
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 4924 - TRE-AL/PRE/PREG

 

Sr. Secretário de Administração.
 
Assunto: REGISTRO. FRACASSO PARCIAL

PREGÃO 64/2022. ITEM 02. ESTABILIZADORES/TI.
PROCESSO ADM Nº 1864-03.2022

 
Reporto-me no presente para registrar o fracasso

parcial do Pregão 64/2022, ITEM 02, aquisição de
estabilizadores, considerando que os licitantes não
atenderam, na íntegra, as exigências técnicas contidas no
Termo de Referência, Anexo I-A, conforme pareceres técnicos
da Unidade SAU, seguem:

Ata Pregão 64/2022 1120536
Termo de Adjudicação parcial 1120537
 
Respeitosamente. 
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 05/08/2022, 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
1120533 e o código CRC 65078A29.
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Pregão Eletrônico

70011 .642022 .34984 .4891 .5605355

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00064/2022 (SRP)

 
Às 14:00 horas do dia 28 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 0001864-03.2022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00064/2022. Modo de disputa:
Aberto/Fechado. Objeto: Registro de Preços de estabilizadores de pequeno porte.. 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: Estabilizador Tensão
Descrição Complementar: Estabilizador Tensão Potência Nominal: 700 VA, Tensão Alimentação Entrada: 110/220 V,
Tensão Alimentação Saída: 115 V, Quantidade Tomadas Saída: 4 , Tipo: Interno Com 4 Estágios De Estabilização ,
Características Adicionais: Trifásico , Freqüência: 60 H
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 200 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 273,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: LAZARO BARBOSA GOMES, pelo melhor lance de R$ 208,0000 e a quantidade de 200 Unidade .

Item: 2
Descrição: Estabilizador Tensão
Descrição Complementar: Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: Bivolt V, Quantidade Tomadas Saída: 8
, Tipo: Nobreak , Capacidade Nominal: 1.500 V
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 160 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 423,1200 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Histórico
Item: 1 - Estabilizador Tensão

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
12.925.898/0001-98 ALLAN GEORGE

ALVES
SAUNDERS

Sim Sim 200 R$ 189,4100 R$ 37.882,0000 28/07/2022
11:56:04

Marca: Shara Powerest Home 
Fabricante: Shara Powerest Home 
Modelo / Versão: Estabilizador Powerest Home 700VA Mono 115V - 4 To 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Características: - Marca: TS Shara - Modelo: 9004 Especificações: -
Potência: 700VA - Entrada: 115V - Saída: 115V - Proteção contra Subtensão 115V: 91V - Proteção contra
Sobretensão 115V: 143V - Rendimento: >92% - Distorção harmônica: não introduz - Frequencia nominal: 50Hz /
60Hz (aceita variação de 45 a 65Hz) - Supressor de transientes: 275Vrms, 35J*, 2,5kA** - Filtro de linha - Grau
de proteção: IP 20 - Dimensões externas (A x L x P): 120 x 170 x 175 mm Informações adicionais: -
Microprocessado (tecnologia Flash) - Proteção contra surtos de tensão - Proteção eletrônica contra sobrecarga -
Proteção eletrônica contra sub/sobretensão (desligamento e rearme automático na saída) - Fusível externo de
proteção (com unidade reserva) 
Porte da empresa: ME/EPP

45.414.413/0001-50 JEAN SOUZA
FERNANDES
07469221590

Sim Sim 200 R$ 270,0000 R$ 54.000,0000 27/07/2022
08:27:54

Marca: ts shara 
Fabricante: ts shara 
Modelo / Versão: ts shara 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estabilizador de no mínimo 700 VA: • Potência Nominal mínima:
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700W; • Tensão de entrada: 115V/220V • Tensão de saída: 115V; • Níveis de Proteção: o Curto-circuito; o Surtos
de tensão (descarga elétrica); o Sub/Sobretensão de rede com desligamento e rearme automático; o
Sobreaquecimento com desligamento e rearme automático; o Sobrecarga com sinalização e desligamento
automático; • Possuir 06 (seis) tomadas de saída (10A); 
Porte da empresa: ME/EPP

32.953.789/0001-91 CAMILA
GAVASSONI
NASCIMENTO
EIRELI

Sim Sim 200 R$ 270,0000 R$ 54.000,0000 28/07/2022
10:14:05

Marca: TS SHARA 
Fabricante: TS SHARA 
Modelo / Versão: CÓD 9005 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estabilizador de no mínimo 700 VA: • Potência Nominal mínima:
700W; • Tensão de entrada: 115V/220V • Tensão de saída: 115V; • Níveis de Proteção: o Curto-circuito; o Surtos
de tensão (descarga elétrica); o Sub/Sobretensão de rede com desligamento e rearme automático; o
Sobreaquecimento com desligamento e rearme automático; o Sobrecarga com sinalização e desligamento
automático; • Possuir 06 (seis) tomadas de saída (10A); MARCA: TS SHARA MODELO: CÓD: 9005 - POWEREST
700 Bivolt 6T Saída 115V GARANTIA: CONFORME EDITAL 
Porte da empresa: ME/EPP

40.531.290/0001-14 LAZARO
BARBOSA
GOMES

Sim Sim 200 R$ 270,0000 R$ 54.000,0000 28/07/2022
13:46:22

Marca: TS SHARA 
Fabricante: TS SHARA 
Modelo / Versão: POWEREST 700 BIVOLT 6T SAÍDA 115V 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTABILIZADOR 700VA, BIVOLT, 6 TOMADAS, SAÍDA 115V,
CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I DO EDITAL. 
Porte da empresa: ME/EPP

28.909.833/0001-99 PRIMAVERA
EQUIPAMENTOS
EIRELI

Sim Sim 200 R$ 270,0000 R$ 54.000,0000 28/07/2022
13:56:10

Marca: TS SHARA 
Fabricante: TS SHARA 
Modelo / Versão: Ts Shara 9005 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA
110/220 V, TENSÃO ALIMENTAÇÃOSAÍDA 115 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRIFÁSICO, FREQÜÊNCIA 60 HZ,
TIPO INTERNO COM 4 ESTÁGIOS DE ESTABILIZAÇÃO, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 4, POTÊNCIA NOMINAL 700
VA 
Porte da empresa: ME/EPP

14.770.468/0001-70 MURILO
BORGES DA
SILVA

Sim Sim 200 R$ 273,0000 R$ 54.600,0000 22/07/2022
10:34:40

Marca: TSSHARA 
Fabricante: TSSHARA 
Modelo / Versão: TSSHARA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estabilizador de no mínimo 700 VA: • Potência Nominal mínima:
700W; • Tensão de entrada: 115V/220V • Tensão de saída: 115V; • Níveis de Proteção: o Curto-circuito; o Surtos
de tensão (descarga elétrica); o Sub/Sobretensão de rede com desligamento e rearme automático; o
Sobreaquecimento com desligamento e rearme automático; o Sobrecarga com sinalização e desligamento
automático; • Possuir 06 (seis) tomadas de saída (10A); 
Porte da empresa: ME/EPP

05.807.475/0001-08 SEGINFO
COMERCIO &
SERVICOS
EMPRESARIAIS
EIRELI

Sim Sim 200 R$ 273,0000 R$ 54.600,0000 26/07/2022
15:52:11

Marca: TS SHARA 
Fabricante: TS SHARA POWEREST 700VA BIVOLT 
Modelo / Versão: TS SHARA POWEREST 700VA BIVOLT 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estabilizador Tensão Potência Nominal: 700 VA, Tensão Alimentação
Entrada: 110/220 V, Tensão Alimentação Saída: 115 V, Quantidade Tomadas Saída: 4 , Tipo: Interno Com 4
Estágios De Estabilização , Características Adicionais: Trifásico , Freqência: 60 H 
Porte da empresa: ME/EPP

08.062.619/0001-32 CITTA
ELETRONICA
INDUSTRIA E
COMERCIO
LTDA

Sim Sim 200 R$ 273,0000 R$ 54.600,0000 28/07/2022
09:40:09

Marca: TSshara 
Fabricante: TSSHARA 
Modelo / Versão: TSSHARA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estabilizador Tensão Potência Nominal: 700 VA, Tensão Alimentação
Entrada: 110/220 V, Tensão Alimentação Saída: 115 V, Quantidade Tomadas Saída: 4 , Tipo: Interno Com 4
Estágios De Estabilização , Características Adicionais: Trifásico , Freqüência: 60 H 
Porte da empresa: ME/EPP

31.643.700/0001-28 WANDERLEIA
VARELA DE
ANDRADE

Sim Sim 200 R$ 273,0000 R$ 54.600,0000 28/07/2022
13:08:39

Marca: TSSHARA 
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Fabricante: TSSHARA 
Modelo / Versão: 700VA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTABILIZADOR TSSHARA POWEREST 700 BIVOLT 6T SAIDA 115V.
Potência: 700VA, 6 tomadas 10A - NBR 14136, Tensão de entrada: 115V / 220V (automático), Tensão de saída:
115V Filtro de linha integrado, Proteção contra Subtensão 115V: 91V, Proteção contra Subtensão em 220V: 174V
Proteção contra Sobretensão 15V: 143V Proteção contra Sobretensão em 220V: 272V, Rendimento: >92% 
Porte da empresa: ME/EPP

40.689.972/0001-50 HYPER
TECHNOLOGIES
COMERCIO DE
INFORMATICA E
SERVICOS
EIRELI

Sim Sim 200 R$ 273,0000 R$ 54.600,0000 28/07/2022
13:47:47

Marca: TSSHARA 
Fabricante: TSSHARA 
Modelo / Versão: 155V NOMO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTABILIZADOR POWEREST 700VA MONO 115V 6T - TSSHARA 
Porte da empresa: ME/EPP

18.828.894/0003-30 ITHYBAN
DISTRIBUIDORA
DE
INFORMATICA E
ELETRONICOS,
IMPORTACAO E
EXPORTACAO
LTDA

Sim Sim 200 R$ 500,0000 R$ 100.000,0000 22/07/2022
12:52:00

Marca: Coletek 
Fabricante: Coleção 
Modelo / Versão: ES-1050VA + FL-52 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTABILIZADOR DESCRIÇÃO: • Potência Nominal mínima: 700W; •
Tensão de entrada: 115V/220V • Tensão de saída: 115V; • Níveis de Proteção: o Curto-circuito; o Surtos de
tensão (descarga elétrica); o Sub/Sobretensão de rede com desligamento e rearme automático; o
Sobreaquecimento com desligamento e rearme automático; o Sobrecarga com sinalização e desligamento
automático; • Possui 05 (cinco) tomadas de saída (10A); (Acompanha filtro de linha com 5 Tomadas). Garantia:
Conforme edital. Marca: Coletek Modelo: ES-1050VA + FL-52 Fabricante: Coleção 
Porte da empresa: ME/EPP

93.740.538/0001-13 MEGA
COMERCIAL
ELETRICA LTDA

Sim Sim 200 R$ 500,0000 R$ 100.000,0000 27/07/2022
11:30:55

Marca: CR ENERGIA 
Fabricante: CR ENERGIA 
Modelo / Versão: KEE 3.5 BI 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estabilizador Tensão Potência Nominal: 700 VA, Tensão Alimentação
Entrada: 110/220 V, Tensão Alimentação Saída: 115 V, Quantidade Tomadas Saída: 4 , Tipo: Interno Com 4
Estágios De Estabilização , Características Adicionais: Trifásico , Freqüência: 60 H 
Porte da empresa: ME/EPP

21.366.890/0001-20 RAY TECH
SOLUCOES EM
ENERGIA
ELETRICA LTDA

Sim Sim 200 R$ 1.500,0000 R$ 300.000,0000 28/07/2022
09:49:45

Marca: TS SHARA 
Fabricante: TS SHARA 
Modelo / Versão: TS SHARA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTABILIZADOR TENS?O, TENS?O ALIMENTA??O ENTRADA 110/220
V, TENS?O ALIMENTA??OSA?DA 115 V, CARACTER?STICAS ADICIONAIS TRIF?SICO, FREQ??NCIA 60 HZ, TIPO
INTERNO COM 4 EST?GIOS DE ESTABILIZA??O, QUANTIDADE TOMADAS SA?DA 4, POT?NCIA NOMINAL 700 VA 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 1.500,0000 21.366.890/0001-20 28/07/2022 14:00:00:883
R$ 500,0000 18.828.894/0003-30 28/07/2022 14:00:00:883
R$ 500,0000 93.740.538/0001-13 28/07/2022 14:00:00:883
R$ 273,0000 08.062.619/0001-32 28/07/2022 14:00:00:883
R$ 273,0000 14.770.468/0001-70 28/07/2022 14:00:00:883
R$ 273,0000 05.807.475/0001-08 28/07/2022 14:00:00:883
R$ 273,0000 31.643.700/0001-28 28/07/2022 14:00:00:883
R$ 273,0000 40.689.972/0001-50 28/07/2022 14:00:00:883
R$ 270,0000 28.909.833/0001-99 28/07/2022 14:00:00:883
R$ 270,0000 40.531.290/0001-14 28/07/2022 14:00:00:883
R$ 270,0000 45.414.413/0001-50 28/07/2022 14:00:00:883
R$ 270,0000 32.953.789/0001-91 28/07/2022 14:00:00:883
R$ 189,4100 12.925.898/0001-98 28/07/2022 14:00:00:883
R$ 237,1300 05.807.475/0001-08 28/07/2022 14:05:03:333
R$ 240,0000 14.770.468/0001-70 28/07/2022 14:05:17:657
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R$ 180,0000 45.414.413/0001-50 28/07/2022 14:05:32:010
R$ 170,0000 12.925.898/0001-98 28/07/2022 14:05:44:803
R$ 215,0000 40.531.290/0001-14 28/07/2022 14:05:45:623
R$ 160,0000 40.689.972/0001-50 28/07/2022 14:05:57:047
R$ 150,0000 45.414.413/0001-50 28/07/2022 14:06:03:710
R$ 157,9600 40.689.972/0001-50 28/07/2022 14:06:19:787
R$ 258,0000 18.828.894/0003-30 28/07/2022 14:07:29:673
R$ 153,2200 40.689.972/0001-50 28/07/2022 14:07:44:043
R$ 269,0000 32.953.789/0001-91 28/07/2022 14:10:33:200
R$ 236,0000 31.643.700/0001-28 28/07/2022 14:17:28:887
R$ 210,0000 40.531.290/0001-14 28/07/2022 14:18:33:703
R$ 149,0000 12.925.898/0001-98 28/07/2022 14:20:01:853
R$ 209,9900 21.366.890/0001-20 28/07/2022 14:20:03:947
R$ 208,0000 40.531.290/0001-14 28/07/2022 14:20:24:100
R$ 207,9900 21.366.890/0001-20 28/07/2022 14:20:41:197
R$ 153,2100 21.366.890/0001-20 28/07/2022 14:21:11:883
R$ 150,0000 40.689.972/0001-50 28/07/2022 14:21:14:383
R$ 238,0000 28.909.833/0001-99 28/07/2022 14:24:27:827
R$ 142,1600 40.689.972/0001-50 28/07/2022 14:25:51:673
R$ 152,0000 21.366.890/0001-20 28/07/2022 14:27:12:490

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento
análise de
propostas

28/07/2022
14:01:15 Item com análise de propostas finalizada.

Abertura 28/07/2022
14:05:01 Item aberto para lances.

Encerramento
etapa aberta

28/07/2022
14:24:37 Item com etapa aberta encerrada.

Início 1a etapa
fechada

28/07/2022
14:24:37

Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 149,0000 e R$
153,2100.

Encerramento 28/07/2022
14:29:38 Item encerrado para lances.

Encerramento
etapa fechada

28/07/2022
14:29:38 Item com etapa fechada encerrada.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

28/07/2022
14:40:01

Convocado para envio de anexo o fornecedor HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE
INFORMATICA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 40.689.972/0001-50.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

28/07/2022
14:49:46

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO
DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 40.689.972/0001-50.

Recusa de
proposta

28/07/2022
15:16:27

Recusa da proposta. Fornecedor: HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E
SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 40.689.972/0001-50, pelo melhor lance de R$ 142,1600. Motivo:
proposta recusada contraria o item 3.1 do termo de referência, licitante ofertou mono 115v

Recusa de
proposta

28/07/2022
15:44:01

Recusa da proposta. Fornecedor: ALLAN GEORGE ALVES SAUNDERS, CNPJ/CPF:
12.925.898/0001-98, pelo melhor lance de R$ 149,0000. Motivo: proposta recusada contraria o
item 3.1 do termo de referência, licitante ofertou mono 115v

Recusa de
proposta

28/07/2022
16:07:22

Recusa da proposta. Fornecedor: JEAN SOUZA FERNANDES 07469221590, CNPJ/CPF:
45.414.413/0001-50, pelo melhor lance de R$ 150,0000. Motivo: deixou de responder ao
questionamento do pregoeiro, fundamento no item 6.5 do edital

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

28/07/2022
16:18:49

Convocado para envio de anexo o fornecedor RAY TECH SOLUCOES EM ENERGIA ELETRICA LTDA,
CNPJ/CPF: 21.366.890/0001-20.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

28/07/2022
16:19:19

Convocado para envio de anexo o fornecedor RAY TECH SOLUCOES EM ENERGIA ELETRICA LTDA,
CNPJ/CPF: 21.366.890/0001-20.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

28/07/2022
16:19:21

Convocado para envio de anexo o fornecedor RAY TECH SOLUCOES EM ENERGIA ELETRICA LTDA,
CNPJ/CPF: 21.366.890/0001-20.

Abertura do
prazo -

28/07/2022
16:19:23

Convocado para envio de anexo o fornecedor RAY TECH SOLUCOES EM ENERGIA ELETRICA LTDA,
CNPJ/CPF: 21.366.890/0001-20.
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Convocação
anexo
Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

28/07/2022
16:47:03

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RAY TECH SOLUCOES EM ENERGIA
ELETRICA LTDA, CNPJ/CPF: 21.366.890/0001-20.

Recusa de
proposta

28/07/2022
16:51:24

Recusa da proposta. Fornecedor: RAY TECH SOLUCOES EM ENERGIA ELETRICA LTDA, CNPJ/CPF:
21.366.890/0001-20, pelo melhor lance de R$ 152,0000. Motivo: proposta recusada, apresentou
pedido de desistência, registrou que não observou que o item solicitado é bivolt

Etapa fechada
- Retorno do
julgamento

28/07/2022
17:20:19 Retorno de item do Julgamento para a etapa fechada da Disputa.

Reinício etapa
fechada

28/07/2022
17:25:20

Fornecedores convocados para o reinício da etapa fechada com os lances: R$ 238,0000, R$
240,0000 e R$ 258,0000.

Reinício etapa
fechada

28/07/2022
17:30:21

Fornecedores convocados para o reinício da etapa fechada com os lances: R$ 269,0000, R$
273,0000 e R$ 500,0000.

Encerramento 28/07/2022
17:35:22 Item encerrado para lances.

Encerramento
etapa fechada

28/07/2022
17:35:22 Item com etapa fechada encerrada.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

28/07/2022
17:38:49

Convocado para envio de anexo o fornecedor LAZARO BARBOSA GOMES, CNPJ/CPF:
40.531.290/0001-14.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

28/07/2022
17:46:08

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LAZARO BARBOSA GOMES,
CNPJ/CPF: 40.531.290/0001-14.

Aceite de
proposta

01/08/2022
16:31:35

Aceite individual da proposta. Fornecedor: LAZARO BARBOSA GOMES, CNPJ/CPF:
40.531.290/0001-14, pelo melhor lance de R$ 208,0000.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

03/08/2022
16:49:59

Convocado para envio de anexo o fornecedor LAZARO BARBOSA GOMES, CNPJ/CPF:
40.531.290/0001-14.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

03/08/2022
17:23:50

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LAZARO BARBOSA GOMES,
CNPJ/CPF: 40.531.290/0001-14.

Habilitação de
fornecedor

03/08/2022
17:26:37

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LAZARO BARBOSA GOMES - CNPJ/CPF:
40.531.290/0001-14

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 2 - Estabilizador Tensão

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
08.062.619/0001-32 CITTA

ELETRONICA
INDUSTRIA E
COMERCIO
LTDA

Sim Sim 160 R$ 423,0000 R$ 67.680,0000 28/07/2022
09:40:09

Marca: TSSHARA 
Fabricante: TSshara 
Modelo / Versão: TSSHARA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: Bivolt V,
Quantidade Tomadas Saída: 8 , Tipo: Nobreak , Capacidade Nominal: 1.500 V 
Porte da empresa: ME/EPP

31.643.700/0001-28 WANDERLEIA
VARELA DE
ANDRADE

Sim Sim 160 R$ 599,0000 R$ 95.840,0000 28/07/2022
13:08:39

Marca: TSSHARA 
Fabricante: TSSHARA 
Modelo / Versão: 1500VA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTABILIZADOR TSSHARA POWEREST 1500 BIVOLT 6T SAIDA 115V.
Potência: 1500VA, 6 tomadas 10A - NBR 14136, Tensão de entrada: 115V / 220V (automático), Tensão de saída:
115V Filtro de linha integrado, Proteção contra Subtensão 115V: 91V Proteção contra Subtensão em 220V: 174V
Proteção contra Sobretensão 115V: 143V Proteção contra Sobretensão em 220V: 272V Rendimento: >92%
Frequência de rede: 50Hz ou 60Hz (+/- 5%) com detecção automática Supressor de transientes para rede
elétrica: 150Vrms, 35J*, 2,5kA** Grau de proteção: IP 20 
Porte da empresa: ME/EPP

93.740.538/0001-13 MEGA
COMERCIAL

Sim Sim 160 R$ 800,0000 R$ 128.000,0000 27/07/2022
11:30:55
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ELETRICA LTDA
Marca: CR ENERGIA 
Fabricante: CR ENERGIA 
Modelo / Versão: KEE 4.5 BI 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: Bivolt V,
Quantidade Tomadas Saída: 8 , Tipo: Nobreak , Capacidade Nominal: 1.500 V 
Porte da empresa: ME/EPP

18.828.894/0003-30 ITHYBAN
DISTRIBUIDORA
DE
INFORMATICA E
ELETRONICOS,
IMPORTACAO E
EXPORTACAO
LTDA

Sim Sim 160 R$ 1.000,0000 R$ 160.000,0000 22/07/2022
12:52:00

Marca: Coletek 
Fabricante: Coleção 
Modelo / Versão: ES-1500VA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTABILIZADOR DESCRIÇÃO: • Potência Nominal mínima: 1500W;
• Tensão de entrada: 115V/220V • Tensão de saída: 115V; • Tempo de Resposta: <= 01 ciclo de rede • Proteção
sobretensão de saída: +/- 10% • Proteção contra surtos de tensão; • Possuir no mínimo 04 (quatro) tomadas de
saída; Garantia: Conforme edital. Marca: Coletek Modelo: ES-1500VA Fabricante: Coleção 
Porte da empresa: ME/EPP

42.324.656/0001-00 ARS
ENGENHARIA E
ASSESSORIA
TECNICA
ESPECIALIZADA
EIRELI

Sim Sim 160 R$ 1.057,5000 R$ 169.200,0000 28/07/2022
11:32:19

Marca: SHARA POWEREST 
Fabricante: SHARA POWEREST 
Modelo / Versão: SHARA POWEREST 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTABILIZADOR 1500 BI TS SHARA POWEREST 
Porte da empresa: ME/EPP

12.925.898/0001-98 ALLAN GEORGE
ALVES
SAUNDERS

Sim Sim 160 R$ 1.899,1200 R$ 303.859,2000 28/07/2022
11:56:04

Marca: Shara 
Fabricante: Shara 
Modelo / Versão: Nobreak TS Shara UPS Universal 1500VA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak TS Shara UPS Universal 1500VA, Senoidal Pura, 8 Tomadas
de Saída, Indicador de LED, Alarme Sonoro, Bivolt, Preto - 4438 INFORMAÇÕES TECNICAS Características: -
Marca: TS Shara - Modelo: 4438 Especificações: - Potência: 1500VA - Tensão de entrada: 115V / 220V
(automático) - Tensão de saída: 115V ou 220V (selecionável manualmente via chave comutadora) - Conexão de
entrada: 1 cabo de alimentação, 1 engate rápido para bateria(s) externa(s) - Quantidade de tomadas: 8 tomadas
10A - NBR 14136 - Forma da onda no inversor: Senoidal pura - Tensão DC: 24V - Bateria(s): 2 Baterias internas
de 12V 7Ah - Bateria externa indicada - não inclusa: 2 baterias de 12V até 45Ah. - Autonomia Média: 60 minutos
com referência ao uso de 1PC on board + 1 monitor LCD 15,6&#8243; - Comunicação Inteligente: com interface
USB - Frequência de rede: 50Hz ou 60Hz(+/-5%) com detecção automática - Fator de potência saída: 0,7 - Tempo
de transferência: 1 ms - Rendimento em rede (com meia carga): >96% - Rendimento em inversor (com meia
carga): >85% - Faixa de Entrada 110V/115V/127V: 91V - 143V (CA) - Faixa de Entrada 220V: 174V - 272V (CA) -
Tolerância para tensão de saída em inversor: Tensão nominal de saída +/-6% Dimensões: - Altura: 230mm -
Largura: 150mm - Comprimento: 445mm Proteções: - Proteção contra sobrecarga na saída com sinalização -
Proteção contra subtensão AC - Proteção contra sobretensão AC - Proteção contra descarga total da(s) bateria(s) -
Proteção contra sobreaquecimento no inversor - Proteção contra sobreaquecimento no Transformador - Proteção
contra curto-circuito nas tomadas de saída Recursos: - Topologia: Line Interactive - Forma de onda Senoidal Pura -
Entrada Bivolt automático 115V / 220V - Saída Bivolt selecionável 115V / 220V - 2 Baterias seladas internas de
12V/7Ah - Expansão de autonomia com conector de engate rápido – Exp - Comunicação inteligente USB de série -
Comunicação RS232 (opcional) - 8 Tomadas de saída (Norma NBR 14136) - Estabilizador e filtro de linha
integrados - Chave liga-desliga temporizada e memorizada - Leds indicadores visuais (rede e bateria) - Fusível de
proteção externo (com unidade reserva) - Função blecaute: pode ser ligado na ausência de rede elétrica -
Carregador de baterias inteligente - Alarme sonoro - Tecnologia SMD - Microprocessador CISC / RISC
Implementado / Flash - Inversor sincronizado com a rede - Acionamento do inversor em subtensão, sobretensão
ou sobrecarga - Medição da tensão de entrada em true-RMS - Correção da tensão de saída em true-RMS - Medição
da corrente de bateria e corrente de carga em true-RMS - Frequência de amostragem para medição true-RMS:
7680Hz (em rede 60Hz) - Circuito desmagnetizador - Painel em plástico ABS de alto impacto - Autonomia média
de 60 minutos com referência ao uso de 1PC on board + 1 monitor LCD 15,6&#8243; - Desligamento automático
ao final do tempo de autonomia - Compatível com grupo gerador Aplicações: - Aparelhos eletrônicos e de
telecomunicações - Áudio e Vídeo - Caixas Registradoras (PDV) - Câmeras e CFTV - Computador ou Notebook -
Equipamentos eletrodomésticos em geral - Fechaduras magnéticas - Impressoras a jato de tinta -
Microcomputadores - Modem - Periféricos em geral - Plotters - Roteador 
Porte da empresa: ME/EPP

21.366.890/0001-20 RAY TECH
SOLUCOES EM
ENERGIA
ELETRICA LTDA

Sim Sim 160 R$ 2.500,0000 R$ 400.000,0000 28/07/2022
09:49:46

Marca: TS SHARA 
Fabricante: TS SHARA 
Modelo / Versão: TS SHARA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTABILIZADOR TENS?O, TENS?O ALIMENTA??O ENTRADA BIVOLT
V, TIPO NOBREAK, QUANTIDADE TOMADAS SA?DA 8, CAPACIDADE NOMINAL 1.500 VA 
Porte da empresa: ME/EPP
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Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 2.500,0000 21.366.890/0001-20 28/07/2022 14:00:00:883
R$ 1.899,1200 12.925.898/0001-98 28/07/2022 14:00:00:883
R$ 1.057,5000 42.324.656/0001-00 28/07/2022 14:00:00:883
R$ 1.000,0000 18.828.894/0003-30 28/07/2022 14:00:00:883
R$ 800,0000 93.740.538/0001-13 28/07/2022 14:00:00:883
R$ 599,0000 31.643.700/0001-28 28/07/2022 14:00:00:883
R$ 423,0000 08.062.619/0001-32 28/07/2022 14:00:00:883
R$ 423,0100 18.828.894/0003-30 28/07/2022 14:07:38:160
R$ 500,0000 93.740.538/0001-13 28/07/2022 14:09:28:907
R$ 598,0000 31.643.700/0001-28 28/07/2022 14:18:29:827
R$ 422,9900 21.366.890/0001-20 28/07/2022 14:20:48:023
R$ 423,0000 18.828.894/0003-30 28/07/2022 14:21:00:437
R$ 423,0000 93.740.538/0001-13 28/07/2022 14:22:37:860
R$ 422,0000 18.828.894/0003-30 28/07/2022 14:24:30:800
R$ 421,9900 21.366.890/0001-20 28/07/2022 14:24:32:317
R$ 597,5000 31.643.700/0001-28 28/07/2022 14:24:55:950
R$ 418,8900 93.740.538/0001-13 28/07/2022 14:26:05:503
R$ 279,0000 18.828.894/0003-30 28/07/2022 14:26:17:700
R$ 290,0000 21.366.890/0001-20 28/07/2022 14:27:02:350

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento
análise de
propostas

28/07/2022
14:01:40 Item com análise de propostas finalizada.

