3=SAI PF12=RETORNA

__ SIASG,SISRP,ATA,CONATA ( CONSULTA ATA )____________________________________
DATA: 26/10/2022 HORA: 15:20:49 USUÁRIO: SERGIO LIMA
UASG : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

ITEM COM * MARQUE 'X' PARA VISUALIZAR VALORES RENEGOCIADOS

ITEM: 00002 - 000461897 - VENTILADOR
CLASSIFICAÇÃO/VENCEDOR
PREÇO UNITÁRIO VALOR TOTAL MARCA
QTDE TOTAL QTDE EMPENHADA QTDE A EMPENHAR
( ) 001 19197721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA
203,0000 12.180,0000 VENTISOL
0000000060 0000000000 0000000060
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PF2=ADESÃO NP PF3=SAI PF4=HISTORICO PF7=RECUA PF8=AVANÇA
PF12=RETORNA M1V

Documento assinado eletronicamente por SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA,
Pregoeiro, em 26/10/2022, às 15:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1186296 e o código CRC BEE6E157.

0007606-43.2021.6.02.8000 1186296v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que nesta data registrei
no SIAC - Sistema de Acompanhamento de Contratos, as Atas de
Registro de Preços nº 14-A/2022 e nº 14-B/2022, com designação de
gestão. Do que, para constar, eu, Sandra Helena Lima Alexandre,
Assistente II da SLC, lavrei a presente certidão, que segue assinada
eletronicamente. 

Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Técnico Judiciário, em 26/10/2022, às 17:34, 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
1186548 e o código CRC 2D276FF0.

0007606-43.2021.6.02.8000 1186548v2
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De: Papelaria Pratica <papelariapratica@hotmail.com>
Para: "denisearaujo" <denisearaujo@tre-al.jus.br>
Data: 27/10/2022 04:28 PM
Assunto: [slc] Ata de Registro de Preços nº 14-B/2022 - TRE-AL, assinada, para acompanhamento {01}

ok, recebido. 

De: TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>
Enviado: segunda-feira, 24 de outubro de 2022 14:53
Para: papelariapra�ca@hotmail.com <papelariapra�ca@hotmail.com>
Assunto: Ata de Registro de Preços nº 14-B/2022 - TRE-AL, assinada, para acompanhamento
 
Prezada Sra Valdete dos Santos
Representante da LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA

Encaminho, em anexo, a Ata de Registro de Preços nº 14-B/2022 - TRE/AL(Processo SEI
n.º 0007606-43.2021.6.02.8000),assinada, para acompanhamento, juntamente com a
publicação DOU, na data de hoje.

Por gentileza, RESPONDER acusando o recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

Denise Maria de Araújo
SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765/99637-3090
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E-mail - 1187795

Data de Envio: 
  28/10/2022 08:15:20

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE PATRIMÔNIO <patrimonio@tre-al.jus.br>

Para:
    ficomercio@gmail.com

Assunto: 
  ARP 14-A. Ventiladores de coluna, Aquisição. Prazo de entrega

Mensagem: 
  Prezado fornecedor, cumpre-nos informar do interesse de aquisição de 20 ventiladores de coluna ainda
nesse exercício. 
Ocorre que o prazo de entrega é de 45 dias o que coincidirá com o final do ano.
Gostaríamos de saber se vossa empresa tem os aparelhos disponíveis para entrega até meados de 15 de
dezembro/2022.

Somente com essa perspectiva é que poderemos solicitar a emissão da Nota de Empenho referente aos
ventiladores e encaminhar à vossa senhoria.
Aguardamos resposta com a urgência que o caso requer.

Neilton Souza SIlva Júnior
____________________________________________
Seção de Patrimônio
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
(82) 2122-7737 / 2122-7787
____________________________________________
Lembrem-se: URGENTE é tudo aquilo
que não foi providenciado a tempo

Anexos:
    Ata_de_Registro_de_Precos_1177920_ATA_DE_REGISTRO_DE_PRECOS_14_A_2022_assinada.pdf
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E-mail - 1187796

Data de Envio: 
  28/10/2022 08:17:32

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE PATRIMÔNIO <patrimonio@tre-al.jus.br>

Para:
    papelariapratica@hotmail.com

Assunto: 
  ARP 14-B. Ventiladores de parede, Aquisição. Prazo de entrega

Mensagem: 
  Prezado fornecedor, cumpre-nos informar do interesse de aquisição de 20 ventiladores de parede ainda
nesse exercício. 
Ocorre que o prazo de entrega é de 45 dias o que coincidirá com o final do ano.
Gostaríamos de saber se vossa empresa tem os aparelhos disponíveis para entrega até meados de 15 de
dezembro/2022.

Somente com essa perspectiva é que poderemos solicitar a emissão da Nota de Empenho referente aos
ventiladores e encaminhar à vossa senhoria.
Aguardamos resposta com a urgência que o caso requer.

Neilton Souza SIlva Júnior
____________________________________________
Seção de Patrimônio
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
(82) 2122-7737 / 2122-7787
____________________________________________
Lembrem-se: URGENTE é tudo aquilo
que não foi providenciado a tempo

Anexos:
    Ata_de_Registro_de_Precos_1180250_ATA_DE_REGISTRO_DE_PRECOS_n.__14_B_2022.pdf
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 03 de novembro de 2022.

À SEIC,

Para eventual atualização do Portal da Transparência.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Técnico Judiciário, em 03/11/2022, 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
1190992 e o código CRC B7816EA4.

0007606-43.2021.6.02.8000 1190992v1
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