Abertura 28/07/2022
14:05:02 Item aberto para lances.

Encerramento
etapa aberta

28/07/2022
14:25:35 Item com etapa aberta encerrada.

Início 1a
etapa fechada

28/07/2022
14:25:35

Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 421,9900 e R$
423,0000.

Encerramento 28/07/2022
14:30:36 Item encerrado para lances.

Encerramento
etapa fechada

28/07/2022
14:30:36 Item com etapa fechada encerrada.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

28/07/2022
14:46:31

Convocado para envio de anexo o fornecedor ITHYBAN DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E
ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 18.828.894/0003-30.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

28/07/2022
14:52:33

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ITHYBAN DISTRIBUIDORA DE
INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 18.828.894/0003-
30.

Recusa de
proposta

01/08/2022
16:35:18

Recusa da proposta. Fornecedor: ITHYBAN DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS,
IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 18.828.894/0003-30, pelo melhor lance de R$
279,0000. Motivo: conforme parecer técnico "A proposta do evento 1114094,  a descrição do
encarte do produto, não condiz com a proposta apresentada. Não apresenta tempo de resposta
<=01 ciclo de rede." Não cumpre, na íntegra com o exigido no Termo de Referência.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

01/08/2022
16:58:51

Convocado para envio de anexo o fornecedor RAY TECH SOLUCOES EM ENERGIA ELETRICA LTDA,
CNPJ/CPF: 21.366.890/0001-20.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

01/08/2022
16:59:52

Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor RAY TECH SOLUCOES EM
ENERGIA ELETRICA LTDA, CNPJ/CPF: 21.366.890/0001-20.

Recusa de
proposta

01/08/2022
17:01:20

Recusa da proposta. Fornecedor: RAY TECH SOLUCOES EM ENERGIA ELETRICA LTDA, CNPJ/CPF:
21.366.890/0001-20, pelo melhor lance de R$ 290,0000. Motivo: proposta recusada, licitante
registra que o equipamento não atende a característica exigida no termo de referência, destaco,
EQUPAMENTO BIVOLT

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

01/08/2022
17:08:35

Convocado para envio de anexo o fornecedor MEGA COMERCIAL ELETRICA LTDA, CNPJ/CPF:
93.740.538/0001-13.

Encerramento 01/08/2022 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MEGA COMERCIAL ELETRICA LTDA,
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do prazo -
Convocação
anexo

17:42:20 CNPJ/CPF: 93.740.538/0001-13.

Recusa de
proposta

03/08/2022
15:05:31

Recusa da proposta. Fornecedor: MEGA COMERCIAL ELETRICA LTDA, CNPJ/CPF: 93.740.538/0001-
13, pelo melhor lance de R$ 418,8900. Motivo: a descrição do encarte do produto, não condiz com
a proposta apresentada. Não apresenta tempo de resposta <=01 ciclo de rede." Não cumpre, na
íntegra com o exigido no Termo de Referência.

Recusa de
proposta

03/08/2022
15:36:17

Recusa da proposta. Fornecedor: CITTA ELETRONICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF:
08.062.619/0001-32, pelo melhor lance de R$ 423,0000. Motivo: proposta recusada licitante não
respondeu ao questionamentos do pregoeiro.

Etapa
fechada -
Retorno do
julgamento

03/08/2022
15:37:38 Retorno de item do Julgamento para a etapa fechada da Disputa.

Encerramento 03/08/2022
15:42:38 Item encerrado para lances.

Encerramento
etapa fechada

03/08/2022
15:42:38 Item com etapa fechada encerrada.

Recusa de
proposta

03/08/2022
15:58:59

Recusa da proposta. Fornecedor: WANDERLEIA VARELA DE ANDRADE, CNPJ/CPF:
31.643.700/0001-28, pelo melhor lance de R$ 597,5000. Motivo: licitante registra que não é
possível negociar valores.

Recusa de
proposta

03/08/2022
16:29:56

Recusa da proposta. Fornecedor: ARS ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA
EIRELI, CNPJ/CPF: 42.324.656/0001-00, pelo melhor lance de R$ 1.057,5000. Motivo: proposta
recusada, valor acima do estimado pela administração, não respondeu ao questionamento de
negociação de valores

Recusa de
proposta

03/08/2022
16:47:46

Recusa da proposta. Fornecedor: ALLAN GEORGE ALVES SAUNDERS, CNPJ/CPF: 12.925.898/0001-
98, pelo melhor lance de R$ 1.899,1200. Motivo: proposta recusada, valor acima do estimado pela
administração, não respondeu ao questionamento de negociação de valore

Cancelado no
julgamento

03/08/2022
17:26:27

Item cancelado no julgamento. Motivo: item cancelado na fase de julgamento e aceitação de
propostas pelos motivos consignados em ata

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 28/07/2022
14:00:00

A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da
análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos
lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura

para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro 28/07/2022

14:02:53
Srs.(AS) Licitantes, boa tarde, aguardem a abertura da fase competitiva. Observem as

mensagens do sistema.
Sistema 28/07/2022

14:05:01
Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada.

Mantenham-se conectados.
Sistema 28/07/2022

14:05:01
O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 28/07/2022
14:05:02

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

Sistema 28/07/2022
14:24:37

A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R$
149,0000 e R$ 153,2100 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:29:37 do

dia 28/07/2022.
Sistema 28/07/2022

14:25:35
A etapa fechada foi iniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou lance entre R$
421,9900 e R$ 423,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:30:35 do

dia 28/07/2022.
Sistema 28/07/2022

14:29:38
O fornecedor da proposta no valor de R$ 150,0000 não enviou lance único e fechado

para o item 1.
Sistema 28/07/2022

14:29:38
O fornecedor da proposta no valor de R$ 149,0000 não enviou lance único e fechado

para o item 1.
Sistema 28/07/2022

14:29:38
O item 1 está encerrado.

Sistema 28/07/2022
14:30:36

O fornecedor da proposta no valor de R$ 423,0000 não enviou lance único e fechado
para o item 2.

Sistema 28/07/2022
14:30:36

O item 2 está encerrado.

Sistema 28/07/2022
14:31:32

A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na
funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".

Pregoeiro 28/07/2022
14:34:22

Para HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI - Sr.(a)
Licitante, boa tarde. V.Sª foi a primeira classificada no item 01, considerando a

determinação do edital e da legislação do pregão eletrônico devemos questionar sobre a
possibilidade de V.Sª aceitar nossa contraproposta no valor de R$130,00, é possível?

Pregoeiro 28/07/2022 Para HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI - Sr.(a)
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14:35:50 Licitante, aguardo resposta.
40.689.972/0001-

50
28/07/2022
14:38:10

Boa tarde!

Pregoeiro 28/07/2022
14:38:11

Para HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI - Sr.(a)
Licitante, favor responder.

40.689.972/0001-
50

28/07/2022
14:38:29

Infelizmente estamos com nosso menor valor.

Pregoeiro 28/07/2022
14:38:31

Para HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI - Boa
tarde.

Pregoeiro 28/07/2022
14:39:48

Para HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI -
Agradeço, o valor ofertado no último lance por V.Sª é compatível com o estimado pela
Administração, CONVOCARMOS ANEXO, favor encaminhar sua proposta devidamente

ajustada, agradeço e aguardo no prazo de duas horas.
Sistema 28/07/2022

14:40:01
Senhor fornecedor HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS
EIRELI, CNPJ/CPF: 40.689.972/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 28/07/2022
14:40:14

Para HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI - Anexo
convocado.

Pregoeiro 28/07/2022
14:41:09

Para ITHYBAN DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA - Sr.(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a primeira classificada no item

02, considerando a determinação do edital e da legislação do pregão eletrônico devemos
questionar sobre a possibilidade de V.Sª aceitar nossa contraproposta no valor de

R$250,00, é possível?
Pregoeiro 28/07/2022

14:43:40
Para ITHYBAN DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E

EXPORTACAO LTDA - Sr.(a) Licitante, aguardo resposta
Pregoeiro 28/07/2022

14:44:50
Para ITHYBAN DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E

EXPORTACAO LTDA - Sr.(a) Licitante, favor responder.
18.828.894/0003-

30
28/07/2022
14:45:07

Boa tarde Sr. pregoeiro.

18.828.894/0003-
30

28/07/2022
14:45:22

Já ofertamos o melhor valor para o item na etapa de lances.

Pregoeiro 28/07/2022
14:46:23

Para ITHYBAN DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA - Agradeço, o valor ofertado no último lance por V.Sª é compatível
com o estimado pela Administração, CONVOCARMOS ANEXO, favor encaminhar sua

proposta devidamente ajustada, agradeço e aguardo no prazo de duas horas.
Sistema 28/07/2022

14:46:31
Senhor fornecedor ITHYBAN DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS,

IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 18.828.894/0003-30, solicito o envio do
anexo referente ao ítem 2.

Pregoeiro 28/07/2022
14:46:57

Para ITHYBAN DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA - Anexo convocado.

Sistema 28/07/2022
14:49:46

Senhor Pregoeiro, o fornecedor HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E
SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 40.689.972/0001-50, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 28/07/2022
14:50:40

Para HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI - Sr.(a)
Licitante, acuso o recebimento do arquivo, favor aguarde.

Sistema 28/07/2022
14:52:33

Senhor Pregoeiro, o fornecedor ITHYBAN DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E
ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 18.828.894/0003-30,

enviou o anexo para o ítem 2.
Pregoeiro 28/07/2022

14:58:48
Para HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI - Sr.(a)

Licitante, encaminharemos a sua proposta à Unidade Técnica responsável pela
elaboração do termo de referência, contudo, preliminarmente, esclareça, o equipamento

que V.Sª está ofertando possui TENSÃO DE ENTRADA DE 115V a 220V e TENSÃO DE
SAÍDA 115V?

Pregoeiro 28/07/2022
15:01:16

Para HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI - Sr.(a)
Licitante, favor RESPONDER.

Pregoeiro 28/07/2022
15:03:10

Para ITHYBAN DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA - Sr.(a) Licitante, acuso o recebimento de sua proposta,
encaminharemos à Unidade técnica para análise de conformidade. Obrigado.

Pregoeiro 28/07/2022
15:03:30

Para HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI - Sr.(a)
Licitante, encaminharemos a sua proposta à Unidade Técnica responsável pela

elaboração do termo de referência, contudo, preliminarmente, esclareça, o equipamento
que V.Sª está ofertando possui TENSÃO DE ENTRADA DE 115V a 220V e TENSÃO DE

SAÍDA 115V?
Pregoeiro 28/07/2022

15:03:52
Para HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI - SR. (A)

LICITANTE, FAVOR RESPONDER.
Pregoeiro 28/07/2022

15:12:46
Para HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI - Sr. (a)

Licitante, o ANEXO I DO EDITAL TERMO DE REFERÊNCIA, descreve com precisão as
exigências TÉCNICAS DO ITEM, (ANEXO I ITEM 3.1 EDITAL, TENSÃO DE ENTRADA
115V/220 TENSÃO. A descrição da sua proposta NÃO ATENDE. A Unidade Técnica

realizou pesquisa em site oficial da marca ofertada por V.Sª, é monofásica.
Pregoeiro 28/07/2022

15:13:34
Para HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI - Sr.(a)

Licitante, recusaremos a sua proposta. Gostaria de se pronunciar?
Pregoeiro 28/07/2022

15:18:44
Para ALLAN GEORGE ALVES SAUNDERS - Sr.(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a primeira

classificada no item 01, considerando a determinação do edital e da legislação do
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pregão eletrônico devemos questionar sobre a possibilidade de V.Sª aceitar nossa
contraproposta no valor de R$130,00, é possível?

Pregoeiro 28/07/2022
15:19:17

Para ALLAN GEORGE ALVES SAUNDERS - Sr.(a) Licitante, boa tarde. V.Sª é a próxima
classificada no item 01, considerando a determinação do edital e da legislação do
pregão eletrônico devemos questionar sobre a possibilidade de V.Sª aceitar nossa

contraproposta no valor de R$130,00, é possível?
Pregoeiro 28/07/2022

15:19:28
Para ALLAN GEORGE ALVES SAUNDERS - Aguardo resposta.

Pregoeiro 28/07/2022
15:21:20

Para ALLAN GEORGE ALVES SAUNDERS - Sr.(a) Licitante, boa tarde. V.Sª é a próxima
classificada no item 01, considerando a determinação do edital e da legislação do
pregão eletrônico devemos questionar sobre a possibilidade de V.Sª aceitar nossa

contraproposta no valor de R$130,00, é possível?
Pregoeiro 28/07/2022

15:23:46
Para ALLAN GEORGE ALVES SAUNDERS - Sr.(a) Licitante, favor responder

Pregoeiro 28/07/2022
15:28:19

Para ALLAN GEORGE ALVES SAUNDERS - Sr.(a) Licitante, favor responder

Pregoeiro 28/07/2022
15:33:24

Para ALLAN GEORGE ALVES SAUNDERS - Sr.(a) Licitante, V.Sª assume o ônus da perda
de negócios por deixar de responder quaisquer mensagem encaminhadas no sistema, a
sessão é pública e a V.Sª deverá estar conectado. Pelo exposto, determino o prazo de

10 minutos para resposta, caso contrário recusarei a sua proposta.
Pregoeiro 28/07/2022

15:36:43
Para ALLAN GEORGE ALVES SAUNDERS - Acrescento, observamos que a proposta inicial
de V.Sª contraria o exigido no ANEXO I, Termo de Referência, item 3.1, Edital 64/2022,

modelo ofertado "Estabilizador Powerest Home 700VA Mono 115V".
Pregoeiro 28/07/2022

15:44:47
Para JEAN SOUZA FERNANDES 07469221590 - Sr.(a) Licitante, boa tarde. V.Sª é a

próxima classificada no item 01, considerando a determinação do edital e da legislação
do pregão eletrônico devemos questionar sobre a possibilidade de V.Sª aceitar nossa

contraproposta no valor de R$130,00, é possível?
Pregoeiro 28/07/2022

15:46:02
Para JEAN SOUZA FERNANDES 07469221590 - Sr.(a) Licitante, aguardo resposta.

Pregoeiro 28/07/2022
15:47:56

Para JEAN SOUZA FERNANDES 07469221590 - Sr.(a) Licitante, boa tarde. V.Sª é a
próxima classificada no item 01, considerando a determinação do edital e da legislação
do pregão eletrônico devemos questionar sobre a possibilidade de V.Sª aceitar nossa

contraproposta no valor de R$130,00, é possível?
Pregoeiro 28/07/2022

15:51:47
Para JEAN SOUZA FERNANDES 07469221590 - Sr.(a) Licitante, aguardo resposta.

Pregoeiro 28/07/2022
15:54:53

Para JEAN SOUZA FERNANDES 07469221590 - Sr.(a) Licitante, determino o prazo de
dez minutos para resposta, caso contrário recusaremos a sua proposta.

Pregoeiro 28/07/2022
15:57:11

Para JEAN SOUZA FERNANDES 07469221590 - 6.5. Incumbirá ao licitante acompanhar
as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando

responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão

Pregoeiro 28/07/2022
16:03:14

Para JEAN SOUZA FERNANDES 07469221590 - 6.5. Incumbirá ao licitante acompanhar
as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando

responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão

Pregoeiro 28/07/2022
16:08:38

Para RAY TECH SOLUCOES EM ENERGIA ELETRICA LTDA - Sr.(a) Licitante, boa tarde.
V.Sª é a próxima classificada no item 01, considerando a determinação do edital e da

legislação do pregão eletrônico devemos questionar sobre a possibilidade de V.Sª aceitar
nossa contraproposta no valor de R$130,00, é possível?

Pregoeiro 28/07/2022
16:10:16

Para RAY TECH SOLUCOES EM ENERGIA ELETRICA LTDA - Sr.(a) Licitante, boa tarde.
V.Sª é a próxima classificada no item 01, considerando a determinação do edital e da

legislação do pregão eletrônico devemos questionar sobre a possibilidade de V.Sª aceitar
nossa contraproposta no valor de R$130,00, é possível? Alerto, o modelo deve atender

ao ANEXO I ITEM 3.1 TR, do edital, dentre outras exigências.
Pregoeiro 28/07/2022

16:10:37
Para RAY TECH SOLUCOES EM ENERGIA ELETRICA LTDA - Sr.(a) Licitante, favor

responder.
21.366.890/0001-

20
28/07/2022
16:15:24

boa tarde

21.366.890/0001-
20

28/07/2022
16:16:39

Prezados, nosso valor está no limite.

Pregoeiro 28/07/2022
16:18:22

Para RAY TECH SOLUCOES EM ENERGIA ELETRICA LTDA - Agradeço, favor encaminhe
sua proposta devidamente ajustada ao último lance ofertado, contendo a descrição

correta do item, marca, modelo, observe todas as exigências do edital que devem estar
compatíveis com o modelo ofertado por V.Sª. CONVOCAREMOS ANEXO

Sistema 28/07/2022
16:18:49

Senhor fornecedor RAY TECH SOLUCOES EM ENERGIA ELETRICA LTDA, CNPJ/CPF:
21.366.890/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Sistema 28/07/2022
16:19:19

Senhor fornecedor RAY TECH SOLUCOES EM ENERGIA ELETRICA LTDA, CNPJ/CPF:
21.366.890/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Sistema 28/07/2022
16:19:21

Senhor fornecedor RAY TECH SOLUCOES EM ENERGIA ELETRICA LTDA, CNPJ/CPF:
21.366.890/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Sistema 28/07/2022
16:19:23

Senhor fornecedor RAY TECH SOLUCOES EM ENERGIA ELETRICA LTDA, CNPJ/CPF:
21.366.890/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 28/07/2022 Para RAY TECH SOLUCOES EM ENERGIA ELETRICA LTDA - Anexo convocado.
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16:19:58
Pregoeiro 28/07/2022

16:36:07
Para RAY TECH SOLUCOES EM ENERGIA ELETRICA LTDA - SR. (a) Licitante,

visualizamos a proposta inicialmente cadastrada, favor, acrescente a VERSÃO DO
MODELO OFERTADO

Pregoeiro 28/07/2022
16:38:17

Para RAY TECH SOLUCOES EM ENERGIA ELETRICA LTDA - V.Sª registrou
MARCA/MODELO/VERSÃO TS SHARA, registre na proposta AJUSTADA A VERSÃO DO

EQUIPAMENTO PARA ANÁLISE TÉCNICA, se possível encaminhe folder´s, manuais, tudo
que possa subsidiar na análise.

Sistema 28/07/2022
16:47:03

Senhor Pregoeiro, o fornecedor RAY TECH SOLUCOES EM ENERGIA ELETRICA LTDA,
CNPJ/CPF: 21.366.890/0001-20, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 28/07/2022
16:49:51

Para RAY TECH SOLUCOES EM ENERGIA ELETRICA LTDA - Sr.(a) Licitante, acuso o
recebimento do arquivo, favor aguarde.

Pregoeiro 28/07/2022
16:52:06

Para LAZARO BARBOSA GOMES - Sr.(a) Licitante, boa tarde. V.Sª é a próxima
classificada no item 01, considerando a determinação do edital e da legislação do
pregão eletrônico devemos questionar sobre a possibilidade de V.Sª aceitar nossa

contraproposta no valor de R$130,00, é possível?
Pregoeiro 28/07/2022

16:52:43
Para LAZARO BARBOSA GOMES - Aguardo resposta.

Pregoeiro 28/07/2022
16:53:38

Para LAZARO BARBOSA GOMES - Sr.(a) Licitante, boa tarde. V.Sª é a próxima
classificada no item 01, considerando a determinação do edital e da legislação do
pregão eletrônico devemos questionar sobre a possibilidade de V.Sª aceitar nossa

contraproposta no valor de R$130,00, é possível?
Pregoeiro 28/07/2022

16:53:59
Para LAZARO BARBOSA GOMES - Sr.(a) Licitante, favor responder.

Pregoeiro 28/07/2022
16:55:34

Para LAZARO BARBOSA GOMES - Sr.(a) Licitante, boa tarde. V.Sª é a próxima
classificada no item 01, considerando a determinação do edital e da legislação do
pregão eletrônico devemos questionar sobre a possibilidade de V.Sª aceitar nossa

contraproposta no valor de R$130,00, é possível?
Pregoeiro 28/07/2022

16:56:55
Para LAZARO BARBOSA GOMES - Sr.(a) Licitante, favor responder.

Pregoeiro 28/07/2022
16:57:40

Srs.(as) Licitantes, retornaremos ao chat em 15minutos. Aguardem

Pregoeiro 28/07/2022
17:15:21

Para LAZARO BARBOSA GOMES - Sr.(a) Licitante, favor responder.

40.531.290/0001-
14

28/07/2022
17:16:00

Prezados, boa tarde! Infelizmente estamos no nosso menos preço.

40.531.290/0001-
14

28/07/2022
17:16:17

Menor*

Pregoeiro 28/07/2022
17:17:06

Para LAZARO BARBOSA GOMES - Agradeço, vamos convocar anexo.

Pregoeiro 28/07/2022
17:18:37

Para LAZARO BARBOSA GOMES - Reitero, favor registre na sua proposta,
marca/modelo/versão do item ofertado, considere os registros anteriores, em especial o
item 3.1 do Termo de Referência, exigência de equipamento tesão de entrada 115/220,

bivolt. Aguardamos
Sistema 28/07/2022

17:20:19
A etapa fechada foi reiniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou um dos

seguintes lances: R$ 208,0000, R$ 236,0000 e R$ 237,1300, poderá enviar um lance
único e fechado até às 17:25:19 do dia 28/07/2022.

40.531.290/0001-
14

28/07/2022
17:22:58

Ok! Aguardo convocação para envio do anexo.

Sistema 28/07/2022
17:25:20

O fornecedor da proposta no valor de R$ 236,0000 não enviou lance único e fechado
para o item 1.

Sistema 28/07/2022
17:25:20

O fornecedor da proposta no valor de R$ 208,0000 não enviou lance único e fechado
para o item 1.

Sistema 28/07/2022
17:25:20

O fornecedor da proposta no valor de R$ 237,1300 não enviou lance único e fechado
para o item 1.

Sistema 28/07/2022
17:25:20

A etapa fechada foi reiniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou um dos
seguintes lances: R$ 238,0000, R$ 240,0000 e R$ 258,0000, poderá enviar um lance

único e fechado até às 17:30:20 do dia 28/07/2022.
Sistema 28/07/2022

17:30:21
O fornecedor da proposta no valor de R$ 238,0000 não enviou lance único e fechado

para o item 1.
Sistema 28/07/2022

17:30:21
O fornecedor da proposta no valor de R$ 258,0000 não enviou lance único e fechado

para o item 1.
Sistema 28/07/2022

17:30:21
O fornecedor da proposta no valor de R$ 240,0000 não enviou lance único e fechado

para o item 1.
Sistema 28/07/2022

17:30:21
A etapa fechada foi reiniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou um dos

seguintes lances: R$ 269,0000, R$ 273,0000 e R$ 500,0000, poderá enviar um lance
único e fechado até às 17:35:21 do dia 28/07/2022.

Sistema 28/07/2022
17:35:22

O fornecedor da proposta no valor de R$ 273,0000 não enviou lance único e fechado
para o item 1.

Sistema 28/07/2022
17:35:22

O fornecedor da proposta no valor de R$ 269,0000 não enviou lance único e fechado
para o item 1.
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Sistema 28/07/2022
17:35:22

O fornecedor da proposta no valor de R$ 500,0000 não enviou lance único e fechado
para o item 1.

Sistema 28/07/2022
17:35:22

O item 1 está encerrado.

Pregoeiro 28/07/2022
17:38:42

Para LAZARO BARBOSA GOMES - Sr.(a) Licitante, considerando que o sistema encerrou
retorno de fase, bem como V.Sª se manteve na mesma posição, bem como, já
negociamos valores, pelo exposto solicito o encaminhamento de sua proposta

devidamente ajustada ao último lance ofertado. Aguardamos
Sistema 28/07/2022

17:38:49
Senhor fornecedor LAZARO BARBOSA GOMES, CNPJ/CPF: 40.531.290/0001-14, solicito

o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro 28/07/2022

17:39:03
Para LAZARO BARBOSA GOMES - Anexo convocado.

Sistema 28/07/2022
17:46:08

Senhor Pregoeiro, o fornecedor LAZARO BARBOSA GOMES, CNPJ/CPF:
40.531.290/0001-14, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 28/07/2022
17:49:34

Para LAZARO BARBOSA GOMES - Acuso o recebimento do arquivo, aguarde.

Pregoeiro 28/07/2022
17:51:39

Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão, FICA REAGENDADA PARA O DIA
01/08/2022 ÀS 16HORAS. Obrigado e boa noite

Pregoeiro 01/08/2022
16:01:08

Srs. (as) Licitantes, BOA TARDE, favor aguardem um instante, retornaremos ao chat às
16h e 30´

Pregoeiro 01/08/2022
16:30:01

Srs. (as) Licitantes, retornamos à sessão.

Pregoeiro 01/08/2022
16:31:22

Para LAZARO BARBOSA GOMES - Sr.(a) Licitante, boa tarde. A Unidade Técnica aprovou
a proposta de V.Sª, procederemos a aceitação da mesma. Obrigado.

Pregoeiro 01/08/2022
16:32:49

Para ITHYBAN DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA - Sr. (a) Licitante, boa tarde. A Unidade Técnica registrou no

processo administrativo o seguinte pronunciamento:
Pregoeiro 01/08/2022

16:33:27
Para ITHYBAN DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA - "A proposta do evento 1114094,  a descrição do encarte do

produto, não condiz com a proposta apresentada. Não apresenta tempo de resposta
<=01 ciclo de rede. "

Pregoeiro 01/08/2022
16:34:18

Para ITHYBAN DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA - Sr.(a) Licitante, agradeço a participação de V.Sª, considerando o

pronunciamento técnico recusaremos a sua proposta.
Pregoeiro 01/08/2022

16:37:08
Para RAY TECH SOLUCOES EM ENERGIA ELETRICA LTDA - Sr.(a) Licitante, boa tarde.

V.Sª é a próxima na ordem de classificação do item 02, aceita o valor de R$279,00 para
o referido item?

Pregoeiro 01/08/2022
16:42:29

Para RAY TECH SOLUCOES EM ENERGIA ELETRICA LTDA - Sr.(a) Licitante, boa tarde.
V.Sª é a próxima na ordem de classificação do item 02, aceita o valor de R$279,00 para

o referido item?
21.366.890/0001-

20
01/08/2022
16:43:45

estamos analisando

Pregoeiro 01/08/2022
16:45:19

Para RAY TECH SOLUCOES EM ENERGIA ELETRICA LTDA - Sr.(a) Licitante, na sessão
anterior V.Sª apresentou um pedido de desistência em razão de não ter observado que

uma das características técnicas solicitadas, item 01, bem como item 02 é que o
equipamento deverá ser bivolt. No item em negociação, o equipamento ofertado por

V.Sª, marca, modelo, é bivolt?
Pregoeiro 01/08/2022

16:48:14
Para RAY TECH SOLUCOES EM ENERGIA ELETRICA LTDA - Sr.(a) Licitante, determino o
prazo de dez minutos para resposta quanto à característica técnica exigida, essa em

diligência prévia, bem como a sugestão de negociação de valores.
21.366.890/0001-

20
01/08/2022
16:54:51

Prezados, confirmamos o valor de nosso lance

Pregoeiro 01/08/2022
16:56:08

Para RAY TECH SOLUCOES EM ENERGIA ELETRICA LTDA - Agradeço, quanto à questão
técnica, o equipamento de V.Sª está ofertando é bivolt?

21.366.890/0001-
20

01/08/2022
16:56:09

nosso modelo é bivolt

21.366.890/0001-
20

01/08/2022
16:56:56

Estabilizador PowerEst Home 1000VA Bivolt 9007 TS Shara

Pregoeiro 01/08/2022
16:57:57

Para RAY TECH SOLUCOES EM ENERGIA ELETRICA LTDA - Agradeço, vamos convocar
anexo, FAVOR ENCAMINHE SUA PROPOSTA DEVIDAMENTE AJUSTADA AO ÚLTIMO

LANCE OFERTADO, CONTENDO A DESCRIÇÃO COMPLETA O ITEM, MARCA, MODELO,
FABRICANTE e peço que encaminhe folder, catálogo, manual, ou outros documentos

técnicos que possam subsidiar a análise.
21.366.890/0001-

20
01/08/2022
16:58:03

prezados, pedimos nossa desclassificação pelo mesmo motivo.

21.366.890/0001-
20

01/08/2022
16:58:26

Desculpa o transtorno a essa comissão

Sistema 01/08/2022
16:58:51

Senhor fornecedor RAY TECH SOLUCOES EM ENERGIA ELETRICA LTDA, CNPJ/CPF:
21.366.890/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.

Pregoeiro 01/08/2022
16:59:26

Para RAY TECH SOLUCOES EM ENERGIA ELETRICA LTDA - Ok, boa tarde.

Sistema 01/08/2022 Senhor fornecedor RAY TECH SOLUCOES EM ENERGIA ELETRICA LTDA, CNPJ/CPF:
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16:59:52 21.366.890/0001-20, o prazo para envio de anexo para o ítem 2 foi encerrado pelo
Pregoeiro.

Pregoeiro 01/08/2022
17:03:07

Para MEGA COMERCIAL ELETRICA LTDA - Sr.(a) Licitante, boa tarde. V.Sª é a próxima
na ordem de classificação do item 02, aceita o valor de R$279,00 para o referido item?

Pregoeiro 01/08/2022
17:04:25

Para MEGA COMERCIAL ELETRICA LTDA - Aguardo resposta.

93.740.538/0001-
13

01/08/2022
17:06:36

Prezados,boa tarde,infelizmente não temos condições de acompanhar por este preço.

Pregoeiro 01/08/2022
17:08:13

Para MEGA COMERCIAL ELETRICA LTDA - Agradeço, vamos convocar anexo, FAVOR
ENCAMINHE SUA PROPOSTA DEVIDAMENTE AJUSTADA AO ÚLTIMO LANCE OFERTADO,
CONTENDO A DESCRIÇÃO COMPLETA O ITEM, MARCA, MODELO, FABRICANTE e peço
que encaminhe folder, catálogo, manual, ou outros documentos técnicos que possam

subsidiar a análise.
Sistema 01/08/2022

17:08:35
Senhor fornecedor MEGA COMERCIAL ELETRICA LTDA, CNPJ/CPF: 93.740.538/0001-13,

solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Pregoeiro 01/08/2022

17:08:56
Para MEGA COMERCIAL ELETRICA LTDA - Aguardamos.

93.740.538/0001-
13

01/08/2022
17:11:48

Posso enviar até que horas a proposta e catálogo?.

Pregoeiro 01/08/2022
17:12:55

Para MEGA COMERCIAL ELETRICA LTDA - Sr.(a) Licitante, conforme edital são duas
horas para encaminhamento da proposta ajustada

Sistema 01/08/2022
17:42:20

Senhor Pregoeiro, o fornecedor MEGA COMERCIAL ELETRICA LTDA, CNPJ/CPF:
93.740.538/0001-13, enviou o anexo para o ítem 2.

Pregoeiro 01/08/2022
17:56:12

Para MEGA COMERCIAL ELETRICA LTDA - Sr. (a) Licitante, acuso o recebimento do
arquivo. Suspenderemos a sessão para encaminhamento à Unidade Técnica. A SESSÃO

FICA REAGENDADA PARA AMANHÃ ÀS 15HORAS. Agradeço e boa noite
Pregoeiro 02/08/2022

16:43:39
Srs.(as) Licitantes, boa tarde. O SISTEMA COMPRASNET FICOU INDISPONÍVEL ATÉ O
PRESENTE MOMENTO. CONSIDERANDO O QUE DETERMINA O EDITAL, DESCONEXÃO

POR MAIS DE 10 MINUTOS DO PREGOEIO, A SESSÃO FICA REAGENDADA PARA
AMANHÃ, DIA 03/08/2022, ÀS 15 HORAS. AGRADEÇO E BOA TARDE

Pregoeiro 03/08/2022
15:01:39

Srs.(as) Licitantes, boa tarde.

Pregoeiro 03/08/2022
15:02:52

Para MEGA COMERCIAL ELETRICA LTDA - Sr.(a) Licitante, boa tarde, passarei a registra
o pronunciamento da Unidade Técnica quanto à proposta ajustada de V.Sª.

Pregoeiro 03/08/2022
15:03:26

Para MEGA COMERCIAL ELETRICA LTDA - PARECER TÉCNICO"Sr. Pregoeiro,Em atenção
ao Despacho PREG 1116100, informo  que  a descrição do site do fabricante do produto

evento 1116099, não condiz com a proposta apresentada evento 1116093. Não
apresenta tempo de resposta <=01 ciclo de rede. "

Pregoeiro 03/08/2022
15:04:36

Para MEGA COMERCIAL ELETRICA LTDA - Pelo exposto, a proposta apresentada por V.Sª
não atende, na íntegra, o exigido no Termo de Referência parte integrante do Edital

64/2022 TRE-AL. Agradeço pela participação.
Pregoeiro 03/08/2022

15:08:47
Para CITTA ELETRONICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Sr.(a) Licitante, boa tarde.

V.Sª é a próxima na ordem de classificação, por determinação do edital e da legislação
do pregão devemos questionar sobre a possibilidade de V.Sª aceitar nossa

contraproposta no valor de R$300,00, é possível? Da mesma forma questiono, o
equipamento é bivolt, possui tempo de resposta menor ou igual a 01 ciclo de rede?

Pregoeiro 03/08/2022
15:20:10

Para CITTA ELETRONICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Sr.(a) Licitante, boa tarde.
V.Sª é a próxima na ordem de classificação, por determinação do edital e da legislação

do pregão devemos questionar sobre a possibilidade de V.Sª aceitar nossa
contraproposta no valor de R$300,00, é possível? Da mesma forma questiono, o

equipamento é bivolt, possui tempo de resposta menor ou igual a 01 ciclo de rede?
Pregoeiro 03/08/2022

15:23:21
Para CITTA ELETRONICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Sr.(a) Licitante, aguardo

resposta, reitero, o edital preconiza que V.Sª assume o ônus da perda de negócios na
presente sessão em razão de deixar de observar quaisquer mensagens do sistema. O
questionamento preliminar, apontamentos técnicos, são preliminares em análise. Pelo

exposto determino o prazo de 10 minutos para resposta.
Sistema 03/08/2022

15:37:38
A etapa fechada foi reiniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou um dos

seguintes lances: R$ 597,5000, R$ 1.057,5000 e R$ 1.899,1200, poderá enviar um
lance único e fechado até às 15:42:37 do dia 03/08/2022.

Sistema 03/08/2022
15:42:38

O fornecedor da proposta no valor de R$ 1.057,5000 não enviou lance único e fechado
para o item 2.

Sistema 03/08/2022
15:42:38

O fornecedor da proposta no valor de R$ 597,5000 não enviou lance único e fechado
para o item 2.

Sistema 03/08/2022
15:42:38

O fornecedor da proposta no valor de R$ 1.899,1200 não enviou lance único e fechado
para o item 2.

Sistema 03/08/2022
15:42:38

O item 2 está encerrado.

Pregoeiro 03/08/2022
15:49:07

Para WANDERLEIA VARELA DE ANDRADE - Sr.(a) Licitante, V.Sª é a próxima na ordem
de classificação, contudo a valor apresentado não é possível a aceitação, encontra-se

acima do estimado pela administração, aceita negociar? Concorda com o valor de
R$300,00?

31.643.700/0001-
28

03/08/2022
15:50:07

Boa tarde Sr. Pregoeiro
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Pregoeiro 03/08/2022
15:50:39

Para WANDERLEIA VARELA DE ANDRADE - BOA TARDE!

Pregoeiro 03/08/2022
15:51:03

Para WANDERLEIA VARELA DE ANDRADE - Sr.(a) Licitante, reitero, aceita negociar
valores?

31.643.700/0001-
28

03/08/2022
15:51:52

Infelizmente neste valor não consigo chegar, ja estou quase no limite do meu lance
mínimo.

Pregoeiro 03/08/2022
15:54:35

Para WANDERLEIA VARELA DE ANDRADE - O valor máximo aceitável é de R$423,12,
publicado no Edital. Agradeço a participação, recusaremos a proposta. Tenha uma

excelente tarde.
Pregoeiro 03/08/2022

15:59:53
Srs.(as) Licitante, aguardem um instante, retornaremos dentro de 5 minutos.

Pregoeiro 03/08/2022
16:11:13

Para ARS ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EIRELI - Sr.(a)
Licitante, V.Sª é a próxima na ordem de classificação, contudo a valor apresentado não

é possível a aceitação, encontra-se acima do estimado pela administração, aceita
negociar? Concorda com o valor de R$300,00?

Pregoeiro 03/08/2022
16:15:55

Para ARS ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EIRELI - Sr.(a)
Licitante, considerando que V.Sª assume o ônus da perda de negócios por deixar de
responder e observar quaisquer mensagens emitidas no sistema, conforme edital,

determino o prazo de 10 minutos para resposta.
Pregoeiro 03/08/2022

16:30:13
Para ALLAN GEORGE ALVES SAUNDERS - Sr.(a) Licitante, V.Sª é a próxima na ordem de
classificação, contudo a valor apresentado não é possível a aceitação, encontra-se acima
do estimado pela administração, aceita negociar? Concorda com o valor de R$300,00?

Pregoeiro 03/08/2022
16:37:23

Para ALLAN GEORGE ALVES SAUNDERS - Sr.(a) Licitante, considerando que V.Sª assume
o ônus da perda de negócios por deixar de responder e observar quaisquer mensagens
emitidas no sistema, conforme edital, determino o prazo de 10 minutos para resposta.

Pregoeiro 03/08/2022
16:49:43

Para LAZARO BARBOSA GOMES - Sr.(a) Licitante, boa tarde, em análise da
documentação de habilitação apresentada por V.Sª não identificamos a CERTIDÃO
NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL, convocaremos

ANEXO, AGUARDAMOS.
Sistema 03/08/2022

16:49:59
Senhor fornecedor LAZARO BARBOSA GOMES, CNPJ/CPF: 40.531.290/0001-14, solicito

o envio do anexo referente ao ítem 1.
40.531.290/0001-

14
03/08/2022
17:18:20

Boa tarde! Irei encaminhar agora mesmo.

Pregoeiro 03/08/2022
17:20:59

Para LAZARO BARBOSA GOMES - Agradeço e aguardo

Sistema 03/08/2022
17:23:50

Senhor Pregoeiro, o fornecedor LAZARO BARBOSA GOMES, CNPJ/CPF:
40.531.290/0001-14, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 03/08/2022
17:25:32

Para LAZARO BARBOSA GOMES - Agradeço, iniciaremos os procedimentos finais,
considerando que não existe pendência na documentação de habilitação de V.Sª

Sistema 03/08/2022
17:26:27

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 03/08/2022
17:26:51

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 03/08/2022 às
18:00:00.

Pregoeiro 03/08/2022
18:01:18

Srs.(as) Licitantes, declaro encerrado o presente pregão eletrônico, Agradeço a
participação de todos, Tenham uma boa noite.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 28/07/2022
13:46:30

Alteração equipe 28/07/2022
13:46:35

Abertura da sessão
pública

28/07/2022
14:00:00 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de
propostas

28/07/2022
14:05:01 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas

28/07/2022
14:31:32 Início da etapa de julgamento de propostas

Suspensão
administrativa

28/07/2022
17:52:44

Previsão de reabertura: 01/08/2022 16:00:00; análise de conformidade técnica e
documentos de habilitação

Reativação 01/08/2022
16:00:02

Suspensão
administrativa

01/08/2022
18:00:16

Previsão de reabertura: 02/08/2022 15:00:00; encaminhamento à unidade TI PARA ANÁLISE
DE CONFORMIDADE

Reativação 02/08/2022
16:43:06

Suspensão 02/08/2022 Previsão de reabertura: 03/08/2022 15:00:00; CONSIDERANDO A INDISPONIBILIDADE DO
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administrativa 16:45:09 SISTEMA COMPRASNET, PREGOEIRO FICOU DESCONECTADO POR MAIS DE 10 MINUTOS,
EDITAL DETERMINA O REAGENDAMENTO DA SESSÃO, REAGENDADA PARA AMAMANHÃ ÀS
15H DIA 03/08

Reativação 03/08/2022
15:00:29

Abertura do prazo 03/08/2022
17:26:27 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

03/08/2022
17:26:51 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 03/08/2022 às 18:00:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens.
Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024
de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 18:01 horas do dia 03 de agosto de
2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
WEBER BEZERRA CAVALCANTI 
Pregoeiro Oficial

SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA
Equipe de Apoio

Voltar   
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Pregão Eletrônico

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00064/2022 (SRP) 
 

Às 18:01 horas do dia 03 de agosto de 2022, após analisado o resultado do Pregão nº 00064/2022, referente ao
Processo nº 0001864-03.2022, o pregoeiro, Sr(a) WEBER BEZERRA CAVALCANTI, 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: Estabilizador Tensão
Descrição Complementar: Estabilizador Tensão Potência Nominal: 700 VA, Tensão Alimentação Entrada: 110/220
V, Tensão Alimentação Saída: 115 V, Quantidade Tomadas Saída: 4 , Tipo: Interno Com 4 Estágios De Estabilização ,
Características Adicionais: Trifásico , Freqüência: 60 H
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 200 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 273,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: LAZARO BARBOSA GOMES , pelo melhor lance de R$ 208,0000 e a quantidade de 200
Unidade .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 03/08/2022
18:01:59

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: LAZARO BARBOSA GOMES, CNPJ/CPF:
40.531.290/0001-14, Melhor lance: R$ 208,0000

Item: 2
Descrição: Estabilizador Tensão
Descrição Complementar: Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: Bivolt V, Quantidade Tomadas Saída:
8 , Tipo: Nobreak , Capacidade Nominal: 1.500 V
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 160 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 423,1200 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item
Evento Data Observações

Cancelado no
julgamento

03/08/2022
17:26:27

Item cancelado no julgamento. Motivo: item cancelado na fase de julgamento e
aceitação de propostas pelos motivos consignados em ata

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, 17 de agosto de 2022.
À STI.
 
Senhor Secretário,
 
Tendo em vista o fracasso parcial do Pregão

64/2022, em relação ao Item 02, para aquisição de
estabilizadores, solicito o pronunciamento da unidade
demandante vinculada a essa Secretaria quanto à
conveniência de repetição do certame.

 Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 17/08/2022, às 19:24, 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
1127412 e o código CRC 1B4D4146.

0007932-66.2022.6.02.8000 1127412v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 18 de agosto de 2022.
Ao Coordenador de Infraestrutura para

manifestação.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 18/08/2022, às 14:06, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1127992 e o código CRC 4C69436E.

0007932-66.2022.6.02.8000 1127992v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 18 de agosto de 2022.
À SAU
 
Sr. Chefe,
 
Para, considerando a Portaria 119/2022 (1042692),

parte do Procedimento SEI nº 0001864-03.2022.6.02.8000,
que o integrante técnico, em consórcio com Vossa Senhoria,
avaliem a necessidade de revisão de especificação, Tendo em
vista o fracasso parcial do Pregão 64/2022, em relação ao
Item 02, para aquisição de estabilizadores.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 18/08/2022, às 14:12, 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
1127999 e o código CRC F8CCC74E.

0007932-66.2022.6.02.8000 1127999v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 18 de agosto de 2022.
À COINF
 
Sr. Coordenador,
 
Tendo em vista o fracasso parcial do Pregão

64/2022, em relação ao Item 02, para aquisição de
estabilizadores, considerando as proposta apresentadas e seus
pontos de falha, sugere-se alteração do item 3.1 Descrição do
Objeto, com o objetivo de ampliação da concorrência e
maximização do potencial de sucesso, no seguintes termos:

 
Especificação:

Estabilizador de no mínimo 1,5 KVA:

Potência Nominal mínima: 1500W;
Tensão de entrada: 115V/220V
Tensão de saída: 115V;
Tempo de Resposta: <= 02 ciclo de rede
Proteção sobretensão de saída: +/- 10%
Proteção contra surtos de tensão;
Possuir no mínimo 04 (quatro) tomadas de saída.

 
Acrescento que, no entender desta unidade técnica,

a alteração pontual supra não traz prejuízo às cotações do
processo anterior, bem assim, sugere-se, se viável o uso,
inclusive, das propostas apresentadas como fator de
atualização de preços médios. Segue para avaliação
da  Administração.

 
Atenciosamente.
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Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRÉ ROCHA DO NASCIMENTO,
Técnico Judiciário, em 18/08/2022, às 15:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por FELIPE JOSÉ MAFRA TORRES, Chefe de
Seção, em 18/08/2022, 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
1128028 e o código CRC 6C8ACCDA.

0007932-66.2022.6.02.8000 1128028v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 18 de agosto de 2022.
À STI
 
Sr. Secretário,
 
Em atenção ao Despacho STI 1127992, segue a

manifestação do Despacho SAU 1128028.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 18/08/2022, às 15:29, 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
1128165 e o código CRC EDC79864.

0007932-66.2022.6.02.8000 1128165v1
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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 agosto de 2022.
Senhor Secretário de Administração,
 
Segue manifestação da SAU acerca do pleito

apresentado por Vossa Senhoria.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 19/08/2022, 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
1129190 e o código CRC E1908CF0.

0007932-66.2022.6.02.8000 1129190v1
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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 agosto de 2022.
Ao Senhor Secretário de TI, solicito que a alteração

informada no Despacho SAU 1128028 seja incorporada ao
Termo de Referência, que servirá de anexo ao novo edital.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 19/08/2022, 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
1129550 e o código CRC 88976E6D.

0007932-66.2022.6.02.8000 1129550v1
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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.
Ao Coordenador de Infraestrutura para

manifestação.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 22/08/2022, às 08:06, 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
1130165 e o código CRC F76DE599.

0007932-66.2022.6.02.8000 1130165v1
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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 SAU
 
Sr. Chefe,
 
Para a promoção de atualização do Termo de

Referência demandada pelo Despacho GSAD 1129550.
 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 22/08/2022, às 12:29, 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
1130383 e o código CRC EFA2560A.

0007932-66.2022.6.02.8000 1130383v1
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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 - TIC nº 26 / 2022

Termo de Referência - Soluções de Tecnologia da Informação

QUADRO RESUMO 

01. Objeto Registro de Preço para aquisição de estabilizadores de pequeno porte  para substituir equipamentos fora de
garantia e/ou obsoletos utilizados neste Regional.

02. Quantidade

Registro de Preço de:

1. Para o Tribunal Regional de Alagoas:

  60 (sessenta) estabilizadores de no mínimo 1,5 KVA, sendo 10 (dez) em entrega imediata;

03. Resumo da Especificação do
Objeto

Há a necessidade de se buscar o detalhamento e atendê-lo (Item DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18,
§ 3º, III)).
Todavia, de forma resumida temos:

Estabilizador, compatível com o uso de impressoras laser, no mínimo 04 (quatro) tomadas no padrão NBR
14136 e no mínimo 1,5KVA de Potência

04. Valor Estimado

Os custos totais projetados, por certo, foram objeto de levantamento por parte da SEIC/COMAP
(1075689), e baseados nestes, podemos estimar:
Estabilizador custo estimado de R$ 423,12 

1. Para o Tribunal Regional de Alagoas:

Total do Registro = 60 estabilizadores  = R$ 25.387,20
Para o exercício 2022 = 10 estabilizadores = R$ 4.231,20

05. Justificativa
Os equipamentos tem por finalidade a substituição de equipamentos, ora em uso, já não mais cobertos
por garantia e que, por ventura, apresentem defeitos irrecuperáveis. Estes aspectos, a um só tempo, a
se falar em TI, evidenciam a necessidade de atualização e de demanda de salvaguarda, esculpida em
garantia, da efetividade e continuidade do mister da Secretaria.

06. Prazo de Entrega O prazo máximo para o fornecimento dos estabilizadores é de 45 (quarenta e cinco) dias corridos após o
recebimento da ordem de fornecimento, nota de empenho ou documento equivalente.

07. Adjudicação (Por Item)
08. Classificação Orçamentária (A cargo da COFIN). Sugerindo-se material permanente de TI.

09. Local de Entrega

1. Para o Tribunal Regional de Alagoas:
Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
R. Coronel Pedro Lima, 230 - Jaraguá
Maceió – AL CEP 57022-220 Tel.: (82) 2122-7690 (82) 3328-1947
Horário: De segunda-feira a sexta-feira das 12 às 19h.

10. Unidade Fiscalizadora SAU/COINF/STI
11. Unidade Gestora SEPAT/COMAP/SAD

12. Sanções Administrativas
Vide

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
Subitem Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11)

13. Prazo de Pagamento
Vide 

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
Subitem Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7)

14. Estratégia de Recebimento
Vide 

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
Subitem Recebimento do Objeto:

15. Modalidade e Tipo de
Licitação

Vide

2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e Atendimento aos Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V)

 

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I):
Registro de Preço para aquisição de estabilizadores de pequeno

porte  para substituir equipamentos fora de garantia e/ou obsoletos utilizados
neste Regional.
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1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)

Registro de Preço para aquisição de estabilizadores de pequeno
porte  para substituir equipamentos fora de garantia e/ou obsoletos utilizados
neste Regional.
2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II)
 
2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a )

Os equipamentos tem por finalidade a substituição, por
atualização tecnológica, de equipamentos, ora em uso, com aproximadamente
04 (quatro) anos e já não mais cobertos por garantia. Estes aspectos, a um só
tempo, a se falar em TI, evidenciam a necessidade de atualização e de
demanda de salvaguarda, esculpida em garantia, da efetividade e
continuidade do mister da Secretaria.

 
A estratégia de Registro de Preços está amparada no Decreto nº

7.892/2013, art 3º, incisos:
I - vez que os equipamentos podem ser objeto de diversas

aquisições/fornecimentos até que se supra progressivamente toda a demanda
de substituição progressiva;

II - as entregas deve ser progressivas de forma que as equipes da
STI, em número limitado, possam implantar os equipamentos sem que os
mesmo precisem ser estocados por longos períodos apenas exaurindo seus
prazos de garantia.
2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)

Garantir a infraestrutura física apropriadas às atividades
administrativas e judiciais.

Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e
administrativas.
2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)

Dotar o TRE/AL de estabilizadores de pequeno porte com
desempenho adequado e com confiabilidade.
2.4 Alinhamento Estratégico (Art. 18, § 3º, II, d)

O alinhamento com o PEI é identificado na visão do recursos de
infraestrutura e tecnologia em seus dois aspectos apontados:

1 – Garantir a infraestrutura física apropriadas às atividades
administrativas e judiciais.

Alinhamento com os Objetivos Estratégicos da
Estratégia Nacional de TIC do Poder Judiciário nos seguintes aspectos:

1. Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais
e administrativas.

Alinhamento com os Objetivos Estratégicos de TIC da
Justiça Eleitoral de Alagoas – 2017/2022 nos seguintes aspectos:

1. Viabilizar serviços e soluções de TIC;
2. Melhoria da infraestrutura e governança de tecnologia da

informação.
2.5 Referência aos Estudos Preliminares (Art. 18, § 3º, II, e)

Este Termo de Referência foi elaborado considerando o
Documento de Oficialização de Demanda (DOD) encaminhado pela Secretaria
de Tecnologia da Informação (STI) e os Estudos Preliminares constantes do
Processo SEI nº 0000735-65.2019.6.02.8000
2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)

É pretendido o Registro de Preço para aquisição de
estabilizadores de pequeno porte para substituir equipamentos fora de
garantia e/ou obsoletos.
2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g)

Verifica-se que os bens e serviços pretendidos poderão ser
fornecidos por diferentes empresas no mercado de TIC.

Considerando o Item 7 dos Estudos Preliminares, não se
vislumbrou alternativa que não o presente Registro de Preços.
2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h)

Os bens e serviços a serem contratados possuem características
comuns e usuais encontradas atualmente no mercado de TIC, cujos padrões de
desempenho e de qualidade podem ser objetivamente definidos neste Termo
de Referência.

O objeto desta contratação tem como escopo a obtenção de
produto específico em período determinado, portanto não se caracteriza como
serviço de natureza continuada.
2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i)

Não haverá parcelamento, cada ordem de fornecimento derivado
do Registro de Preços deverá ser realizada de maneira integral.

Adjudicação será por item.
2.10 Vigência

Será, na forma dos normativos vigentes, o tempo máximo do
Registro de Preços.

A vigência da ata será de 12 (doze) meses, contados a partir de
sua assinatura.
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A utilização do sistema de Registro de Preços visa,
primordialmente, a redução de número de licitações para o mesmo objeto,
porquanto se concentra em um único procedimento a possibilidade de realizar
diversas aquisições recorrentes e necessárias, via ordens de fornecimento,
durante o lapso temporal de sua vigência, em face de os preços
permanecerem à disposição da Administração.
2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e
Atendimento aos Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V)

A aquisição pretendida deverá ser realizada por meio de licitação
do tipo Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo
entendimento superior contrário.

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de
fornecimento de equipamento, é pela contratação por licitação via pregão. Por
conta de possibilidade de contingenciamento orçamentário indicamos a
modalidade de registro de preços.

O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta
a contratação de bens e serviços de informática e automação pela
administração pública federal, direta ou indireta, pelas fundações instituídas
ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais organizações sob o controle
direto ou indireto da União deve ser aplicado nesta aquisição por se tratar de
bem de informática.

A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II
que versa sobre a necessidade de exigências, na fase de habilitação, de
certificações emitidas por instituições públicas ou privadas credenciadas pelo
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial
(Inmetro), que atestem, conforme regulamentação específica, a adequação à
segurança para o usuário e instalações, compatibilidade eletromagnética e
consumo de energia.

Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame,
vez que a certificação para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO,
é voluntária, conforme Portaria Inmetro n.º 170 de 10/04/2012.

(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf).
pretendida deverá ser realizada por meio de licitação do tipo

Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo entendimento
superior contrário.

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de
fornecimento de equipamento, é pela contratação por licitação via pregão. Por
conta de possibilidade de contingenciamento orçamentário indicamos a
modalidade de registro de preços.

O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta
a contratação de bens e serviços de informática e automação pela
administração pública federal, direta ou indireta, pelas fundações instituídas
ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais organizações sob o controle
direto ou indireto da União deve ser aplicado nesta aquisição por se tratar de
bem de informática.

A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II
que versa sobre a necessidade de exigências, na fase de habilitação, de
certificações emitidas por instituições públicas ou privadas credenciadas pelo
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial
(Inmetro), que atestem, conforme regulamentação específica, a adequação à
segurança para o usuário e instalações, compatibilidade eletromagnética e
consumo de energia.

Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame,
vez que a certificação para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO,
é voluntária, conforme Portaria Inmetro n.º 170 de 10/04/2012.

(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf).
2.12 Adequação do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k)

Para utilização do objeto pretendido é necessário dispor de
infraestrutura física para sua instalação, situação essa já existente no âmbito
do TRE/AL, salvo o surgimento de demanda muito particular e além da
previsibilidade.
2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l)

NBR 14136
2.14 Obrigações do Contratante (Art. 18, § 3º, II, m)

1. Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo;

2. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de Preços e
do(s) contrato(s) dela decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s),
de modo a garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta;

3. Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o presente termo, toda a documentação referente ao mesmo;

4. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à
boa execução das obrigações contratuais; e

5. Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o contraditório e ampla defesa.

2.15 Obrigações da Contratada (Art. 18, § 3º, II, m)
As obrigações abaixo são aplicáveis ao objeto a ser contratado.

1. Fornecer o(s) equipamento(s) conforme especificações, quantidades, prazos e demais condições estabelecidas no Edital, na
Ata de Registro de Preços, na Ordem de Fornecimento, na Proposta e
no Contrato;

2. Fornecer a documentação necessária à instalação e
à operação dos produtos (manuais, termos de garantia,
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etc.), completa, atualizada e em português do Brasil, caso exista, ou
em inglês;

3. Disponibilizar Central
de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados técnicos, conforme períodos, horários e condições estabelecidas no Edital e
em seus Anexos;

4. Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da
Administração sobre mudanças nos dados para contato com a Central
de Atendimento;

5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a
ser solicitados pelo representante da Administração, referentes a qualquer
problema detectado ou ao andamento de atividades da garantia;

6. Responder
por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao patrimônio da
Administração ou a terceiros,
por ocasião da execução do objeto, procedendo imediatamente aos reparos ou
às indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;

7. Responsabilizar-se  integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e
pela execução dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade,
desempenho, eficiência e produtividade na execução dos trabalhos, dentro
dos prazos estipulados e cujo descumprimento será considerado infração
passível de aplicação das penalidades previstas neste Termo de Referência;

8.  Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal
e imediatamente, todas as ocorrências anormais e/ou
que possam comprometer a execução do objeto;

9. Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da Administração
ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do
objeto, respeitando todos os critérios estabelecidos, aplicáveis aos dados,
informações, regras de negócios, documentos, entre outros pertinentes,
sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa;

10.  Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obedeçam rigorosamente às normas e
aos procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da Informação
do TRE/AL;

11.  Responsabilizar-
se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades necessárias para prestar a garantia on-
site.

12. Prestar as informações e
os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Administração, referentes a qualquer problema detectado ou
ao andamento de atividades da garantia técnica.

DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III)
3.1 Descrição do Objeto
Especificações Gerais:

Atender à NBR 14136;
Garantia mínima: 02 anos;
O fabricante deve possuir assitência técnica autorizada em Maceió/AL, cabendo ao
licitante a comprovação de tal condição;
O atendimento em garantia deverá ser na modalidade on-site;
Local de atendimento no Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, rua Aristeu de
Andrade, 377 - Farol , Maceió/AL;
Local de atendimento no
Caso não seja possíel a realização do reparo on-site, a assistencia técnica deverá
realizar a coleta e posterior devolução do(s) equipamento(s);
O prazo máximo de correção de problemas nos equipamentos deverá ser de
15 dias úteis. Em caso de descumprimento desta exigência, o equipamento
defeituoso deverá ser substituído por um outro novo, com características
técnicas equivalentes, o descumprimento do prazo de susbtituição sujeita o
contratado a multa prevista no item b, subitem i, das penalidades;

Especificação:
Estabilizador de no mínimo 1,5 KVA:

Potência Nominal mínima: 1500W;
Tensão de entrada: 115V/220V
Tensão de saída: 115V;
Tempo de Resposta: <= 02 ciclo de rede
Proteção sobretensão de saída: +/- 10%
Proteção contra surtos de tensão;
Possuir no mínimo 04 (quatro) tomadas de saída;

3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
A execução do objeto pressupõe a existência dos seguintes

papéis e responsabilidades (Art. 18, § 3º, III, a, 1):

1. Patrocinador da Contratação: é o titular da área demandante, responsável por
representar os interesses do órgão no contexto da Contratação, pela aprovação
da necessidade e, por fim, pela negociação das ações necessárias para que os
objetivos sejam alcançados;

2. Gestor do Contrato (art. 3º, IV, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): servidor
designado para coordenar e comandar o processo da fiscalização da execução
contratual. Na forma do Art. 17 da mesma Resolução, o gestor do contrato
responsabiliza-se pela condução da gestão e fiscalização do contrato, nos termos
do Art. 67, da Lei nº 8.666/93.

3. Fiscal do Contrato (art. 3º, VI, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): servidor
designado para auxiliar o gestor do contrato quanto à fiscalização do objeto do
contrato. Neste sentido, indicado pela respectiva autoridade competente para
fiscalizar o Contrato quanto aos aspectos técnicos da solução.

Dinâmica da Execução (Art. 18, § 3º, III, a, 2):

1. Os equipamentos deverão ser entregues no Almoxarifado do TRE/AL, nos
quantitativos indicados no pedido de fornecimento;
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2. A garantia dos equipamentos deve obedecer o detalhamento técnico feito e terá
seu tempo contado por cada fornecimento individualmente;

3. Entende-se como garantia aquela prestada pelo próprio fabricante ou por rede
credenciada pelo fabricante do(s) referido(s) equipamento(s);

4. O pagamento será realizado individualmente para cada nota fiscal apresentada,
após emissão do aceite definitivo pela unidade competente do TRE/AL;

5. Os equipamentos deverão ser novos, não recondicionados, de primeiro uso e não
deverão conter marcas, amassados, arranhões ou outros problemas e, ainda,
serem entregues em pleno estado de funcionamento;

6. Os equipamentos deverão atender rigorosamente a todas as especificações
técnicas contidas neste Termo de Referência e em seus Anexos;

7. Os equipamentos deverão vir acompanhados de todos os acessórios necessários
para o seu pleno estado de funcionamento, como cabos, drivers, mídias e outros,
os quais só serão recebidos juntamente com os respectivos equipamentos. Este
item se aplica tanto para a entrega dos equipamentos quanto para substituições
durante o período de garantia;

8. Ao TRE é reservado o direito de efetuar conexões dos equipamentos a outros,
bem como adicionar demais acessórios compatíveis tecnicamente, sem que isso
constitua motivo para a Contratada se desobrigar da garantia, desde que tal fato
não implique danos materiais ou técnicos aos equipamentos e acessórios,
hipótese que deverá ser devidamente comprovada;

9.  Ao TRE/AL é reservado o direito de efetuar diligência, a qualquer tempo, quanto
aos documentos exigidos neste Termo de Referência e em seus Anexos.

Recebimento do Objeto:

1. O Tribunal designará Gestor ou Comissão, confome a necessidade formal para o
caso concreto da Ordem de Fornecimento ou instrumento
equivalente,  para realizar o recebimento provisório, que só será emitido se
os equipamentos estiverem de acordo com as especificações técnicas;

2. Após a entrega, os equipamentos serão submetidos à avaliação e homologação
pelos responsáveis técnicos do Tribunal;

3.  O exame para comprovação das características técnicas consistirá em avaliações
e testes não-destrutivos, por amostragem realizados em duas etapas:

a. Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues;
b. Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, no mínimo,

10% (dez por cento) e não menos do que 01 (um) dos equipamentos
recebidos. O Tribunal poderá, a seu critério, executar os testes nos demais
equipamentos, dentro de um critério de razoabilidade, podendo chegar
a 100% dos quantitativos, mas dentro de um prazo máximo de 30 (trinta)
dias corridos e contados de cada lote de equipamentos.

4. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos que
acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e
disponível no sítio do fabricante.

5. Após a verificação do perfeito funcionamento dos equipamentos e adequação às
especificações técnicas, será emitido e assinado Termo de Recebimento Definitivo.

Instrumentos Formais de Solicitação do(s) Bens e/ou
Serviço(s) (Art. 18, § 3º, III, a, 3):

1. A Ordem de Fornecimento será o instrumento formal de solicitação dos bens
pertencentes ao escopo desta contratação.

Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7)

1. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente do Fornecedor,
por ordem bancária, no prazo disposto nos artigos 5º, § 3º, ou 40, XIV, “a”, da
Lei n. 8.666/93, conforme o caso, quando mantidas as mesmas condições iniciais
de habilitação e cumpridos os seguintes  requisitos:

a. Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da
emissão (nota fiscaleletrônica, se for o caso), acompanhada da
Certidão Negativa de Débito – CND, comprovando regularidade com o INSS;
do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade
com o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita
Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela
Justiça do Trabalho; e  da prova de regularidade para com as Fazendas
Estadual e Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e

b. Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.
2. 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.

Direitos de Propriedade Intelectual (Art. 18, § 3º, III, a, 9):

1. Esse requisito não se aplica ao contexto desta contratação, uma vez que o objeto
se refere ao fornecimento de equipamentos, cujos direitos autorais do fabricante
são resguardados por legislação nacional e internacional.

Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11):

1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos
artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e
ampla defesa, às seguintes penalidades:

a. Advertência:
i. A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento

de obrigação contratual e terá que apresentar as devidas justificativas
em um prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da
notificação; e

ii. Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será
advertida;

b. Multa de:
i. 0,5% por dia, sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no
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caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos, limitada a
incidência a 20 (vinte) dias corridos;

1. No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo superior
a 20 (vinte) dias corridos, com
a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de
10% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e

2. No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo superior
a 20 (vinte) dias corridos, com a
não aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade 20%
sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução
total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do
registro de preços do Fornecedor;

ii.  0,5% por dia, sobre o valor do equipamento,
no caso de atraso injustificado na solução do chamado de garantia, limitada a incidência 30
(trinta) dias corridos;

1. No caso de atraso injustificado na solução do chamado de garantia por prazo superior
a 30 (trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente, a multa de
1% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e

2. A multa por atraso relacionada ao item
anterior será auferida por Ordem de Fornecimento e aplicada somente uma única vez a
cada mês, independente da quantidade de equipamentos sem
solução.

iii. 10% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de
inexecução parcial da obrigação assumida;

iv. 20% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução
total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro
de preços do Fornecedor;

v. 10% sobre o valor global estimado da Ata de Ata de Registro de Preços,
na hipótese de recusa em assinar a Ata ou o instrumento do contrato,
ou retirar a Ordem de Fornecimento.

c. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do
SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades
legais; e

d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública.

2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para
entrega/solução do chamado de garantia dos equipamentos poderá resultar no
cancelamento do registro de preços com a Contratada.

3. As sanções previstas nos itens "1.a", “1.c” e “1.d” do item 1 poderão ser
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.

4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado
judicialmente;

5. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do
valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento
administrativo.

4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV)
Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses.
Estar comprovadamente ainda em produção.
Conformidade com o presente Termo de Referência.

5. Modelos (templates) propostos a serem utilizados na contratação
(Art. 18, § 3º, III, V)

Proc. SEI Principal  nº XXXXXXXXX

 

Pregão Eletrônico nº XX/YYYY – TRE/AL

Ata de Registro de Preços TRE/AL nº XX/YYYY

Fornecedor: AAAAAAAAAAA. - CNPJ  00.000.000/0000-00

 

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº XXX/20YY – STI 

 

Solicito, com base na Ata de Registro de Preços relativa ao
Pregão Eletrônico suprarreferido, celebrada entre este Tribunal e essa
Empresa, o fornecimento abaixo discriminado:

 

Item da Ata Descrição Qtd. Solicitada Valor Unitário (R$) Valor Total (R$)

     
     

TOTAL:  

 

RESUMO DE STATUS DA ATA

QUANTITATIVO TOTAL REGISTRADO:  

Quantitavivo executado via

Ordem de Fornecicimento nº 001/20YY 
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Quantitavivo executado via

Ordem de Fornecicimento nº 001/20YY 
 

SALDO ATA:  

 

 

Recursos Orçamentários: As despesas decorrentes da prestação dos serviços
pretendido serão cobertas com recursos de MATERIAL PERMANENTE DE TI.

Prazo de Entrega: No máximo de XX (XXXXXXX) dias corridos após o recebimento
da autorização de fornecimento, nota de empenho ou instrumento formal e
equivalente, conforme contrato.

Valor Total: R$ XX.XXX,XX (XXXXXX reais e XXXXXXXa centavos).

 

 

Gestor da Ata - Portaria TRE/AL nº XX/XXXX
Maceió, 22 de agosto de 2022.

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRÉ ROCHA DO NASCIMENTO,
Técnico Judiciário, em 30/08/2022, às 15:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 30/08/2022, às 15:10, 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
1130493 e o código CRC FDCB0D8B.

0007932-66.2022.6.02.8000 1130493v9
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 30 de agosto de 2022.

À COINF

Sr. Coordenador,

Segue o Termo de Referência, doc. 1130493, atualizado conforme solicitação descrita
no despacho 1130383 .

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRÉ ROCHA DO NASCIMENTO,
Técnico Judiciário, em 30/08/2022, às 15:54, 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
1137718 e o código CRC B70F1B77.

0007932-66.2022.6.02.8000 1137718v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 30 de agosto de 2022.
À STI
 
Sr. Secretário,
 
Envio à apreciação de Vossa Senhoria, na forma do

Despacho SAU 1137718, termo de referência atualizado.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 30/08/2022, às 16:00, 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
1137831 e o código CRC DD2899E6.

0007932-66.2022.6.02.8000 1137831v1
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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.
Senhor Secretário de Administração,
 
Manifesto concordância com o termo de referência

apresentado pela SAU.
Solicito o desenvolvimento dos procedimentos de

contratação pertinentes.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 31/08/2022, às 15:49, 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
1139158 e o código CRC 952E1427.

0007932-66.2022.6.02.8000 1139158v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 01 de setembro de 2022.
Ressalvados os aspectos técnicos pertinentes,

aprovo o Termo de Referência - TIC 26 (doc. 1139219), para
os fins de instrução processual, conforme assentado na
Resolução TRE-AL nº 15.787/2017.

Nesse sentido, remeto os autos à SEIC, para as
providências de que trata o art. 8º da referida Resolução.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 01/09/2022, às 13:21, 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
1139881 e o código CRC 0950A742.

0007932-66.2022.6.02.8000 1139881v1
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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.

Relatório gerado no dia 01/09/2022 14:43:46  (IP: 190.15.118.218)Relatório gerado no dia 01/09/2022 14:43:46  (IP: 190.15.118.218)

Relatório de Cotação: 0007932-66.2022.6.02.8000 - Estabilizadores

Pesquisa realizada entre 01/09/2022 14:07:51 e 01/09/2022 14:36:05Pesquisa realizada entre 01/09/2022 14:07:51 e 01/09/2022 14:36:05

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: Estabilizador
Descrição: Descrição: Estabilizadores 1,5 KVA

PREÇOS /PREÇOS /

PROPOSTASPROPOSTAS

QUANTIDADEQUANTIDADE

  

PREÇOPREÇO

ESTIMADOESTIMADO

PERCENTUALPERCENTUAL

  

PREÇOPREÇO

ESTIMADOESTIMADO

CALCULADOCALCULADO

TOTALTOTAL

  

11 / 11 60 R$ 509,55 (un) - R$ 509,55 R$ 30.573,00

Valor Global:Valor Global:   R$ 30.573,00R$ 30.573,00

Relatório gerado no dia 01/09/2022 14:43:46 (IP: 190.15.118.218)
Código Validação: 7uNL%2bfIOV89m%2fBD3O0eDghVambNKgfmuHb7j%2bh3HCJDjF6bfOvpIBkym06Xr2GJx1%2fJrMWe5zd8%3d 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=7uNL%252bfIOV89m%252fBD3O0eDghVambNKgfmuHb7j%252bh3HCJDjF6bfOvpIBkym06Xr2GJx1%252fJrMWe5zd8%253d 1 / 9
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Item 1: Estabilizador

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 678,00R$ 678,00

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENEZA/GO

Objeto:Objeto: Aquisição de mobiliário e itens de informática para atender as necessidades do

Fundo Municipal de Saúde e seus órgãos..

Descrição:Descrição: Estabilizador tensãoEstabilizador tensão - Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: Bivolt

V, Características Adicionais: Proteção Contra Sobretensão E Sobrecarga/Filtro

De , Tipo: Nobreak Senoidal , Quantidade Tomadas Saída: 4 , Tensão Saída: 115

V, Capacidade Nominal: 1.200 KVA, Bateria: Selada

Data:Data: 24/08/2022 08:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:42022 / UASG:989497

Lote/Item:Lote/Item: /15

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 5

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: GO

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

Filtros Utilizados: Filtros Utilizados: Periodo: 05/03/2022 à 01/09/2022; Palavra Chave: estabilizador 4 tomadas; Apenas Materiais; Operador:
QtdFornecedor:

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

45.388.161/0001-32
* VENCEDOR *

ROSANGELA SOUSA E SILVA BRANDAO 70914044168 R$ 678,00

Marca: Marca: RAGTECH                                                
Fabricante: Fabricante: RAGTECH                                                
Modelo: Modelo: NEW EASY WAY 1200VA 
Descrição: Descrição: Nobreak: potência mínima: 1,200 VA, tensão: entrada/saída: bivolt, alarmes: audiovisual, bateria interna: 01 selada com autonomia mínima de 60 mi
n, garantia: mínima de 12 meses                                        

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

GO Goiânia R MA 7, SN (62) 3273-8994 rosangelasousabrandao@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 316,33R$ 316,33

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES

Objeto:Objeto: Aquisição de equipamentos de informática para as Escolas do Município.

Descrição:Descrição: Estabilizador TensãoEstabilizador Tensão - Estabilizador Tensão Bateria: Selada , Tensão

Alimentação Entrada: Bivolt V, Quantidade Tomadas Saída: 4 , Tipo: Nobreak

Senoidal , Características Adicionais: Proteção Contra Sobretensão E

Sobrecarga/Filtro De , Tensão Saída: 115 V, Capacidade Nominal: 1.200 KV

Data:Data: 15/07/2022 10:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:142022 / UASG:980277

Lote/Item:Lote/Item: /5

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 21/07/2022 10:26

Homologação:Homologação: 25/07/2022 13:44

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 3

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: AM

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

Filtros Utilizados: Filtros Utilizados: Periodo: 05/03/2022 à 01/09/2022; Palavra Chave: estabilizador 4 tomadas; Apenas Materiais; Operador:
QtdFornecedor:

Detalhamento dos Itens

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 509,55 (un) Percentual:Percentual:  - Preço Estimado Calculado:Preço Estimado Calculado: R$ 509,55 Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 509,55

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

60 Unidades Estabilizadores 1,5 KVA

Relatório gerado no dia 01/09/2022 14:43:46 (IP: 190.15.118.218)
Código Validação: 7uNL%2bfIOV89m%2fBD3O0eDghVambNKgfmuHb7j%2bh3HCJDjF6bfOvpIBkym06Xr2GJx1%2fJrMWe5zd8%3d 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=7uNL%252bfIOV89m%252fBD3O0eDghVambNKgfmuHb7j%252bh3HCJDjF6bfOvpIBkym06Xr2GJx1%252fJrMWe5zd8%253d 2 / 9
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CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

39.891.878/0001-08
* VENCEDOR *

M DE M FREIRE R$ 316,33

Marca: Marca: RAGTECH/NACIONAL                                                
Fabricante: Fabricante: RAGTECH/NACIONAL                                                
Modelo: Modelo: RAGTECH/NACIONAL 
Descrição: Descrição: Estabilizador Tensão Bateria: Selada , Tensão Alimentação Entrada: Bivolt V, Quantidade Tomadas Saída: 4 , Tipo: Nobreak Senoidal , Característica
s Adicionais: Proteção Contra Sobretensão E Sobrecarga/Filtro De , Tensão Saída: 115 V, Capacidade Nominal: 1.200 KV                                        

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

AM Manaus R SEN. CANDIDO B. DE OLIVEIRA, 10 (92) 8455-1278 papelariamannufinanceiro@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 620,00R$ 620,00

Órgão:Órgão: INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL

INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST.E ART. NACIONAL

Objeto:Objeto: Aquisição de material eletrônico (nobreak), para atender as necessidades

Técnicas e Administrativas da Superintendência do IPHAN no Rio Grande do

Norte.PS: ATENTAR PARA A DESCRIÇÃO DOS ITENS DE ACORDO COM O

PROJETO BÁSICO (ver observações gerais), POIS NÃO ENCONTRAMOS AS

ESPECIFICAÇÕES NECESSÁRIAS DISPONÍVEIS NO CATÁLOGO.

Descrição:Descrição: ESTABILIZADOR TENSÃOESTABILIZADOR TENSÃO - ESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO

ENTRADA BIVOLT V, CARACTERÍSTICASADICIONAIS PROTEÇÃO CONTRA

SOBRETENSÃO E SOBRECARGA/FILTRO D E, TIPO NOBREAKSENOIDAL,

QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 4, TENSÃO SAÍDA 115 V, CAPACIDADE

NOMINAL1.200 KVA, BATERIA SELADA

CatMat:CatMat: 452467452467 - ESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA:BIVOLT

V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO E

SOBRECARGA/FILTRO DE, TIPO:NOBREAK SENOIDAL, QUANTIDADE TOMADAS

SAÍDA:4, TENSÃO SAÍDA:115 V, CAPACIDADE NOMINAL:1.200 KVA,

BATERIA:SELADA

Data:Data: 01/07/2022 00:00

Modalidade:Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: Dispensa de Licitação Nº 9/2022 /

UASG: 343039

Lote/Item:Lote/Item: 2/1

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 6

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: RN

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

Filtros Utilizados: Filtros Utilizados: Periodo: 05/03/2022 à 01/09/2022; Palavra Chave: estabilizador 4 tomadas; Apenas Materiais; Operador:
QtdFornecedor:

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

25.329.167/0001-21
* VENCEDOR *

CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI R$ 620,00

Marca: Marca: CR KSB 1200BS                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: ESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA BIVOLT V, CARACTERÍSTICASADICIONAIS PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO E SO
BRECARGA/FILTRO D E, TIPO NOBREAKSENOIDAL, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 4, TENSÃO SAÍDA 115 V, CAPACIDADE NOMINAL1.200 KVA, BATERIA SELA
DA                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

RS Caxias do Sul R CIDADE INDUSTRIAL, 744 ROBERTO (54) 3225-6669 vendas@crenergia.com.br

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 620,00R$ 620,00

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando do Exército 

Comando Militar da Amazônia 

17ªBrigada de Infantaria de Selva 

Comando de Fronteira de Rondônia/6ºBIS

Objeto:Objeto: Aquisição de materiais de Tecnologia da Informação e Comunicações a fim de

atender demanda do setor de Informática do Comando de Fronteira Rondônia 6º

batalhão de infantaria de Selva..

Descrição:Descrição: Estabilizador tensãoEstabilizador tensão - Tensão Alimentação Entrada: Bivolt V, Quantidade

Tomadas Saída: 8, Tipo: Nobreak, Capacidade Nominal: 1.500 VA,

Data:Data: 28/06/2022 09:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:82022 / UASG:160346

Lote/Item:Lote/Item: /15

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 10

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

Filtros Utilizados: Filtros Utilizados: Periodo: 05/03/2022 à 01/09/2022; Palavra Chave: estabilizador 4 tomadas; Apenas Materiais; Operador:
QtdFornecedor:

Relatório gerado no dia 01/09/2022 14:43:46 (IP: 190.15.118.218)
Código Validação: 7uNL%2bfIOV89m%2fBD3O0eDghVambNKgfmuHb7j%2bh3HCJDjF6bfOvpIBkym06Xr2GJx1%2fJrMWe5zd8%3d 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=7uNL%252bfIOV89m%252fBD3O0eDghVambNKgfmuHb7j%252bh3HCJDjF6bfOvpIBkym06Xr2GJx1%252fJrMWe5zd8%253d 3 / 9
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CatMat:CatMat: 474218474218 - ESTABILIZADOR TENSÃO Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: RO

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

32.314.972/0001-47
* VENCEDOR *

C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO R$ 620,00

Marca: Marca: TS- SHARA                                                
Fabricante: Fabricante: TS- SHARA                                                
Modelo: Modelo: TS- SHARA- 9009 
Descrição: Descrição: ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 9009 1500VA BIV/115V Código: 33600 Marca: TSSHARA Part Number: 9009 Informações Técnicas Caract
erística Valor Aplicações Computadores, impressoras, multifuncional, fax, áudio e vídeo As Pilhas ou Baterias Estão Inclusas? Não Chave Liga/Desliga Sim Cor 
Preto Dimensão da Embalagem (A / P / L) 170.0mm / 260.0mm / 400.0mm EAN 7897103590094 Garantia com a Pauta 7 Dia/Dias Garantia com o Fabricante 
03 anos NCM 90328911 Peso do produto com embalagem 8.55Kg Precisa de Pilhas ou Baterias? Não Tensão de entrada 115~220v Tensão de saída 115v Tom
ada 06                                        

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

PR Maringá AV TUIUTI, 1370 (44) 9870-3802 valquiria@datagreen.com.br

Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 240,00R$ 240,00

Órgão:Órgão: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ - CREA/CE

Objeto:Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços, sob demanda, de

organização de eventos presenciais, virtuais e híbridos, conforme TR e planilhas

anexas.

Descrição:Descrição: Decoração - Eventos / SolenidadesDecoração - Eventos / Solenidades - Bivolt automático (mono - modelo 2,2

kVA), 10 tomadas - Padrão NBR14136, True serial RS-232 (acompanha cabo),

Tipo engate rápido para expansão de autonomia. Estabilizador interno: com 4

estágios de regulação. Filtro de linha interno, autoteste, autodiagnóstico de

baterias, recarga automática das baterias, conector do tipo engate rápido para

expansão de autonomia, inversor sincronizado com a rede (sistema PLL),

controle de largura e amplitude, DC Start, leds que indicam as condições do

nobreak, saída para comunicação inteligente. Software para gerenciamento de

energia.

CatSer:CatSer: 1701917019 - DECORACAO - EVENTOS / SOLENIDADES

Data:Data: 23/06/2022 13:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:122022 / UASG:389421

Lote/Item:Lote/Item: 1/64

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 05/07/2022 16:31

Homologação:Homologação: 05/07/2022 16:37

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 8

Unidade:Unidade: UNIDADE

UF:UF: CE

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

Filtros Utilizados: Filtros Utilizados: Periodo: 05/03/2022 à 01/09/2022; Palavra Chave: estabilizador 4 tomadas; Apenas Materiais; Operador:
QtdFornecedor:

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

23.361.387/0001-07
* VENCEDOR *

BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA R$ 240,00

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: Bivolt automático (mono - modelo 2,2 kVA), 10 tomadas - Padrão NBR14136, True serial RS-232 (acompanha cabo), Tipo engate rápido para expans
ão de autonomia. Estabilizador interno: com 4 estágios de regulação. Filtro de linha interno, autoteste, autodiagnóstico de baterias, recarga automática das bat
erias, conector do tipo engate rápido para expansão de autonomia, inversor sincronizado com a rede (sistema PLL), controle de largura e amplitude, DC Start, le
ds que indicam as condições do nobreak, saída para comunicação inteligente. Software para gerenciamento de energia.                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

DF Brasília Q QS 3 LOTE 03 TORRE SUL EDIFICIO PATIO CAPITAL SALA, 716 MAGILA CAVALCANTE (61) 3877-1790 comercial@brasitur.com.br

Preço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 893,95R$ 893,95

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Instituto Nacional de Educação de Surdos

Objeto:Objeto: Aquisição de bens comuns de informática (material permanente) visando atender

a demanda na área de TI, que serão utilizados nos diversos setores do INES,

conforme descrições, quantidades e condições contidas neste Edital e seus

Anexos..

Data:Data: 23/06/2022 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:152022 / UASG:152005

Lote/Item:Lote/Item: /1

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 19/07/2022 17:44

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

Filtros Utilizados: Filtros Utilizados: Periodo: 05/03/2022 à 01/09/2022; Palavra Chave: estabilizador 1500; Apenas Materiais; Operador: QtdFornecedor:

Relatório gerado no dia 01/09/2022 14:43:46 (IP: 190.15.118.218)
Código Validação: 7uNL%2bfIOV89m%2fBD3O0eDghVambNKgfmuHb7j%2bh3HCJDjF6bfOvpIBkym06Xr2GJx1%2fJrMWe5zd8%3d 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=7uNL%252bfIOV89m%252fBD3O0eDghVambNKgfmuHb7j%252bh3HCJDjF6bfOvpIBkym06Xr2GJx1%252fJrMWe5zd8%253d 4 / 9
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Descrição:Descrição: Estabilizador tensãoEstabilizador tensão - Topologia: Nobreak (UPS) interativo com regulação on-

line; Potência: 1500 VA; Tensão entrada: Bivolt automático 115/127/220V~;

Tensão saída: 115V~; Forma de Onda: Senoidal por aproximação - retangular

PWM; Fator de potência de saída: 0.65; Conexão de entrada: Plugue NBR 14136;

Conexão de saída: 8 tomadas NBR 14136 (5 no painel traseiro + extensão elétrica

gratuita); Tempo de autonomia (máximo): 65 minutos expansível até 10h30 para

computador on board + monitor LED 15,6"; Expansão de autonomia; Estabilizador

Interno; Filtro de Linha; Formato: Torre; Fusível: Porta fusível externo com

unidade reserva; Extensão Elétrica: Grátis Extension Cord com 4 tomadas

auxiliares; Autodiagnóstico de bateria: Battery Saver; Microprocessador:

Microprocessador RISC de alta velocidade com memória Flash; Função TRUE

RMS; Autoteste; Recarregador Strong Charger (...)

Homologação:Homologação: 20/07/2022 08:26

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 40

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: RJ

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

06.032.137/0001-04
* VENCEDOR *

VIGUI'ST INFORMATICA LTDA R$ 893,95

Marca: Marca: RAGTECH                                                
Fabricante: Fabricante: RGT ELETRÔNICA                                                
Modelo: Modelo: EASY WAY NEW 1500 GT CBU TI + EXTENSOR 5 TOMADAS 
Descrição: Descrição: NOBREAK (UPS) INTERATIVO COM REGULAÇÃO ON- LINE 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 3.1.5. 3.1.6. 3.1.7. Potência: 1500 VA Tensão entrada: Bivolt auto
mático 115/127/220V~ Tensão saída: 115V~ Forma de Onda: Senoidal por aproximação - retangular PWM Fator de potência de saída: 0.65 Conexão de entrada
: Plugue NBR 14136 Conexão de saída: 8 tomadas NBR 14136 (5 no painel traseiro + extensão elétrica gratuita) Tempo de autonomia (máximo): 65 minutos exp
ansível até 10h30 para computador on board + monitor LED 15,6" Expansão de autonomia 3.1.8. 3.1.9. 3.1.10. Estabilizador Interno 3.1.11. Filtro de Linha 3.1.12.
Formato: Torre 3.1.13. Fusível: Porta fusível externo com unidade reserva 3.1.14. Extensão Elétrica: Grátis Extension Cord com 4 tomadas auxiliares 3.1.15. Auto
diagnóstico de bateria: Battery Saver 3.1.16. Microprocessador: Microprocessador RISC de alta velocidade com memória Flash 3.1.17. Função TRUE RMS 3.1.1
8. Autoteste 3.1.19. Recarregador Strong Charger 3.1.20. DC Start 3.1.21. Circuito desmagnetizador 3.1.22. Sinalizações: Led bicolor que indica as principais con
dições de operação do nobreak. 3.1.23. Alarme Audiovisual 3.1.24. Botão liga/desliga: Temporizado para evitar desligamentos acidentais e/ou involuntários 3.1.
25. Função Mute 3.1.26. Inversor sincronizado com a rede elétrica (sistema PLL). 3.1.27. Gerenciamento: Porta de comunicação USB (cabo USB incluso) 3.1.28. 
Proteções para a carga: 3.1.28.1. Queda de rede (Blackout) 3.1.28.2. Ruído de rede elétrica 3.1.28.3. Sobretensão de rede elétrica 3.1.28.4. Subtensão de rede elé
trica 3.1.28.5. Surtos de tensão na rede 3.1.28.6. Correção de variação da rede elétrica por degrau 3.1.29. Proteções do nobreak: 3.1.29.1. Sobreaquecimento no 
transformador e inversor 3.1.29.2. Potência excedida 3.1.29.3. Descarga total da bateria 3.1.29.4. Curto-circuito no inversor 3.1.30. Tempo de garantia: 18 mese
s (1 ano + 6 meses mediante cadastro) MARCA RAGTECH MODELO EASY WAY NEW 1500 CBU TI 8 TOMADAS                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

SP São Paulo R SEBASTIAO ANDRADE BONANI, 306 MURILO (11) 5562-5550 viguist@viguist.com.br

Preço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 596,00R$ 596,00

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO/MG

Objeto:Objeto: Aquisição de equipamentos diversos para consultório odontológico,

processamento de dados, médico- hospitalares e escritório em atendimento à

proposta de adesão nº14034.085000/1210-05 / Emenda 41480006 Recurso

Fundo a Fundo – FNS, portaria nº 1.615 de 4 de julho de 2021 (Saúde da Família

– Programa Saúde Bucal) e em atendimento à Portaria nº3.498 de 10 de

dezembro de 2021. Em atendimento as secretarias municipais de Saúde,

Agricultura e Meio Ambiente e Finanças e Planejamento.

Descrição:Descrição: Estabilizador TensãoEstabilizador Tensão - Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: Bivolt

V, Quantidade Tomadas Saída: 8 , Tipo: Nobreak , Capacidade Nominal: 1.500 V

Data:Data: 06/06/2022 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:52022 / UASG:984859

Lote/Item:Lote/Item: /10

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 2

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: MG

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

Filtros Utilizados: Filtros Utilizados: Periodo: 05/03/2022 à 01/09/2022; Palavra Chave: estabilizador 4 tomadas; Apenas Materiais; Operador:
QtdFornecedor:

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

23.873.446/0001-26
* VENCEDOR *

INFORMATICA MARIA FERNANDA LTDA R$ 596,00

Marca: Marca: Ragtech Easy Way                                                
Fabricante: Fabricante: Ragtech Easy Way                                                
Modelo: Modelo: Ragtech Easy Way 1200 VA 
Descrição: Descrição: NO BREAK-P/COMPUTADOR/IMPRESSORA. Especificacoes minimas: que esteja em linha de producao pelo fabricante. No-break com potencia nom
inal minima de 1,2 kVA. Potencia real minima de 600 W. Tensao entrada 115/127/220V (em corrente alternada) com comutacao automatica. Tensao de saida 1
10/115 ou 220V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no minimo, 15 minutos considerando c
onsumo de 240W. Possuir, no minimo, seis tomadasde saida padrao brasileiro. O produto deve ra ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia d
e 12 meses.                                        

Relatório gerado no dia 01/09/2022 14:43:46 (IP: 190.15.118.218)
Código Validação: 7uNL%2bfIOV89m%2fBD3O0eDghVambNKgfmuHb7j%2bh3HCJDjF6bfOvpIBkym06Xr2GJx1%2fJrMWe5zd8%3d 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=7uNL%252bfIOV89m%252fBD3O0eDghVambNKgfmuHb7j%252bh3HCJDjF6bfOvpIBkym06Xr2GJx1%252fJrMWe5zd8%253d 5 / 9
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Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

MG Muzambinho R CAPITAO HELEODORO MARIANO, 1620 (35) 3571-2701/ (35) 3571-1388 fabiana.carnevalli@milbr.net

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

Preço (Compras Governamentais) 8: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 8: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 517,99R$ 517,99

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando do Exército 

Comando Militar da Amazônia 

23ª Brigada de Infantaria de Selva 

53º Batalhão de Infantaria de Selva

Objeto:Objeto: Aquisição de materiais de informática e processamento de dados para o 53º BIS.

Descrição:Descrição: Estabilizador tensãoEstabilizador tensão - Estabilizador tensão, capacidade: 1,5 kva, tensão

alimentação entrada: 115 , 220 v, características adicionais: no break

interativo,microprocessador risc,baterias, tensão saída: 115 v

CatMat:CatMat: 300737300737 - ESTABILIZADOR TENSÃO, CAPACIDADE:1,5 KVA, TENSÃO

ALIMENTAÇÃO ENTRADA:115 / 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:NO

BREAK INTERATIVO/MICROPROCESSADOR RISC/BATERIAS, TENSÃO SAÍDA:115

V

Data:Data: 26/05/2022 10:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:92022 / UASG:160167

Lote/Item:Lote/Item: /7

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 03/06/2022 08:55

Homologação:Homologação: 08/06/2022 19:01

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 50

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PA

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

Filtros Utilizados: Filtros Utilizados: Periodo: 05/03/2022 à 01/09/2022; Palavra Chave: estabilizador 1,5 kva ; Apenas Materiais; Operador: QtdFornecedor:

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

19.884.430/0001-41
* VENCEDOR *

1 BIT GESTAO E CONSULTORIA LTDA R$ 517,99

Marca: Marca: TS-SHARA                                                
Fabricante: Fabricante: TS-SHARA                                                
Modelo: Modelo: NBR 14136 
Descrição: Descrição: Potência de 1500VA Microprocessado Filtro de linha integrado (em modo comum e diferencial) com atenuação em RFI e EMI 6 tomadas de saída T
ensão de entrada: 115/220V Tensão de saída: 115V Alarme sonoro de indicação Chave liga-desliga embutida e temporizada Medição e análise em TRUE RMS Si
nalização visual de tensão em 5 níveis: 1. Rede normal (led aceso); 2. Sobretensão (piscagem rápida); 3. Subtensão (piscagem lenta); 4. Análise de rede (piscage
m crescente por 2 segundos); 5. Sobrecarga (piscagem normal) Garantia de 3 anos                                        

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

PA Redenção RUA TEREZA VARGAS, SN (94) 9175-9088 atendimento@1bit.net.br

Preço (Compras Governamentais) 9: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 9: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 297,76R$ 297,76

Órgão:Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDALHO

Objeto:Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de estabilizador de tensão

destinado para o fundo municipal de educação de Paudalho-PE.

Descrição:Descrição: Estabilizador TensãoEstabilizador Tensão - Estabilizador Tensão Aplicação: Informática , Tensão

Alimentação Entrada: 110/220 V, Quantidade Tomadas Saída: 4 Tripolares ,

Tensão Saída: 115 V, Capacidade Nominal: 2000 V

CatMat:CatMat: 389778389778 - ESTABILIZADOR TENSÃO

Data:Data: 18/05/2022 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:122022 / UASG:927855

Lote/Item:Lote/Item: /1

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 27/05/2022 16:52

Homologação:Homologação: 30/05/2022 17:58

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 80

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PE

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

Filtros Utilizados: Filtros Utilizados: Periodo: 05/03/2022 à 01/09/2022; Palavra Chave: estabilizador 4 tomadas; Apenas Materiais; Operador:
QtdFornecedor:

Relatório gerado no dia 01/09/2022 14:43:46 (IP: 190.15.118.218)
Código Validação: 7uNL%2bfIOV89m%2fBD3O0eDghVambNKgfmuHb7j%2bh3HCJDjF6bfOvpIBkym06Xr2GJx1%2fJrMWe5zd8%3d 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=7uNL%252bfIOV89m%252fBD3O0eDghVambNKgfmuHb7j%252bh3HCJDjF6bfOvpIBkym06Xr2GJx1%252fJrMWe5zd8%253d 6 / 9
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CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

32.953.789/0001-91
* VENCEDOR *

CAMILA GAVASSONI NASCIMENTO EIRELI R$ 297,76

Marca: Marca: EMPLAC                                                
Fabricante: Fabricante: EMPLAC                                                
Modelo: Modelo: F60010 2000VA/1200W 
Descrição: Descrição: ESTABILIZADOR DE TENSÃO ALIMENTAÇAÕ ENTRADA 110/220 V, QUANTIDADE DE TOMADAS SAIDA: 4 TRIPOLARES, APLICAÇÃO: INFORMATICA,
TENSÃO SAIDA: 115V, CAPACIDADE NOMINAL: 2000VA. MARCA: EMPLAC MODELO: F60010 2000VA/1200W – BIVOLT ENTRADA: 127/220V – SAÍDA: 115V.     

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

BA Teixeira de Freitas AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 4667 (73) 9944-3070 caggil@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 10: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 10: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 416,00R$ 416,00

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUÇU

Objeto:Objeto: Registro de Preço para futura e eventual aquisição de mobiliários, equipamentos

eletrônicos, eletrodomésticos, exclusiva para ME, EPP e MEI ou Equiparadas.

Descrição:Descrição: Estabilizador TensãoEstabilizador Tensão - Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: Bivolt

V, Quantidade Tomadas Saída: 8 , Tipo: Nobreak , Capacidade Nominal: 1.500 V

CatMat:CatMat: 474218474218 - ESTABILIZADOR TENSÃO

Data:Data: 29/03/2022 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:92022 / UASG:985017

Lote/Item:Lote/Item: /76

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 10

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: MG

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

Filtros Utilizados: Filtros Utilizados: Periodo: 05/03/2022 à 01/09/2022; Palavra Chave: estabilizador 4 tomadas; Apenas Materiais; Operador:
QtdFornecedor:

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

27.404.157/0001-39
* VENCEDOR *

EVOLUTI LTDA R$ 416,00

Marca: Marca: TS SHARA                                                
Fabricante: Fabricante: TS SHARA                                                
Modelo: Modelo: TS SHARA 
Descrição: Descrição: Nobreak, com saida para 04 tomadas, potencia de 600 VA, bivolt, autonomia de 20 minutos no minimo.                                        

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

MG Itajubá RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 494 (35) 9993-0662 aplcontabilidade45@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 11: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 11: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 409,00R$ 409,00

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando da Aeronáutica 

Base Aérea dos Afonsos

Objeto:Objeto: Aquisição de Material de Consumo de Tecnologia da Informação (T.I.) para

atender as necessidades da BAAF e Unidades Apoiadas..

Descrição:Descrição: Estabilizador tensãoEstabilizador tensão - Estabilizador tensão, tensão alimentação entrada: bivolt

v, tipo: nobreak, quantidade tomadas saída: 8, capacidade nominal: 1.500 va

CatMat:CatMat: 474218474218 - ESTABILIZADOR TENSÃO

Data:Data: 07/03/2022 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:282021 / UASG:120623

Lote/Item:Lote/Item: /41

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 10/06/2022 14:41

Homologação:Homologação: 21/06/2022 13:57

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 75

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: RJ

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

Filtros Utilizados: Filtros Utilizados: Periodo: 05/03/2022 à 01/09/2022; Palavra Chave: estabilizador 4 tomadas; Apenas Materiais; Operador:
QtdFornecedor:

Relatório gerado no dia 01/09/2022 14:43:46 (IP: 190.15.118.218)
Código Validação: 7uNL%2bfIOV89m%2fBD3O0eDghVambNKgfmuHb7j%2bh3HCJDjF6bfOvpIBkym06Xr2GJx1%2fJrMWe5zd8%3d 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=7uNL%252bfIOV89m%252fBD3O0eDghVambNKgfmuHb7j%252bh3HCJDjF6bfOvpIBkym06Xr2GJx1%252fJrMWe5zd8%253d 7 / 9
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CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

43.361.407/0001-57
* VENCEDOR *

MAX MARIANO PEREIRA COELHO 08874826788 R$ 409,00

Marca: Marca: TS SHARA                                                
Fabricante: Fabricante: TS SHARA                                                
Modelo: Modelo: #4003 NOBREAK UPS MINI 600VA BIVOLT 115/220V 
Descrição: Descrição: 600VA de potência Entrada Bivolt automático 115V / 220V Saída 115V Estabilizador integrado Autodiagnóstico de bateria 1 bateria selada interna d
e 12V/5Ah 6 tomadas de saída 2P+T (Norma NBR 14136) sendo: 3 tomadas com energia protegida e ininterrupta 3 tomadas com energia protegida Filtro de lin
ha integrado Chave liga-desliga embutida, temporizada e memorizada Chave liga-desliga com indicadores visuais (rede e bateria) Possui LED indicativo para as
condições de operação do nobreak Fusível de proteção externo (com unidade reserva) Função blecaute: pode ser ligado na ausência de rede elétrica Carregador
de baterias inteligente Alarme sonoro Tecnologia SMD Microprocessador CISC / FLASH Inversor sincronizado com a rede Acionamento do inversor em subtens
ão, sobretensão ou sobrecarga Medição da tensão de entrada em true-RMS Correção da tensão de saída em true-RMS Medição da corrente de bateria e corrent
e de carga em true-RMS Freqüência de amostragem para medição true-RMS: 7680Hz (em rede 60Hz) Circuito desmagnetizador Possui proteções para a carga 
de queda de rede, ruído de rede elétrica Possui proteção contra surtos de tensão na rede Possui proteções de sobreaquecimento, potência excedida, descarga t
otal da bateria e curto-circuito no inversor Gabinete em ABS Autonomia média de 20 minutos com referência ao uso de 1PC on board + 1 monitor LCD 15,6″ Gar
antia de 1 ano                                        

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

ES Iúna 11A AVENIDA ADEMAR VIEIRA DA CUNHA, 52 (28) 9881-7991 maxmcoelho@yahoo.com.br

Relatório gerado no dia 01/09/2022 14:43:46 (IP: 190.15.118.218)
Código Validação: 7uNL%2bfIOV89m%2fBD3O0eDghVambNKgfmuHb7j%2bh3HCJDjF6bfOvpIBkym06Xr2GJx1%2fJrMWe5zd8%3d 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=7uNL%252bfIOV89m%252fBD3O0eDghVambNKgfmuHb7j%252bh3HCJDjF6bfOvpIBkym06Xr2GJx1%252fJrMWe5zd8%253d 8 / 9
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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 - EstabilizadorItem 1 - Estabilizador

- 11 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias
07/03/2022 e 24/08/2022, 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.

Relatório gerado no dia 01/09/2022 14:43:46 (IP: 190.15.118.218)
Código Validação: 7uNL%2bfIOV89m%2fBD3O0eDghVambNKgfmuHb7j%2bh3HCJDjF6bfOvpIBkym06Xr2GJx1%2fJrMWe5zd8%3d 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=7uNL%252bfIOV89m%252fBD3O0eDghVambNKgfmuHb7j%252bh3HCJDjF6bfOvpIBkym06Xr2GJx1%252fJrMWe5zd8%253d 9 / 9
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 01 de setembro de 2022.
À COMAP,
 
Senhora Coordenadora,
 
Trata-se de aquisição de sessenta estabilizadores de

no mínimo 1,5 KVA, sendo 10 (dez) em entrega imediata,
conforme Termo de Referência 1130493.

 
Este processo foi iniciado a partir do fracasso

parcial do Pregão nº 64/2022, quanto ao ITEM 02, objeto
destes autos, conforme Ata 1120536.

 
Ao ser instada a se manifestar, a unidade

demandante apresentou novo Termo de Referência, presente
no evento 1130493.

 
Vieram os autos para as providências contidas no

art. 8º da Resolução TRE-AL nº 15.787/2017, Despacho GSAD
-1139881.

 
Quanto às atribuições desta Seção, aplicam-se os

incisos I e II do citado artigo, correspondendo à estimativa de
preço e sugestão de tipo e modalidade de licitação, eventual
dispensa ou inexigibilidade.

 
Para tanto, buscamos na plataforma banco de

preços contratações com objetos semelhantes, formalizadas
em até 180 (cento e oitenta) dias - 1140140, resultando em um
valor médio unitário estimado em R$ 509,55 (quinhentos e

Despacho SEIC 1140145         SEI 0007932-66.2022.6.02.8000 / pg. 48



nove reais e cinquenta e cinco centavos) e valor total
estimado em R$ 30.573,00 (trinta mil quinhentos e setenta e
três reais).

 
Desta forma, sugerimos, s.m.j, a realização de

licitação na modalidade Pregão Eletrônico, mediante registro
de preços, com fundamento na Lei 10.520/2002,
regulamentada pelos Decretos nº  7.892/2013 e 10.024/2019,
com participação exclusiva de microempresas e empresas de
pequeno porte para todos os itens.

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES,
Técnico Judiciário, em 01/09/2022, às 15:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 01/09/2022, às 15:13, 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
1140145 e o código CRC C794356B.

0007932-66.2022.6.02.8000 1140145v1
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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 02/09/2022, às 16:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1141585 e o código CRC 56F0F5BE.

0007932-66.2022.6.02.8000 1141585v2
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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 setembro de 2022.
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 1140145, encaminho os

presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 02/09/2022, às 21:36, 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
1141878 e o código CRC E84D61C0.

0007932-66.2022.6.02.8000 1141878v1
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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 setembro de 2022.
Reporto-me ao Despacho SEIC 1140145 e remeto os

autos à COFIN, para reserva de crédito.
Em paralelo, à SLC, para elaborar a minuta do

edital, a ser submetida à análise e aprovação da AJ-DG. 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 03/09/2022, às 18:43, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1142159 e o código CRC C270EE33.

0007932-66.2022.6.02.8000 1142159v1
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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 setembro de 2022.
À SAD,
Questionando se será autorizada a inclusão de IRP.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 05/09/2022, às 12:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1142650 e o código CRC 2A611636.

0007932-66.2022.6.02.8000 1142650v1
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  06/09/2022 16:06
        ***.742.724-**

Pré-empenho

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

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

2022 PE 241

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 70290 INV EQUTIC

Data de Emissão Processo Taxa de Câmbio Valor

06/09/2022 0007932-66.2022.6.02 - 30.573,00

Favorecido

Favorecido não informado.

Descrição

Reserva de Crédito. Aquisição de estabilizadores de energia. SEI 0007932-66.2022.6.02.8000.

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data Operação Valor

06/09/2022 Inclusão 30.573,00

Operações

1  de      1000
Versão Data/Hora

06/09/2022 16:05:29
Operação
Inclusão
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 241 - RO 1207

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 06/09/2022, 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
1144357 e o código CRC CCDE6FA8.
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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 setembro de 2022.
À SLC, solicitando que se providencie a elaboração

da minuta do edital, devendo observar o resultado da IRP para
a aquisição original, para o qual o item restou fracassado.

Isto é, se houve adesão naquela oportunidade,
incluir o órgão como partícipe.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 06/09/2022, às 17:33, 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
1144558 e o código CRC C41197BA.

0007932-66.2022.6.02.8000 1144558v1
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E-mail - 1145695

Data de Envio: 
  08/09/2022 15:15:04

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para:
    compras@bombeiros.al.gov.br

Assunto: 
  Questionamento acerca do interesse de participação em nova licitação

Mensagem: 
  Prezado senhor,

Tendo em vista o fracasso do Item 02 do PE nº 64/2022, questiono Vossa Senhoria acerca do interesse
em participar do novo certame que será realizado por este Regional para aquisição do referido item.

Em caso positivo, iremos abrir outra Intenção de Registro de Preços, da qual esse Órgão será
oportunamente avisado.

Solicito que este e-mail seja respondido com a maior brevidade possível.

Respeitosamente,

Andréa César
SLC - TRE/AL
Fone: (82) 2122-7764 / 7765.
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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 COMAP, solicito que seja encaminhado ofício ao

Copor de Bombeiros assinalando prazo para retorno da
resposta, em reforço ao E-mail SLC 1145695.

Solicito o empenho da Unidade em promover as
ações necessárias à rápida definição do caso.

Por fim, esclareço que o Despacho
GSAD 1144558 refere-se à IRP realizada no pregão original e
não diz respeito à realização de nova IRP.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 09/09/2022, às 10:28, 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
1146276 e o código CRC 523AB962.

0007932-66.2022.6.02.8000 1146276v1
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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 SAD,

Senhor Secretário,

Diante do Despacho GSAD 1146276, tenho a informar que não é possível a utilização
da IRP nº 15/2022 visto que já fora utilizada para divulgação do Pregão nº 64/2022. O
Comprasnet não permite o uso da mesma IRP para mais de um pregão, conforme
demonstrado no comprovante 1146523.

Diante disso, questiono se haverá autorização ou não de abertura de nova IRP.
Salientando que, se for autorizada sua divulgação, será aberto prazo para os demais
órgãos para manifestação de interesse (8 dias úteis), e em havendo manifestação,
também será aberto prazo para confirmação do interesse em participar do certame
(ato que precede à divulgação do edital), dentro do prazo de 2 dias úteis.

Em caso de autorização, poderemos entrar em  contato com  o Corpo de Bombeiros
para que, caso persista o interesse,  possa se manifestar na nova IRP eventualmente
divulgada.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 09/09/2022, às 14:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1146524 e o código CRC E700A099.

0007932-66.2022.6.02.8000 1146524v1
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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 setembro de 2022.
Retornem os autos à SLC, para divulgar a IRP, na

forma da lei.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 10/09/2022, 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
1147492 e o código CRC 45778E4A.

0007932-66.2022.6.02.8000 1147492v1
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12/09/22, 14:59 SIASGnet IRP

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-irp/secure/gerenciarFasesIrp.do?method=iniciarConsultarIrp 1/1

 Ambiente: PRODUÇÃO Gerenciar Fases da IRP 12/09/2022 14:59:30 

Dados da IRP

Órgão da UASG UASG Gerenciadora *  N° da IRP
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGO  TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGO   70011 - 00026/2022 - Aberta
Data Provável da Licitação Fase Atual
12/11/2022 Aberta
Data Limite para Confirmação de Participação Data Limite para Envio de Propostas

23/09/2022
Objeto da IRP
Registro de Preços de estabilizadores de pequeno porte, conforme especificações e condições assentadas nos ANEXOS do edital.

Dados do Gerenciamento de Fase da IRP
Voltar para Fase

Selecione
 
Data Limite para Envio de Propostas

 Apenas Prorrogar? 23/09/2022  
 

 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
474218-
Estabilizador
tensão

Unidade Menor Preço 509,5500

70011 -
TRIBUNAL
REGIONAL
ELEITORAL DE
ALAGOAS

Maceió/AL 60 Aberto

Um registro encontrado.

Reabrir Fase do Item

Confirmar

( * ) Campo de preenchimento obrigatório.

Gestor de Compras IRP Manifestar Interesse Analisar IRP Quadro de IRP 
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De: "Andrea de Albuquerque César" <andreacesar@tre-al.jus.br>
Para: compras@bombeiros.al.gov.br
Data: 12/09/2022 03:08 PM
Assunto: Abertura de IRP - TRE/AL

Prezado senhor,

Tendo em vista o fracasso do Item 02 do PE nº 64/2022, informo que foi aberta a IRP nº 26/2022, para que Vossa
Senhoria, querendo, manifeste interesse em participar do novo certame que será realizado por este Regional,
oportunamente.

Atenciosamente,
 
 
Andréa César
Seção de Licitações e Contratos - TRE/AL
Fone: (82) 2122-7765.
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21/09/2022 10:35 SEI/IFCE - 4127537 - Declaração de Concordância com Termo de Referência

https://sei.ifce.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=4825186&infra_siste… 1/1

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ
rodovia CE-377, Km 2 - Bairro Sítio Taperinha - CEP 62.960-000 - Tabuleiro do Norte - CE - www.ifce.edu.br

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM AS CONDIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA

Nos termos do decreto 7.892/2013, solicito autorização dessa Coordenação de Aquisições e Contratações para a inclusão
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – campus Tabuleiro do Norte como Órgão Participante do Pregão Eletrônico
Sistema Registro de Preços para a aquisição de Estabilizades, destinados ao TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS (UASG
70011), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, inclusive as encaminhadas pelos órgãos e entidades participantes,
estabelecidas neste instrumento, conforme as especificações abaixo descritas, que será efetuada por meio de processo licitatório na modalidade
Pregão Eletrônico (IRP 26./2022 - UASG 70011), observando a estimativa de consumo abaixo:

ITEM DESCRIÇÃO COMPLETA UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE VALOR 
UNITÁRIO(R$)

VALOR 
TOTAL 

(R$)

1
Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: Bivolt V,
Quantidade Tomadas Saída: 8 , Tipo: Nobreak , Capacidade
Nominal: 1.500 V

Unidade 6 R$ 509,55 R$ 3.057,30

TOTAL R$ 3.057,30

 

1. LOCAL DE ENTREGA DO MATERIAL

Órgão: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – campus Tabuleiro do
Norte

Endereço completo: Rodovia CE-377, Km 2 - Bairro Sítio Taperinha - CEP 62.960-000 –
Cidade: Tabuleiro do Norte/CE

Telefone para contato: (85) 3401.2284

E-mail: cac.tabuleiro@ifce.edu.br

 

2. JUSTIFICATIVA PARA INCLUSÃO COMO ÓRGÃO PARTICIPANTE

A presente aquisição justifica-se pela necessidade de manter e atualizar a infraestrutura de tecnologia da informação do IFCE – Campus Tabuleiro do
Norte visando não apenas a manutenção dos serviços de suporte, a maior segurança e a confiabilidade em equipamentos mais novos, mas também a
melhoria do atendimento às necessidades dos usuários

 

3. MANIFESTAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM AS CONDIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA

3.1 O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – Campus Tabuleiro do Norte manifesta que aceita as condições contidas no
Termo de Referência elaborado pela  TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS (UASG 70011), órgão gerenciador do certame.

 

Documento assinado eletronicamente por Francisco Sildemberny Souza dos Santos, Diretor(a) Geral do Campus Tabuleiro do Norte, em
19/09/2022, às 09:52, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Francisco Ferreira da Silva Junior, Técnico em Tecnologia da Informação, em 20/09/2022, às
16:50, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.ifce.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 4127537 e o código CRC FB8D4900.

23489.002208/2022-47 4127537v4
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ESTADO DE ALAGOAS
CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE ALAGOAS

Subseção de Registro de Preços 
 Av. Siqueira Campos, 1739, - Bairro Trapiche da Barra, Maceió/AL, CEP 57010-405 

Telefone: (82) 3315-2841 - http://www.cbm.al.gov.br

Termo

PROCESSO E:01203.0000008744/2022

INTERESSADO Gerência de Aquisição

ASSUNTO Licitação: Aquisição

 
TERMO DE JUSTIFICATIVA E AUTORIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM

REGISTRO DE PREÇOS COMO ÓRGÃO PARTICIPANTE
IRP Nº 00026/2022 UASG 70011  

 
(Art 6° do Decreto n° 7.982/2013 e demais normas per�nentes)

1. PROPÓSITO

Jus�ficar e autorizar o CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE ALAGOAS, inscrito no CNPJ: 69.977.817/0001-
10 - UASG 926111, na condição de Órgão Par�cipante, a integrar a licitação de Registro de Preço IRP nº
00026/2022, do Órgão Gerenciador: 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, que tem
por objeto o Registro de Preços para a Aquisição  de estabilizadores de pequeno porte.

 

2. JUSTIFICATIVA

A presente contratação des�na-se a suprir a necessidade de infraestrutura de TI, para estabilização da
rede elétrica das unidades do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas, no que se refere ao funcionamento
dos equipamentos e informá�ca (computadores e impressoras), considerando que estes necessitam de
tensão estabilizada para o seu correto funcionamento e manutenção de sua vida ú�l.

 

3. ITEM, DESCRIÇÃO E QUANTIDADE

Verificada as condições e análise dos itens constantes no termo de manifestação da IRP nº 00026/2022,
do Órgão Gerenciador: 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, manifesta-se interesse
pelos itens abaixo com seus respec�vos quan�ta�vos:

ITEM DESCRIÇÃO CATMAT UNID, QUANTIDADE VALOR
UNIT.

VALOR
TOTAL

1

Estabilizador Tensão Tensão Alimentação
Entrada: Bivolt V, Quan�dade Tomadas Saída:
8 , Tipo: Nobreak , Capacidade Nominal: 1.500

V, Estabilizadores de no mínimo 1,5 KVA.

474218 UNID. 50 R$
509,55

R$
25.477,50

 

4. LOCAL DE ENTREGA:

Comprovante - Resumo da manifestação de interesse - CBM -AL (1159431)         SEI 0007932-66.2022.6.02.8000 / pg. 68



23/09/22, 14:24 SEI/AL - 14655593 - Termo
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Quartel do Comando Geral (QCG), localizado à Av. Siqueira Campos S/N, Bairro: Trapiche da Barra,
Cidade/UF: Maceió/AL, CEP: 57.010-405, fone (82) 3315-2830/2817;

E-mail: compras@bombeiros.al.gov.br

Telefone para contato: 82-3315-2817

 

5. PREÇO

5.1. Declaramos que os preços es�mados para o item manifestado encontram-se conforme os pra�cados
no mercado local deste Órgão/Unidade.

 

6. PARECER DO FISCAL ADMINISTRATIVO

solicito-vos providências no sen�do de aprovar a aquisição dos bens/Contratação dos serviços acima
descritos para atender as necessidades do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas.

 
 

_______________________________________________
Luiz Alberto Lima Correia - 2º SGT BM

Assessor do Sistema de Registro de Preço/CBMAL

 

AUTORIZO:

A MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE em par�cipar do registro de preços em lide, concordando com o objeto
a ser licitado, considerando as razões, argumentações e jus�fica�vas expostas no item 2 do presente
Termo de Jus�fica�va/Par�cipação, as quais acolho integralmente, e com fundamento na disposição do
art. 38, da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, do ar�go 21, inciso V, do Decreto Federal nº 3.555, de 8
de agosto de 2000 e ar�go 8º, inciso V do Decreto Federal n° 10.024, de 20 de setembro de 2020 e em
cumprimento ao disposto no art. 6º do Decreto nº 7.892/2013.

 

 

 
______________________________________________

JACQUES WOLBECK GODOY AMORIM – CEL. QOC
Comandante-Geral do CBMAL

Documento assinado eletronicamente por Luiz Alberto Lima Correia, 2º Sargento em 23/09/2022, às
12:16, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Jacques Wolbeck Godoy Amorim, Comandante Geral em
23/09/2022, às 14:20, conforme horário oficial de Brasília.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.al.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 14655593
e o código CRC E93395D8.

Processo nº E:01203.0000008744/2022 Revisão 00 SEI ALAGOAS SEI nº do Documento 14655593
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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 setembro de 2022.
À COMAP, informando que houve manifestações de

interesse de participação no certame para registro de preços
de estabilizadores, que será realizado por este Regional, dos
seguintes órgãos: Polícia Militar de Alagoas, Instituto Federal
do Ceará e Corpo de Bombeiro Militar de Alagoas, conforme
comprovantes 1159429, 1159430 e 1159431, respectivamente.

Seguem, portanto, os autos, para demais
providências.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 26/09/2022, às 11:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1159432 e o código CRC D0D1778B.

0007932-66.2022.6.02.8000 1159432v1
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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 setembro de 2022.
 
À COINF
 
Senhor Coordenador,
 
Encaminho os presentes autos para que, com os dados

constantes nos eventos 1159427, 1159429, 1159430 e 1159431,
proceda à consolição do Termo de Referência - TIC 26, 1130493, de
acordo com o Art. 5º, inciso II do Decreto nº 7.892/2013. Caso seja
necessário dirimir quaisquer dúvidas ou solicitar alguma informação
adicional, entrar em contato com os interessados por meio dos
contatos fornecidos nas IRPs.

 
Após, à SEIC para fins do disposto no Art. 5º, inciso IV do

referido Decreto.
 
Por fim, à SLC para confecção da minuta do edital e

demais medidas pertinentes.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 26/09/2022, 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
1159571 e o código CRC 58BA4F9A.

0007932-66.2022.6.02.8000 1159571v1
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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.
À SAU
 
Sr. Chefe,
 
Para, considerando a Portaria 119/2022 (1042692),

parte do Procedimento SEI nº 0001864-03.2022.6.02.8000,
que o integrante técnico, em consórcio com Vossa Senhoria,
as demandas expostas pelo Despacho COMAP 1159571.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 27/09/2022, às 08:04, 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
1160283 e o código CRC F8615431.

0007932-66.2022.6.02.8000 1160283v1
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1

Márcio Nascimento

De: Saullo Dantas da Rocha <saullorocha@hotmail.com>

Enviado em: terça-feira, 27 de setembro de 2022 14:25

Para: Márcio Nascimento

Assunto: RE: Registro de preços de estabilizadores.

Senhor Marcio Nascimento, boa tarde. 

Inicialmente gostaria de agradecer a possibilidade de aceitar a participação da Polícia Militar de Alagoas no 

referido certame, pois será de grande utilidade para nós. 

 

Seguem os dados solicitados: 

 

Responsável pelo Recebimento do material: Major PM Péricles Antônio Cabral da Silva 

Endereço de entrega: Distrito Industrial Governador Luiz Cavalcante, s/n, Quadra 8, Centro de 

Suprimentos e Manutenção de Materiais de Intendência – CSMMI/DAL, CEP: 57062-417 

Horário de atendimento: Segunda a sexta-feira das 08 às 13 horas. 

Telefone: (82) 98848-4854 

E-mail: centrosuprimento@gmail.com 

 

Atenciosamente, 
 

2º Tenente PM Dantas 

Chefe da Subseção de Compras 

Diretoria de Apoio Logístico 

Polícia Militar de Alagoas 

De: Márcio Nascimento <marcionascimento@tre-al.jus.br> 

Enviado: terça-feira, 27 de setembro de 2022 15:51 

Para: saullorocha@hotmail.com <saullorocha@hotmail.com> 

Assunto: Registro de preços de estabilizadores.  
  
Sr. Saulo Dantas, 

  

Em atenção a manifestação de interesse, por parte da Policia Militar de Alagoas, a ata de registro de preços de 

estabilizadores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, solicito que seja informado o endereço de entrega, 

telefone para contato e horário de funcionamento. 

  

Desde já grato, 

  

Márcio Nascimento 

2122-7741 
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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 - TIC nº 32 / 2022

Termo de Referência - Soluções de Tecnologia da Informação

QUADRO RESUMO 

01. Objeto Registro de Preço para aquisição de estabilizadores de pequeno porte  para substituir
equipamentos fora de garantia e/ou obsoletos utilizados neste Regional.

02. Quantidade

Registro de Preço de 366 estabilizadores de no mínimo 1,5 KVA

1. Para o Tribunal Regional de Alagoas:  60 estabilizadores, sendo 10 em entrega
imediata;

2. Para a Polícia Militar de Alagoas:  250 estabilizadores

3. Para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará: 06
estabilizadores

4. Para o Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas: 50 estabilizadores

03. Resumo da Especificação do
Objeto

Há a necessidade de se buscar o detalhamento e atendê-lo (Item
DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III)).
Todavia, de forma resumida temos:

Estabilizador, compatível com o uso de impressoras laser, no mínimo 04 tomadas no
padrão NBR 14136 e no mínimo 1,5KVA de Potência

04. Valor Estimado

Os custos totais projetados, por certo, foram objeto de levantamento por parte da
SEIC/COMAP (1075689), e baseados nestes, podemos estimar:
Estabilizador custo unitário de R$ 509,55

1. Para o Tribunal Regional de Alagoas:

Total do Registro = 60 estabilizadores  = R$ 30.573,00
Para o exercício 2022 = 10 estabilizadores = R$ 5.095,50

2. Para a Polícia Militar de Alagoas:

  Total do Registro = 250 estabilizadores = R$ 127.387,50

3. Para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará:

  Total do Registro = 06 estabilizadores = R$ 3.057,30

4. Para o Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas:

 Total do Registro = 50 estabilizadores = R$ 25.477,50

 

Valor total do registro: R$ 186.495,30

05. Justificativa

Os equipamentos tem por finalidade a substituição de equipamentos, ora em
uso, já não mais cobertos por garantia e que, por ventura, apresentem defeitos
irrecuperáveis. Estes aspectos, a um só tempo, a se falar em TI, evidenciam a
necessidade de atualização e de demanda de salvaguarda, esculpida em garantia,
da efetividade e continuidade do mister da Secretaria.

06. Prazo de Entrega
O prazo máximo para o fornecimento dos estabilizadores é de 45 dias corridos
após o recebimento da ordem de fornecimento, nota de empenho ou documento
equivalente.

07. Adjudicação (Por Item)
08. Classificação Orçamentária (A cargo da COFIN). Sugerindo-se material permanente de TI.

09. Local de Entrega

1. Para o Tribunal Regional de Alagoas:
Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
R. Coronel Pedro Lima, 230 - Jaraguá
Maceió – AL CEP 57022-220 Tel.: (82) 2122-7690 (82) 3328-1947
Horário: De segunda-feira a sexta-feira das 12 às 19h.
 
2. Para a Polícia Militar de Alagoas:
Major PM Péricles Antônio Cabral da Silva
Distrito Industrial Governador Luiz Cavalcante, s/n, Quadra 8, Centro de
Suprimentos e Manutenção de Materiais de Intendência – CSMMI/DAL,
Maceió – AL CEP: 57062-417 Tel: (82) 98848-4854
E-mail: centrosuprimento@gmail.com
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09. Local de Entrega Horário de atendimento: Segunda a sexta-feira das 08 às 13 horas.
 
3. Para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará –
campus Tabuleiro do Norte:
Rodovia CE-377, Km 2 - Bairro Sítio Taperinha
Tabuleiro do Norte/CE  CEP 62.960-000 Tel: (85) 3401.2284
E-mail: cac.tabuleiro@ifce.edu.br
 
4. Para o Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas:
Av. Siqueira Campos S/N, Bairro: Trapiche da Barra
Maceió – AL CEP 57.010-405 Tel: (82) 3315-2830/2817
E-mail: compras@bombeiros.al.gov.br Tel: (82) 3315-2817

 
10. Unidade Fiscalizadora SAU/COINF/STI
11. Unidade Gestora SEPAT/COMAP/SAD

12. Sanções Administrativas
Vide

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
Subitem Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11)

13. Prazo de Pagamento
Vide 

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
Subitem Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7)

14. Estratégia de Recebimento
Vide 

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
Subitem Recebimento do Objeto:

15. Modalidade e Tipo de Licitação
Vide

2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e Atendimento aos Requisitos
(Art. 18, § 3º, II, j, IV e V)

 

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I):
Registro de Preço para aquisição de estabilizadores de pequeno

porte  para substituir equipamentos fora de garantia e/ou obsoletos utilizados
neste Regional.

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)

Registro de Preço para aquisição de estabilizadores de pequeno
porte  para substituir equipamentos fora de garantia e/ou obsoletos utilizados
neste Regional.
2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II)
 
2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a )

Os equipamentos tem por finalidade a substituição, por
atualização tecnológica, de equipamentos, ora em uso, com aproximadamente
04 anos e já não mais cobertos por garantia. Estes aspectos, a um só tempo, a
se falar em TI, evidenciam a necessidade de atualização e de demanda de
salvaguarda, esculpida em garantia, da efetividade e continuidade do mister
da Secretaria.

 
A estratégia de Registro de Preços está amparada no Decreto nº

7.892/2013, art 3º, incisos:
I - vez que os equipamentos podem ser objeto de diversas

aquisições/fornecimentos até que se supra progressivamente toda a demanda
de substituição progressiva;

II - as entregas deve ser progressivas de forma que as equipes da
STI, em número limitado, possam implantar os equipamentos sem que os
mesmo precisem ser estocados por longos períodos apenas exaurindo seus
prazos de garantia.
2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)

Garantir a infraestrutura física apropriadas às atividades
administrativas e judiciais.

Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e
administrativas.
2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)

Dotar o TRE/AL  e demais participantes da Ata,
de estabilizadores de pequeno porte com desempenho adequado e com
confiabilidade.
2.4 Alinhamento Estratégico (Art. 18, § 3º, II, d)
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O alinhamento com o PEI é identificado na visão do recursos de
infraestrutura e tecnologia em seus dois aspectos apontados:

1 – Garantir a infraestrutura física apropriadas às atividades
administrativas e judiciais.

Alinhamento com os Objetivos Estratégicos da
Estratégia Nacional de TIC do Poder Judiciário nos seguintes aspectos:

1. Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais
e administrativas.

Alinhamento com os Objetivos Estratégicos de TIC da
Justiça Eleitoral de Alagoas – 2017/2022 nos seguintes aspectos:

1. Viabilizar serviços e soluções de TIC;
2. Melhoria da infraestrutura e governança de tecnologia da

informação.
2.5 Referência aos Estudos Preliminares (Art. 18, § 3º, II, e)

Este Termo de Referência foi elaborado considerando o
Documento de Oficialização de Demanda (DOD) encaminhado pela Secretaria
de Tecnologia da Informação (STI) e os Estudos Preliminares constantes do
Processo SEI nº 0000735-65.2019.6.02.8000
2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)

É pretendido o Registro de Preço para aquisição de
estabilizadores de pequeno porte para substituir equipamentos fora de
garantia e/ou obsoletos.
2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g)

Verifica-se que os bens e serviços pretendidos poderão ser
fornecidos por diferentes empresas no mercado de TIC.

Considerando o Item 7 dos Estudos Preliminares, não se
vislumbrou alternativa que não o presente Registro de Preços.
2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h)

Os bens e serviços a serem contratados possuem características
comuns e usuais encontradas atualmente no mercado de TIC, cujos padrões de
desempenho e de qualidade podem ser objetivamente definidos neste Termo
de Referência.

O objeto desta contratação tem como escopo a obtenção de
produto específico em período determinado, portanto não se caracteriza como
serviço de natureza continuada.
2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i)

Não haverá parcelamento, cada ordem de fornecimento derivado
do Registro de Preços deverá ser realizada de maneira integral.

Adjudicação será por item.
2.10 Vigência

Será, na forma dos normativos vigentes, o tempo máximo do
Registro de Preços.

A vigência da ata será de 12 meses, contados a partir de sua
assinatura.

A utilização do sistema de Registro de Preços visa,
primordialmente, a redução de número de licitações para o mesmo objeto,
porquanto se concentra em um único procedimento a possibilidade de realizar
diversas aquisições recorrentes e necessárias, via ordens de fornecimento,
durante o lapso temporal de sua vigência, em face de os preços
permanecerem à disposição da Administração.
2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e
Atendimento aos Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V)

A aquisição pretendida deverá ser realizada por meio de licitação
do tipo Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo
entendimento superior contrário.

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de
fornecimento de equipamento, é pela contratação por licitação via pregão. Por
conta de possibilidade de contingenciamento orçamentário indicamos a
modalidade de registro de preços.

O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta
a contratação de bens e serviços de informática e automação pela
administração pública federal, direta ou indireta, pelas fundações instituídas
ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais organizações sob o controle
direto ou indireto da União deve ser aplicado nesta aquisição por se tratar de
bem de informática.

A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II
que versa sobre a necessidade de exigências, na fase de habilitação, de
certificações emitidas por instituições públicas ou privadas credenciadas pelo
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial
(Inmetro), que atestem, conforme regulamentação específica, a adequação à
segurança para o usuário e instalações, compatibilidade eletromagnética e
consumo de energia.

Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame,
vez que a certificação para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO,
é voluntária, conforme Portaria Inmetro n.º 170 de 10/04/2012.

(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf).
pretendida deverá ser realizada por meio de licitação do tipo

Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo entendimento
superior contrário.
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A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de
fornecimento de equipamento, é pela contratação por licitação via pregão. Por
conta de possibilidade de contingenciamento orçamentário indicamos a
modalidade de registro de preços.

O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta
a contratação de bens e serviços de informática e automação pela
administração pública federal, direta ou indireta, pelas fundações instituídas
ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais organizações sob o controle
direto ou indireto da União deve ser aplicado nesta aquisição por se tratar de
bem de informática.

A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II
que versa sobre a necessidade de exigências, na fase de habilitação, de
certificações emitidas por instituições públicas ou privadas credenciadas pelo
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial
(Inmetro), que atestem, conforme regulamentação específica, a adequação à
segurança para o usuário e instalações, compatibilidade eletromagnética e
consumo de energia.

Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame,
vez que a certificação para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO,
é voluntária, conforme Portaria Inmetro n.º 170 de 10/04/2012.

(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf).
2.12 Adequação do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k)

Para utilização do objeto pretendido é necessário dispor de
infraestrutura física para sua instalação, situação essa já existente no âmbito
do TRE/AL, salvo o surgimento de demanda muito particular e além da
previsibilidade.
2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l)

NBR 14136
2.14 Obrigações do Contratante (Art. 18, § 3º, II, m)

1. Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo;

2. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de Preços e
do(s) contrato(s) dela decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s),
de modo a garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta;

3. Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o presente termo, toda a documentação referente ao mesmo;

4. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à
boa execução das obrigações contratuais; e

5. Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o contraditório e ampla defesa.

2.15 Obrigações da Contratada (Art. 18, § 3º, II, m)
As obrigações abaixo são aplicáveis ao objeto a ser contratado.

1. Fornecer o(s) equipamento(s) conforme especificações, quantidades, prazos e demais condições estabelecidas no Edital, na
Ata de Registro de Preços, na Ordem de Fornecimento, na Proposta e
no Contrato;

2. Fornecer a documentação necessária à instalação e
à operação dos produtos (manuais, termos de garantia,
etc.), completa, atualizada e em português do Brasil, caso exista, ou
em inglês;

3. Disponibilizar Central
de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados técnicos, conforme períodos, horários e condições estabelecidas no Edital e
em seus Anexos;

4. Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da
Administração sobre mudanças nos dados para contato com a Central
de Atendimento;

5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a
ser solicitados pelo representante da Administração, referentes a qualquer
problema detectado ou ao andamento de atividades da garantia;

6. Responder
por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao patrimônio da
Administração ou a terceiros,
por ocasião da execução do objeto, procedendo imediatamente aos reparos ou
às indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;

7. Responsabilizar-se  integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e
pela execução dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade,
desempenho, eficiência e produtividade na execução dos trabalhos, dentro
dos prazos estipulados e cujo descumprimento será considerado infração
passível de aplicação das penalidades previstas neste Termo de Referência;

8.  Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal
e imediatamente, todas as ocorrências anormais e/ou
que possam comprometer a execução do objeto;

9. Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da Administração
ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do
objeto, respeitando todos os critérios estabelecidos, aplicáveis aos dados,
informações, regras de negócios, documentos, entre outros pertinentes,
sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa;

10.  Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obedeçam rigorosamente às normas e
aos procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da Informação
do TRE/AL;

11.  Responsabilizar-
se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades necessárias para prestar a garantia on-
site.

12. Prestar as informações e
os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Administração, referentes a qualquer problema detectado ou
ao andamento de atividades da garantia técnica.
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DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III)
3.1 Descrição do Objeto
Especificações Gerais:

Atender à NBR 14136;
Garantia mínima: 02 anos;
O fabricante deve possuir assistência técnica autorizada em Maceió/AL, cabendo
ao licitante a comprovação de tal condição;
O atendimento em garantia deverá ser na modalidade on-site;
Local de atendimento no Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, rua Aristeu de
Andrade, 377 - Farol , Maceió/AL;
Local de atendimento na Polícia Militar de Alagoas (mesmo endereço da
entrega)
Local de atendimento no Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Ceará (mesmo endereço da entrega)
Local de atendimento no Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas (mesmo
endereço da entrega)
Caso não seja possível a realização do reparo on-site, a assistencia técnica deverá
realizar a coleta e posterior devolução do(s) equipamento(s);
O prazo máximo de correção de problemas nos equipamentos deverá ser de
15 dias úteis. Em caso de descumprimento desta exigência, o equipamento
defeituoso deverá ser substituído por um outro novo, com características
técnicas equivalentes, o descumprimento do prazo de susbtituição sujeita o
contratado a multa prevista no item b, subitem i, das penalidades;

Especificação:
Estabilizador de no mínimo 1,5 KVA:

Potência Nominal mínima: 1500W;
Tensão de entrada: 115V/220V
Tensão de saída: 115V;
Tempo de Resposta: <= 02 ciclo de rede
Proteção sobretensão de saída: +/- 10%
Proteção contra surtos de tensão;
Possuir no mínimo 04 (quatro) tomadas de saída;

3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
A execução do objeto pressupõe a existência dos seguintes

papéis e responsabilidades (Art. 18, § 3º, III, a, 1):

1. Patrocinador da Contratação: é o titular da área demandante, responsável por
representar os interesses do órgão no contexto da Contratação, pela aprovação
da necessidade e, por fim, pela negociação das ações necessárias para que os
objetivos sejam alcançados;

2. Gestor do Contrato (art. 3º, IV, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): servidor
designado para coordenar e comandar o processo da fiscalização da execução
contratual. Na forma do Art. 17 da mesma Resolução, o gestor do contrato
responsabiliza-se pela condução da gestão e fiscalização do contrato, nos termos
do Art. 67, da Lei nº 8.666/93.

3. Fiscal do Contrato (art. 3º, VI, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): servidor
designado para auxiliar o gestor do contrato quanto à fiscalização do objeto do
contrato. Neste sentido, indicado pela respectiva autoridade competente para
fiscalizar o Contrato quanto aos aspectos técnicos da solução.

Dinâmica da Execução (Art. 18, § 3º, III, a, 2):

1. Os equipamentos deverão ser entregues no Almoxarifado do TRE/AL e demais
locais indicados dos participantes da Ata, nos quantitativos indicados no pedido de
fornecimento;

2. A garantia dos equipamentos deve obedecer o detalhamento técnico feito e terá
seu tempo contado por cada fornecimento individualmente;

3. Entende-se como garantia aquela prestada pelo próprio fabricante ou por rede
credenciada pelo fabricante do(s) referido(s) equipamento(s);

4. O pagamento será realizado individualmente para cada nota fiscal apresentada,
após emissão do aceite definitivo pela unidade competente do TRE/AL e demais
participantes da Ata;

5. Os equipamentos deverão ser novos, não recondicionados, de primeiro uso e não
deverão conter marcas, amassados, arranhões ou outros problemas e, ainda,
serem entregues em pleno estado de funcionamento;

6. Os equipamentos deverão atender rigorosamente a todas as especificações
técnicas contidas neste Termo de Referência e em seus Anexos;

7. Os equipamentos deverão vir acompanhados de todos os acessórios necessários
para o seu pleno estado de funcionamento, como cabos, drivers, mídias e outros,
os quais só serão recebidos juntamente com os respectivos equipamentos. Este
item se aplica tanto para a entrega dos equipamentos quanto para substituições
durante o período de garantia;

8. Ao TRE/AL e demais participantes da Ata é reservado o direito de efetuar
conexões dos equipamentos a outros, bem como adicionar demais acessórios
compatíveis tecnicamente, sem que isso constitua motivo para a Contratada se
desobrigar da garantia, desde que tal fato não implique danos materiais
ou técnicos aos equipamentos e acessórios, hipótese que deverá ser devidamente
comprovada;

9.  Ao TRE/AL e demais participantes da Ata é reservado o direito de efetuar
diligência, a qualquer tempo, quanto aos documentos exigidos neste Termo de
Referência e em seus Anexos.

Recebimento do Objeto:

1. O Tribunal designará Gestor ou Comissão, confome a necessidade formal para o
caso concreto da Ordem de Fornecimento ou instrumento
equivalente,  para realizar o recebimento provisório, que só será emitido se
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os equipamentos estiverem de acordo com as especificações técnicas;
2. Após a entrega, os equipamentos serão submetidos à avaliação e homologação

pelos responsáveis técnicos do Tribunal;
3.  O exame para comprovação das características técnicas consistirá em avaliações

e testes não-destrutivos, por amostragem realizados em duas etapas:
a. Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues;
b. Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, no mínimo,

10% (dez por cento) e não menos do que 01 (um) dos equipamentos
recebidos. O Tribunal poderá, a seu critério, executar os testes nos demais
equipamentos, dentro de um critério de razoabilidade, podendo chegar
a 100% dos quantitativos, mas dentro de um prazo máximo de 30 dias
corridos e contados de cada lote de equipamentos.

4. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos que
acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e
disponível no sítio do fabricante.

5. Após a verificação do perfeito funcionamento dos equipamentos e adequação às
especificações técnicas, será emitido e assinado Termo de Recebimento Definitivo.

Instrumentos Formais de Solicitação do(s) Bens e/ou
Serviço(s) (Art. 18, § 3º, III, a, 3):

1. A Ordem de Fornecimento será o instrumento formal de solicitação dos bens
pertencentes ao escopo desta contratação.

Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7)

1. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente do Fornecedor,
por ordem bancária, no prazo disposto nos artigos 5º, § 3º, ou 40, XIV, “a”, da
Lei n. 8.666/93, conforme o caso, quando mantidas as mesmas condições iniciais
de habilitação e cumpridos os seguintes  requisitos:

a. Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da
emissão (nota fiscaleletrônica, se for o caso), acompanhada da
Certidão Negativa de Débito – CND, comprovando regularidade com o INSS;
do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade
com o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita
Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela
Justiça do Trabalho; e  da prova de regularidade para com as Fazendas
Estadual e Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e

b. Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.
2. 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.

Direitos de Propriedade Intelectual (Art. 18, § 3º, III, a, 9):

1. Esse requisito não se aplica ao contexto desta contratação, uma vez que o objeto
se refere ao fornecimento de equipamentos, cujos direitos autorais do fabricante
são resguardados por legislação nacional e internacional.

Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11):

1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos
artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e
ampla defesa, às seguintes penalidades:

a. Advertência:
i. A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento

de obrigação contratual e terá que apresentar as devidas justificativas
em um prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da
notificação; e

ii. Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será
advertida;

b. Multa de:
i. 0,5% por dia, sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no

caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos, limitada a
incidência a 20 (vinte) dias corridos;

1. No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo superior
a 20 (vinte) dias corridos, com
a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de
10% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e

2. No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo superior
a 20 (vinte) dias corridos, com a
não aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade 20%
sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução
total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do
registro de preços do Fornecedor;

ii.  0,5% por dia, sobre o valor do equipamento,
no caso de atraso injustificado na solução do chamado de garantia, limitada a incidência 30
(trinta) dias corridos;

1. No caso de atraso injustificado na solução do chamado de garantia por prazo superior
a 30 (trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente, a multa de
1% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e

2. A multa por atraso relacionada ao item
anterior será auferida por Ordem de Fornecimento e aplicada somente uma única vez a
cada mês, independente da quantidade de equipamentos sem
solução.

iii. 10% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de
inexecução parcial da obrigação assumida;

iv. 20% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução
total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro
de preços do Fornecedor;

v. 10% sobre o valor global estimado da Ata de Ata de Registro de Preços,
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na hipótese de recusa em assinar a Ata ou o instrumento do contrato,
ou retirar a Ordem de Fornecimento.

c. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do
SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades
legais; e

d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública.

2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para
entrega/solução do chamado de garantia dos equipamentos poderá resultar no
cancelamento do registro de preços com a Contratada.

3. As sanções previstas nos itens "1.a", “1.c” e “1.d” do item 1 poderão ser
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.

4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado
judicialmente;

5. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do
valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento
administrativo.

4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV)
Garantia mínima de 24 meses.
Estar comprovadamente ainda em produção.
Conformidade com o presente Termo de Referência.

5. Modelos (templates) propostos a serem utilizados na contratação
(Art. 18, § 3º, III, V)

Proc. SEI Principal  nº XXXXXXXXX

 

Pregão Eletrônico nº XX/YYYY – TRE/AL

Ata de Registro de Preços TRE/AL nº XX/YYYY

Fornecedor: AAAAAAAAAAA. - CNPJ  00.000.000/0000-00

 

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº XXX/20YY – STI 

 

Solicito, com base na Ata de Registro de Preços relativa ao
Pregão Eletrônico suprarreferido, celebrada entre este Tribunal e essa
Empresa, o fornecimento abaixo discriminado:

 

Item da Ata Descrição Qtd. Solicitada Valor Unitário (R$) Valor Total (R$)

     
     

TOTAL:  

 

RESUMO DE STATUS DA ATA

QUANTITATIVO TOTAL REGISTRADO:  

Quantitavivo executado via

Ordem de Fornecicimento nº 001/20YY 
 

Quantitavivo executado via

Ordem de Fornecicimento nº 001/20YY 
 

SALDO ATA:  

 

 

Recursos Orçamentários: As despesas decorrentes da prestação dos serviços
pretendido serão cobertas com recursos de MATERIAL PERMANENTE DE TI.

Prazo de Entrega: No máximo de XX (XXXXXXX) dias corridos após o recebimento
da autorização de fornecimento, nota de empenho ou instrumento formal e
equivalente, conforme contrato.

Valor Total: R$ XX.XXX,XX (XXXXXX reais e XXXXXXXa centavos).

 

 

Gestor da Ata - Portaria TRE/AL nº XX/XXXX
Maceió, 29 de setembro de 2022.
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Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 30/09/2022, às 10:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por FELIPE JOSÉ MAFRA TORRES, Chefe de
Seção, em 04/10/2022, às 19:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRÉ ROCHA DO NASCIMENTO,
Técnico Judiciário, em 10/10/2022, às 14:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1163185 e o código CRC 378C7E70.

0007932-66.2022.6.02.8000 1163185v17
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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 SEIC para continuidade, conforme despacho

COMAP (1159571)
At.te

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 07/10/2022, às 18:41, 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
1171177 e o código CRC 4F980C69.

0007932-66.2022.6.02.8000 1171177v1

Despacho SEPAT 1171177         SEI 0007932-66.2022.6.02.8000 / pg. 82



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

DESPACHO

Maceió, 10 de outubro de 2022.
 
 
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Inicialmente, tratava-se de aquisição de 60

(sessenta) estabilizadores de no mínimo 1,5 KVA, sendo 10
(dez) em entrega imediata, conforme Termo de
Referência 1130493, tendo sido estimado o valor da
contratação em R$ 30.573,00 (trinta mil quinhentos e setenta
e três reais) - Despacho SEIC (1140145).

 
Retornaram os autos em atendimento ao

determinado por Vossa Senhoria, Despacho COMAP -
 1159571, para consolidação da estimativa da contratação,
após manifestações de interesse de participação no
certame que será realizado por este Regional, pelos seguintes
órgãos: Polícia Militar de Alagoas, Instituto Federal do Ceará
e Corpo de Bombeiro Militar de Alagoas, conforme
comprovantes 1159429, 1159430 e 1159431, respectivamente,
correspondendo, o novo valor estimado para a
contratação, a R$ 186.495,30 (cento e oitenta e seis mil
quatrocentos e noventa e cinco reais e trinta centavos).

 
Estabilizadores – mínimo de 1,5KVA

Valor
unitário

TRE PMAL IFAL  CBMAL TOTAL
Qtde Valor Qtde Valor Qtde Valor Qtde Valor Qtde Valor

R$
509,55 60 R$

30.573,00 250 R$
127.387,50 6 R$

3.057,30 50 R$
25.477,50 366 R$

186.495,30

 
Desta forma, passamor a sugerir, s.m.j, a realização

de licitação na modalidade Pregão Eletrônico, mediante
registro de preços, com fundamento na Lei 10.520/2002,
regulamentada pelos Decretos nº  7.892/2013 e 10.024/2019,
com ampla participação.

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 10/10/2022, 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-
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al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1171934 e o código CRC 8C493B5D.

0007932-66.2022.6.02.8000 1171934v1
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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 outubro de 2022.

 

À SLC
 
Senhora Chefe,
 
Em atendimento ao Despacho SLC 1159432, apresento o

Termo de Referência - TIC 32, 1163185, bem como a pesquisa de
preços, Despacho SEIC 1171934, todos devidamente consolidados no
tocante à inclusão dos quantitativos constantes das manifestações de
interesse na Intenção de Registro de Preços nº 26/2022, 1148458.

 
Nesse sentido, encaminho os presentes autos para

elaboração da minuta do instrumento convocatório, em atendimento
do artigo 4º, Inciso IX, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 10/10/2022, às 13:59, 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
1172222 e o código CRC 706B82C2.

0007932-66.2022.6.02.8000 1172222v1
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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 17/10/2022, às 17:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1177738 e o código CRC 39A04E3A.

0007932-66.2022.6.02.8000 1177738v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2022 
 

MINUTA 

 
PROCESSO Nº 0007932-66.2022.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: XX de XXXX de 2022 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: XX horas 

 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de 
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, objetivando o Registro de Preços 
de estabilizadores de pequeno porte, com a participação da Polícia Militar de Alagoas, do   
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará e do Corpo de Bombeiro Militar 
de Alagoas, que atuarão neste certame como Órgãos Participantes, em conformidade com o 
§6º, do art. 4º do Decreto nº 7.892/2013. 

   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 de estabilizadores de pequeno 
porte, com a participação da Polícia Militar de Alagoas, do   Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Ceará e do Corpo de Bombeiro Militar de Alagoas, que atuarão 
neste certame como Órgãos Participantes, conforme especificações e condições assentadas 
nos ANEXOS deste edital. 

 
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 ou do órgão 
partícipe. 
 
2.3. A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional Eleitoral a 
contratar, exceto quanto ao quantitativo relativo ao “aquisição mínima” constante no 
Anexo I-A, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, 
assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições. 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

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 – DOS PRAZO DE ENTREGA E DE GARANTIA E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
 

3.1. Os materiais deverão ser entregues no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias 
corridos, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento, que poderá ser 
encaminhada por e-mail. 
 
3.2.  Os materiais deverão possuir garantia mínima de 02 (dois) anos. 

3.3.  O fabricante deve possuir assistência técnica autorizada no local de            
fornecimento dos materiais, cabendo ao licitante a comprovação de tal condição. 

4 - DA PARTICIPAÇÃO 
 

4.1.  Poderão participar deste pregão empresas 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. 

 

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

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pe-

queno 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 microempreen-

dedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

4.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma 

da legislação vigente; 

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

3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos 

para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

5.  que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de 

dissolução ou liquidação; 

6. que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha 

reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupan-

tes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de 

servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta 

ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da li-

citação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Na-

cional 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 
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“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; 

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 apre-

sentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

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

edade 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 Norma-

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

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

te ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º 

da Constituição Federal; 

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem cumprimento 

de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 

Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, 

conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

4.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitan-

te 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 participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrôni-

ca. 

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 pe-

la Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

5.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do lici-

tante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para reali-

zação das transações inerentes a este Pregão. 

5.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas 

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

os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do 

provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos 

decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

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

no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, deven-
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do 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, concomitante-

mente 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 do-

cumentação. 

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 pro-

posta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

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

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

negociação e julgamento da proposta. 

6.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classi-

ficado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público 

após o encerramento do envio de lances. 

 
7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
 

7.1.  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema ele-

trônico, dos seguintes campos: 

a) Valor unitário do item ofertado; 

b) Descrição detalhada do item ofertado, contendo as informações similares à especi-

ficação constante no Anexo I-A; 

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 pre-

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

ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

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

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

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

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

data de sua apresentação. 

7.6.  Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos desta 

licitação e as descrições constantes no Catálogo de Materiais do “SIASG”, prevalecerão, 

sempre, as descrições constantes neste edital. 

7.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de re-

gência 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 sis-

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

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

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

contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no 

Termo de Referência. 

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

8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

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

somente estas participarão da fase de lances. 

8.4.  O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pre-

goeiro e os licitantes. 

8.5.  Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusi-
vamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu rece-
bimento e do valor consignado no registro. 

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

do 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 “aber-

to 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 

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 anterio-

res deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada 

imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia; 

8.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo 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. 
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8.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pre-

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

lances. 

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

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 Edi-

tal 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 clas-

sificação, 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 prefe-

rência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

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 eletrônico 

dentre as propostas empatadas. 

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

minhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o me-

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

ferentes 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 julga-

mento da proposta. 

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

9.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em 

primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao 
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máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o dispos-

to no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 

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

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

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

9.3.  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final su-

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

preço manifestamente inexequível. 

9.3.1. Os preços máximos fixados para o material ora licitado está disponível no Anexo 
I-A deste edital, que de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está 
autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 

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

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

acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não 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 exe-

quibilidade 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, doze horas de antece-

dência, e a ocorrência será registrada em ata. 

9.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complemen-

tar, 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 pro-

posta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
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9.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a 

nova data e horário para a sua continuidade. 

9.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, 

poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme disposto no 

item 8.24. 

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

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

 
10 – DA HABILITAÇÃO. 
 

10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante de-

tentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual des-

cumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de san-

ção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta 

aos seguintes cadastros: 

10.1.1. SICAF; 

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

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

10.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e tam-

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

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

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

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

te. 

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 habilita-

ção jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e ha-

bilitação 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 
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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 Prego-

eiro 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 requisi-
tos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida 
em relação à integridade do documento digital. 

10.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF dife-

rentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

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

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

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

dos somente em nome da matriz. 

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

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

centralização do recolhimento dessas contribuições. 

10.10.  Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, nos ter-

mos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

10.10.1. Habilitação jurídica: 

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

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

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

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

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

seus administradores; 

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

de autorização; 

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. 

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-
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dastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço 

patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

10.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 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 regulari-

dade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 2 (dois) 

dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo 

poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, 

quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

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

anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previs-

tas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na 

ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra licitante 

microempresa ou empresa de pequeno porte com alguma restrição na docu-

mentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização. 

10.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 

exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 

horário para a continuidade da mesma. 

10.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja 

por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 

desacordo com o estabelecido neste Edital. 

10.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver 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 

prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e de-

verá: 
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a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, 

sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo ser assinada pelo licitan-

te 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.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em conside-

ração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, 

se for o caso. 

11.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, mo-

delo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

11.4.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário 

em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

11.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, 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 

Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o jul-

gamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

11.6. 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. 

11.7.  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 

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 

importará a decadência desse direito. 

12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 
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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 apro-

veitamento. 

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 rea-
lização 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 posterio-
res ao encerramento da etapa de lances. 

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 con-
tidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atuali-
zados. 

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

14.1.  Até 01 (um) dia útil 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 27.11 
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 um dia útil 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 01 (um) dia útil anterior à data designada para abertura 

da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br. 
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14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de um dia útil, 

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 pre-

vistos 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 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 
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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 
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. 
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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. 
 
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 
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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, conforme subitem 16.15. 
 

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

a) Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo; 

b) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata 
de Registro de Preços e do(s) contrato(s) dela decorrentes, 
por meio de servidor(es) designado(s), 
de modo a garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta;  

c) Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o presen-
te termo, de toda a documentação referente ao mesmo;  

d) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações      
contratuais; 

e) Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o         
contraditório e ampla defesa. 

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

a) Fornecer o(s) equipamento(s), conforme especificações, quantidades, prazos e de-
mais condições estabelecidas neste Edital, na Ata de Registro de Preços, 
na Ordem de Fornecimento, na Proposta e no Contrato; 
b)Fornecer a documentação necessária à instalação e 
à operação dos produtos (manuais, termos de garantia, 
etc.), completa, atualizada e em português do Brasil, caso exista, ou em inglês; 
c)Disponibilizar Central 
de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados técnicos, conforme
 períodos, horários e condições estabelecidas no Edital e em seus Anexos; 
d) Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da Ad-
ministração sobre mudanças nos dados para contato com a Central 
de Atendimento; 
e)Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo 
representante da Administração, referentes a qualquer problema detectado ou 
ao andamento de atividades da garantia; 
f)Responder 
por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao patrimônio da Admi-
nistração ou a terceiros, 
por ocasião da execução do objeto, procedendo imediatamente aos reparos ou 
às indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente; 
g) Responsabilizar-se  integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e pela exe-
cução dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade, desempenho, efici-
ência e produtividade na execução dos trabalhos, dentro dos prazos estipulados e cujo 
descumprimento será considerado infração passível de aplicação das penalidades pre-
vistas neste Edital; 
h)Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal 
e imediatamente, todas as ocorrências anormais e/ou 
que possam comprometer a execução do objeto; 
i) Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da Administração ou de 
terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto, respeitando 
todos os critérios estabelecidos, aplicáveis aos dados, informações, regras de negó-
cios, documentos, entre outros pertinentes, sob pena de responsabilidade civil, penal 
e administrativa; 
j)Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obedeç
am rigorosamente às normas e 
aos procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da Informação do 
TRE/AL; 
k)Responsabilizar-
se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades necessárias
 para prestar a garantia on-site. 
l)Prestar as informações e 
os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Administração, referentes
 a qualquer problema detectado ou 
ao andamento de atividades da garantia técnica. 

m) Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de expedien-
tes/notificações enviadas pelo TRE/AL; 

n) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço ele-
trônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho; 
 
o)  Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal; 
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p) 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; 

q)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; 
 
r)Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; 
 
s)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. Os materiais deverão ser entregues, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias 
corridos a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento, que poderá ser 
encaminhada por e-mail, no horário normal de expediente do Órgão, de segunda a sexta-
feira, no local a ser informado na ordem de fornecimento, num dos seguintes endereços: 

 
a) na Seção de Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situado na 
Rua Coronel Pedro Lima, nº 230 – Jaraguá, CEP: 57022-220, Maceió/AL; 
 
b) na Sede da Polícia Militar de Alagoas, situada na Praça da Independência, nº 
67 – Centro, Maceió/AL; 
 
c) no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – campus 
Tabuleiro do Norte, situado na Rodovia CE-377, Km 2 - Bairro Sítio Taperinha - CEP 
62960-000, Tabuleiro do Norte/CE, Telefone: (85) 3401-2284, e-mail: 
cac.tabuleiro@ifce.edu.br; 
 
d) na Sede do Quartel do Comando Geral (QCG) do Corpo de Bombeiro Militar do 
Estado de Alagoas, localizado na Avenida Siqueira Campos, s/nº - Trapiche da 
Barra, CEP: 57010-405, Maceió/AL, dentro do horário de expediente do Órgão, 
fone (82) 3315-2830/2817, dentro do horário de expediente do Órgão, e-mail: 
compras@bombeiros.al.gov.br. 

20.2. O Tribunal designará Gestor ou Comissão, conforme a necessidade formal 
para o caso concreto da Ordem de Fornecimento ou instrumento equivalen-
te,  para realizar o recebimento provisório, que só será emitido se os equipamentos es-
tiverem de acordo com as especificações técnicas; 

a) Após a entrega, os equipamentos serão submetidos à avaliação e homologação pe-
los responsáveis técnicos do Tribunal; 

b)  O exame para comprovação das características técnicas consistirá em avaliações e 
testes não-destrutivos, por amostragem realizados em duas etapas: 
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b.1. Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues; 

b.2. Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, no mínimo, 
10% (dez por cento) e não menos do que 01 (um) dos equipamentos recebi-
dos. O Tribunal poderá, a seu critério, executar os testes nos demais equipa-
mentos, dentro de um critério de razoabilidade, podendo chegar a 100% dos 
quantitativos, mas dentro de um prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos e 
contados de cada lote de equipamentos. 

c) As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos que 
acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e disponível 
no sítio do fabricante. 

d) Após a verificação do perfeito funcionamento dos equipamentos e adequação às 
especificações técnicas, será emitido e assinado Termo de Recebimento Definitivo. 

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 corridos, 
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; 
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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.  Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos 
artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e ampla 
defesa, às seguintes penalidades: 
 

a) advertência; 

a).1 A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento de obriga-
ção contratual e terá que apresentar as devidas justificativas em um prazo de até 5 
(cinco) dias úteis após o recebimento da notificação; e 

a).2 Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem improceden-
tes as justificativas apresentadas, a Contratada será advertida; 

b) multa de:  

b).1 0,5% por dia, sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de 
atraso injustificado na entrega dos equipamentos, limitada a incidência a 20 (vinte) 
dias corridos; 

b).1.1 No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo superi-
or a 20 (vinte) dias corridos, com a aceitação pela Administração, será aplicada a 
multa de 10% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e 

b).1.2 No caso de atraso injustificado na entrega do bem por prazo superior a 20 (vin-
te) dias corridos, com a não aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade 
20% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução total da obriga-
ção, podendo haver, ainda, o cancelamento do  registro de preços do Fornecedor; 

b).2 0,5% por dia, sobre o valor do equipamento, 
no caso de atraso injustificado na solução do chamado de garantia, limitada a
 incidência 30 (trinta) dias corridos; 

b).2.1 
No caso de atraso injustificado na solução do chamado de garantia por prazo
     superior a 30 (trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente, a multa de 
1% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e 

b).2.2 A multa por atraso relacionada ao item anteri-
or será auferida por Ordem de Fornecimento e aplicada somente uma única v

ez a cada mês, independente da quantidade de equipamentos sem solução. 
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b).3 10% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução 
parcial da obrigação assumida; 

b).4 20% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução total da 
obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro de preços do Fornece-
dor; 

b).5 10% sobre o valor global estimado da Ata de Ata de Registro de Preços, na hipó-
tese de recusa em assinar a Ata ou o instrumento do contrato, ou retirar a Ordem 
de Fornecimento. 

c) impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF pelo 
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades legais; e 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será conce-
dida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes. 

21.4.1.    As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do subitem anterior poderão 
ser aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa. 

21.4.2.           O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será 
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado judicial-
mente; 

21.5.          Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do 
valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento administrativo. 

21.6           A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará à Contratada o contraditório e a ampla defesa, observando-
se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

21.7.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei 
nº 8.666/93. 

21.8.   Se a Contratada não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro de 
5 (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 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 

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

21.10.  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. 

21.11.  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. 

 
21.12.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
21.13.  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. 
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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 unidade competente de cada Órgão Contratante,  quando 
mantidas as mesmas condições iniciais de habilitação e cumpridos os 
seguintes  requisitos: 

a. Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da emissão 
(nota fiscal eletrônica, se for o caso), acompanhada da Certidão Negativa de Débito 
– CND, comprovando regularidade com o INSS; do Certificado de Regularidade do 
FGTS – CRF, comprovando regularidade com o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa 
de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela 
Secretaria da Receita Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – 
CNDT, emitida pela Justiça do Trabalho; e  da prova de regularidade para com 
a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do Fornecedor; e 

b. Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor. 

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 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%. 

22.7.  Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liqui-
dação 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, 
relativos ao PTRES nº 167674 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas) - 
Natureza da Despesa nº 44.90.52. (Equipamentos e Material Permanente), bem como à 
conta dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual dos demais Órgãos 
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Participantes. 
 

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

 

24 – DO ÓRGÃO GERENCIADOR E DO ÓRGÃO PARTICIPANTE. 

 
24.1. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas é o Órgão Gerenciador responsável 
pela condução do conjunto de procedimentos para registro de preços e gerenciamento da 
Ata de Registro de Preços dele decorrente. 

 
24.2. A Polícia Militar de Alagoas, o Instituto Federal de Educação, Ciência e        
Tecnologia do Ceará e o Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas são Órgãos Participantes 
do    Registro de Preços e integrarão a Ata de Registro de Preços, se houver êxito desta  
licitação. 

 
25 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 

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

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

observarão o horário de Brasília – DF. 

25.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros 

ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade 

jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atri-

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

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

25.5.  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. 

25.6.  Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

25.7.  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. 

25.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais 

peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

25.9. 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 Com-

prasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 

25.10. 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. 
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25.11.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aris-

teu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro Farol, 

CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 

25.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, 

do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 

25.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licita-

ções e Contratos, no endereço especificado no item 25.11, no caso de ser retirado em 

Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 

25.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 

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

 
25.15. 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 

 

01. Objeto 
Registro de Preço para aquisição de estabilizadores de pequeno porte  para 
substituir equipamentos fora de garantia e/ou obsoletos utilizados neste Re-
gional. 

02. Quantidade 

Registro de Preço de 366 estabilizadores de no mínimo 1,5 KVA 

1. Para o Tribunal Regional de Alagoas:  60 estabilizadores, sendo 10 em 
entrega imediata; 

2. Para a Polícia Militar de Alagoas:  250 estabilizadores 

3. Para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará: 06 
estabilizadores 

4. Para o Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas: 50 estabilizadores 

03. Resumo da 
Especificação do 
Objeto 

Há a necessidade de se buscar o detalhamento e atendê-lo (Item DETA-
LHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III)). 

Todavia, de forma resumida temos: 

• Estabilizador, compatível com o uso de impressoras laser, no mínimo 
04 tomadas no padrão NBR 14136 e no mínimo 1,5KVA de Potência 

04. Valor Estima-
do 

Os custos totais projetados, por certo, foram objeto de levantamento por 
parte da SEIC/COMAP (1075689), e baseados nestes, podemos estimar: 

Estabilizador custo unitário de R$ 509,55 

1. Para o Tribunal Regional de Alagoas: 

• Total do Registro = 60 estabilizadores  = R$ 30.573,00 
• Para o exercício 2022 = 10 estabilizadores = R$ 5.095,50 

2. Para a Polícia Militar de Alagoas: 

•   Total do Registro = 250 estabilizadores = R$ 127.387,50 

3. Para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará: 

•   Total do Registro = 06 estabilizadores = R$ 3.057,30 

4. Para o Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas: 

•  Total do Registro = 50 estabilizadores = R$ 25.477,50 
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Valor total do registro: R$ 186.495,30 

05. Justificativa 

Os equipamentos tem por finalidade a substituição de equipamentos, ora 
em uso, já não mais cobertos por garantia e que, por ventura, apresen-
tem defeitos irrecuperáveis. Estes aspectos, a um só tempo, a se falar em 
TI, evidenciam a necessidade de atualização e de demanda de salvaguar-
da, esculpida em garantia, da efetividade e continuidade do mister da Se-
cretaria. 

06. Prazo de En-
trega 

O prazo máximo para o fornecimento dos estabilizadores é de 45 dias cor-
ridos após o recebimento da ordem de fornecimento, nota de empenho ou 
documento equivalente. 

07. Adjudicação (Por Item) 

08. Classificação 
Orçamentária 

(A cargo da COFIN). Sugerindo-se material permanente de TI. 

09. Local de     
Entrega 

1. Para o Tribunal Regional de Alagoas: 

Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 

R. Coronel Pedro Lima, 230 - Jaraguá 

Maceió – AL CEP 57022-220 Tel.: (82) 2122-7690 (82) 3328-1947 

Horário: De segunda-feira a sexta-feira das 12 às 19h. 

  

2. Para a Polícia Militar de Alagoas: 

Major PM Péricles Antônio Cabral da Silva 

Distrito Industrial Governador Luiz Cavalcante, s/n, Quadra 8, Centro de 
Suprimentos e Manutenção de Materiais de Intendência – CSMMI/DAL, 

Maceió – AL CEP: 57062-417 Tel: (82) 98848-4854 

E-mail: centrosuprimento@gmail.com 

Horário de atendimento: Segunda a sexta-feira das 08 às 13 horas. 

  

3. Para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – 
campus Tabuleiro do Norte: 

Rodovia CE-377, Km 2 - Bairro Sítio Taperinha 

Tabuleiro do Norte/CE  CEP 62.960-000 Tel: (85) 3401.2284 

E-mail: cac.tabuleiro@ifce.edu.br 

  

4. Para o Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas: 

Av. Siqueira Campos S/N, Bairro: Trapiche da Barra 

Maceió – AL CEP 57.010-405 Tel: (82) 3315-2830/2817 

E-mail: compras@bombeiros.al.gov.br Tel: (82) 3315-2817 
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10. Unidade Fisca-
lizadora 

SAU/COINF/STI 

11. Unidade Ges-
tora 

SEPAT/COMAP/SAD 

12. Sanções Ad-
ministrativas 

Vide 

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a) 
Subitem Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11) 

13. Prazo de Pa-
gamento 

Vide  

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, 
a) 
Subitem Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7) 

14. Estratégia de 
Recebimento 

Vide  

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, 
a) 
Subitem Recebimento do Objeto: 

15. Modalidade e 
Tipo de Licitação 

Vide 

2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e Atendimento 
aos Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V) 

  

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I): 

Registro de Preço para aquisição de estabilizadores de pequeno por-
te  para substituir equipamentos fora de garantia e/ou obsoletos utilizados neste Regio-
nal. 

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I) 

Registro de Preço para aquisição de estabilizadores de pequeno por-
te  para substituir equipamentos fora de garantia e/ou obsoletos utilizados neste Regio-
nal. 

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II) 

  

2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a ) 

Os equipamentos tem por finalidade a substituição, por atualização tec-
nológica, de equipamentos, ora em uso, com aproximadamente 04 anos e já não mais 
cobertos por garantia. Estes aspectos, a um só tempo, a se falar em TI, evidenciam a ne-
cessidade de atualização e de demanda de salvaguarda, esculpida em garantia, da efeti-
vidade e continuidade do mister da Secretaria. 

  

A estratégia de Registro de Preços está amparada no Decreto nº 
7.892/2013, art 3º, incisos: 
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I - vez que os equipamentos podem ser objeto de diversas aquisi-
ções/fornecimentos até que se supra progressivamente toda a demanda de substituição 
progressiva; 

II - as entregas deve ser progressivas de forma que as equipes da STI, em 
número limitado, possam implantar os equipamentos sem que os mesmo precisem ser 
estocados por longos períodos apenas exaurindo seus prazos de garantia. 

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b) 

Garantir a infraestrutura física apropriadas às atividades administrativas 
e judiciais. 

Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e adminis-
trativas. 

2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c) 

Dotar o TRE/AL  e demais participantes da Ata, de estabilizadores de 
pequeno porte com desempenho adequado e com confiabilidade. 

2.4 Alinhamento Estratégico (Art. 18, § 3º, II, d) 

O alinhamento com o PEI é identificado na visão do recursos de infraes-
trutura e tecnologia em seus dois aspectos apontados: 

1 – Garantir a infraestrutura física apropriadas às atividades administrati-
vas e judiciais. 

Alinhamento com os Objetivos Estratégicos da Estratégia Nacional de TIC 
do Poder Judiciário nos seguintes aspectos: 

1. Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e admi-
nistrativas. 

Alinhamento com os Objetivos Estratégicos de TIC da Justiça Eleitoral de 
Alagoas – 2017/2022 nos seguintes aspectos: 

1. Viabilizar serviços e soluções de TIC; 

2. Melhoria da infraestrutura e governança de tecnologia da informação. 

2.5 Referência aos Estudos Preliminares (Art. 18, § 3º, II, e) 

Este Termo de Referência foi elaborado considerando o Documento de 
Oficialização de Demanda (DOD) encaminhado pela Secretaria de Tecnologia da Informa-
ção (STI) e os Estudos Preliminares constantes do Processo SEI nº 0000735-
65.2019.6.02.8000 

2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f) 

É pretendido o Registro de Preço para aquisição de estabilizadores de pe-
queno porte para substituir equipamentos fora de garantia e/ou obsoletos. 

2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g) 

Verifica-se que os bens e serviços pretendidos poderão ser fornecidos por 
diferentes empresas no mercado de TIC. 

Considerando o Item 7 dos Estudos Preliminares, não se vislumbrou al-
ternativa que não o presente Registro de Preços. 

2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h) 
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Os bens e serviços a serem contratados possuem características comuns 
e usuais encontradas atualmente no mercado de TIC, cujos padrões de desempenho e de 
qualidade podem ser objetivamente definidos neste Termo de Referência. 

O objeto desta contratação tem como escopo a obtenção de produto es-
pecífico em período determinado, portanto não se caracteriza como serviço de natureza 
continuada. 

2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i) 

Não haverá parcelamento, cada ordem de fornecimento derivado do Re-
gistro de Preços deverá ser realizada de maneira integral. 

Adjudicação será por item. 

2.10 Vigência 

Será, na forma dos normativos vigentes, o tempo máximo do Registro de 
Preços. 

A vigência da ata será de 12 meses, contados a partir de sua assinatura. 

A utilização do sistema de Registro de Preços visa, primordialmente, a 
redução de número de licitações para o mesmo objeto, porquanto se concentra em um 
único procedimento a possibilidade de realizar diversas aquisições recorrentes e necessá-
rias, via ordens de fornecimento, durante o lapso temporal de sua vigência, em face de 
os preços permanecerem à disposição da Administração. 

2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e Atendimento aos Requisitos 
(Art. 18, § 3º, II, j, IV e V) 

A aquisição pretendida deverá ser realizada por meio de licitação do tipo 
Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo entendimento superior contrá-
rio. 

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de fornecimento de 
equipamento, é pela contratação por licitação via pregão. Por conta de possibilidade de 
contingenciamento orçamentário indicamos a modalidade de registro de preços. 

O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta a contra-
tação de bens e serviços de informática e automação pela administração pública federal, 
direta ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas 
demais organizações sob o controle direto ou indireto da União deve ser aplicado nesta 
aquisição por se tratar de bem de informática. 

A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que 
versa sobre a necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certificações emitidas 
por instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, 
Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme regulamentação 
específica, a adequação à segurança para o usuário e instalações, compatibilidade ele-
tromagnética e consumo de energia. 

Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que 
a certificação para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é voluntária, con-
forme Portaria Inmetro n.º 170 de 10/04/2012. 

(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf). 

pretendida deverá ser realizada por meio de licitação do tipo Pregão Ele-
trônico, como é de praxe neste Regional, salvo entendimento superior contrário. 
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A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de fornecimento de 
equipamento, é pela contratação por licitação via pregão. Por conta de possibilidade de 
contingenciamento orçamentário indicamos a modalidade de registro de preços. 

O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta a contra-
tação de bens e serviços de informática e automação pela administração pública federal, 
direta ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas 
demais organizações sob o controle direto ou indireto da União deve ser aplicado nesta 
aquisição por se tratar de bem de informática. 

A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que 
versa sobre a necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certificações emitidas 
por instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, 
Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme regulamentação 
específica, a adequação à segurança para o usuário e instalações, compatibilidade ele-
tromagnética e consumo de energia. 

Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que 
a certificação para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é voluntária, con-
forme Portaria Inmetro n.º 170 de 10/04/2012. 

(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf). 

2.12 Adequação do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k) 

Para utilização do objeto pretendido é necessário dispor de infraestrutura 
física para sua instalação, situação essa já existente no âmbito do TRE/AL, salvo o surgi-
mento de demanda muito particular e além da previsibilidade. 

2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l) 

NBR 14136 

2.14 Obrigações do Contratante (Art. 18, § 3º, II, m) 

1. Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo; 
2. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de Preços e 

do(s) contrato(s) dela decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s), 
de modo a garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta; 

3. Man-
ter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o present
e termo, toda a documentação referente ao mesmo; 

4. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à 
boa execução das obrigações contratuais; e 

5. Apli-
car as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o co
ntraditório e ampla defesa. 

2.15 Obrigações da Contratada (Art. 18, § 3º, II, m) 

As obrigações abaixo são aplicáveis ao objeto a ser contratado. 
1. Forne-

cer o(s) equipamento(s) conforme especificações, quantidades, prazos e demais
 condições estabelecidas no Edital, na Ata de Registro de Preços, 
na Ordem de Fornecimento, na Proposta e no Contrato; 

2. Fornecer a documentação necessária à instalação e 
à operação dos produtos (manuais, termos de garantia, 
etc.), completa, atualizada e em português do Brasil, caso exista, ou em inglês; 
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3. Disponibilizar Central 
de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados técnicos, conform
e períodos, horários e condições estabelecidas no Edital e em seus Anexos; 

4. Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da Admi-
nistração sobre mudanças nos dados para contato com a Central 
de Atendimento; 

5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo 
representante da Administração, referentes a qualquer problema detectado ou 
ao andamento de atividades da garantia; 

6. Responder 
por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao patrimônio da Ad-
ministração ou a terceiros, 
por ocasião da execução do objeto, procedendo imediatamente aos reparos ou 
às indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente; 

7. Responsabilizar-se  integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e pela exe-
cução dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade, desempenho, efici-
ência e produtividade na execução dos trabalhos, dentro dos prazos estipulados e 
cujo descumprimento será considerado infração passível de aplicação das penalida-
des previstas neste Termo de Referência; 

8.  Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal 
e imediatamente, todas as ocorrências anormais e/ou 
que possam comprometer a execução do objeto; 

9. Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da Administração ou de ter-
ceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto, respeitando to-
dos os critérios estabelecidos, aplicáveis aos dados, informações, regras de negócios, 
documentos, entre outros pertinentes, sob pena de responsabilidade civil, penal e 
administrativa; 

10.  Cum-
prir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obedeçam r
igorosamente às normas e 
aos procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da Informação do 
TRE/AL; 

11.  Responsabilizar-
se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades necessária
s para prestar a garantia on-site. 

12. Prestar as informações e 
os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Administração, referente
s a qualquer problema detectado ou 
ao andamento de atividades da garantia técnica. 

DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III) 

3.1 Descrição do Objeto 

Especificações Gerais: 

• Atender à NBR 14136; 
• Garantia mínima: 02 anos; 
• O fabricante deve possuir assistência técnica autorizada em Maceió/AL, cabendo ao 

licitante a comprovação de tal condição; 
• O atendimento em garantia deverá ser na modalidade on-site; 
• Local de atendimento no Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, rua Aristeu de An-

drade, 377 - Farol , Maceió/AL; 
• Local de atendimento na Polícia Militar de Alagoas (mesmo endereço da entrega) 
• Local de atendimento no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Cea-

rá (mesmo endereço da entrega) 
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• Local de atendimento no Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas (mesmo endereço 
da entrega) 

• Caso não seja possível a realização do reparo on-site, a assistencia técnica deverá 
realizar a coleta e posterior devolução do(s) equipamento(s); 

• O prazo máximo de correção de problemas nos equipamentos deverá ser de 15 dias 
úteis. Em caso de descumprimento desta exigência, o equipamento defeituoso deve-
rá ser substituído por um outro novo, com características técnicas equivalentes, o 
descumprimento do prazo de susbtituição sujeita o contratado a multa prevista no 
item b, subitem i, das penalidades; 

Especificação: 

Estabilizador de no mínimo 1,5 KVA: 

• Potência Nominal mínima: 1500W; 
• Tensão de entrada: 115V/220V 
• Tensão de saída: 115V; 
• Tempo de Resposta: <= 02 ciclo de rede 
• Proteção sobretensão de saída: +/- 10% 
• Proteção contra surtos de tensão; 
• Possuir no mínimo 04 (quatro) tomadas de saída; 

3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a) 

A execução do objeto pressupõe a existência dos seguintes papéis e res-
ponsabilidades (Art. 18, § 3º, III, a, 1): 

1. Patrocinador da Contratação: é o titular da área demandante, responsável por repre-
sentar os interesses do órgão no contexto da Contratação, pela aprovação da neces-
sidade e, por fim, pela negociação das ações necessárias para que os objetivos se-
jam alcançados; 

2. Gestor do Contrato (art. 3º, IV, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): servidor desig-
nado para coordenar e comandar o processo da fiscalização da execução contratual. 
Na forma do Art. 17 da mesma Resolução, o gestor do contrato responsabiliza-se pe-
la condução da gestão e fiscalização do contrato, nos termos do Art. 67, da Lei nº 
8.666/93. 

3. Fiscal do Contrato (art. 3º, VI, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): servidor desig-
nado para auxiliar o gestor do contrato quanto à fiscalização do objeto do contrato. 
Neste sentido, indicado pela respectiva autoridade competente para fiscalizar o Con-
trato quanto aos aspectos técnicos da solução. 

Dinâmica da Execução (Art. 18, § 3º, III, a, 2): 

1. Os equipamentos deverão ser entregues no Almoxarifado do TRE/AL e demais locais 
indicados dos participantes da Ata, nos quantitativos indicados no pedido de forne-
cimento; 

2. A garantia dos equipamentos deve obedecer o detalhamento técnico feito e terá seu 
tempo contado por cada fornecimento individualmente; 

3. Entende-se como garantia aquela prestada pelo próprio fabricante ou por rede 
credenciada pelo fabricante do(s) referido(s) equipamento(s); 

4. O pagamento será realizado individualmente para cada nota fiscal apresentada, 
após emissão do aceite definitivo pela unidade competente do TRE/AL e demais 
participantes da Ata; 
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5. Os equipamentos deverão ser novos, não recondicionados, de primeiro uso e não de-
verão conter marcas, amassados, arranhões ou outros problemas e, ainda, serem 
entregues em pleno estado de funcionamento; 

6. Os equipamentos deverão atender rigorosamente a todas as especificações técnicas 
contidas neste Termo de Referência e em seus Anexos; 

7. Os equipamentos deverão vir acompanhados de todos os acessórios necessários pa-
ra o seu pleno estado de funcionamento, como cabos, drivers, mídias e outros, os 
quais só serão recebidos juntamente com os respectivos equipamentos. Este item se 
aplica tanto para a entrega dos equipamentos quanto para substituições durante o 
período de garantia; 

8. Ao TRE/AL e demais participantes da Ata é reservado o direito de efetuar conexões 
dos equipamentos a outros, bem como adicionar demais acessórios compatíveis tec-
nicamente, sem que isso constitua motivo para a Contratada se desobrigar da garan-
tia, desde que tal fato não implique danos materiais ou técnicos aos equipamentos e 
acessórios, hipótese que deverá ser devidamente comprovada; 

9.  Ao TRE/AL e demais participantes da Ata é reservado o direito de efetuar diligência, 
a qualquer tempo, quanto aos documentos exigidos neste Termo de Referência e em 
seus Anexos. 

Recebimento do Objeto: 

1. O Tribunal designará Gestor ou Comissão, confome a necessidade formal para o ca-
so concreto da Ordem de Fornecimento ou instrumento equivalente,  para realizar 
o recebimento provisório, que só será emitido se os equipamentos estiverem de 
acordo com as especificações técnicas; 

2. Após a entrega, os equipamentos serão submetidos à avaliação e homologação pe-
los responsáveis técnicos do Tribunal; 

3.  O exame para comprovação das características técnicas consistirá em avaliações e 
testes não-destrutivos, por amostragem realizados em duas etapas: 

a. Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues; 
b. Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, no mínimo, 

10% (dez por cento) e não menos do que 01 (um) dos equipamentos recebi-
dos. O Tribunal poderá, a seu critério, executar os testes nos demais equi-
pamentos, dentro de um critério de razoabilidade, podendo chegar a 100% 
dos quantitativos, mas dentro de um prazo máximo de 30 dias corridos e con-
tados de cada lote de equipamentos. 

4. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos que 
acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e disponí-
vel no sítio do fabricante. 

5. Após a verificação do perfeito funcionamento dos equipamentos e adequação às 
especificações técnicas, será emitido e assinado Termo de Recebimento Definitivo. 

Instrumentos Formais de Solicitação do(s) Bens e/ou Serviço(s) (Art. 18, § 
3º, III, a, 3): 

1. A Ordem de Fornecimento será o instrumento formal de solicitação dos bens per-
tencentes ao escopo desta contratação. 

Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7) 

1. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente do Fornecedor, por 
ordem bancária, no prazo disposto nos artigos 5º, § 3º, ou 40, XIV, “a”, da Lei n. 
8.666/93, conforme o caso, quando mantidas as mesmas condições iniciais 
de habilitação e cumpridos os seguintes  requisitos: 
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a. Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da 
emissão (nota fiscaleletrônica, se for o caso), acompanhada da Certi-
dão Negativa de Débito – CND, comprovando regularidade com o INSS; do 
Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade com 
o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Fede-
rais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal; e 
da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela Justiça 
do Trabalho; e  da prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e 
Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e 

b. Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor. 
2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de pre-
ços ou a atualização monetária. 

Direitos de Propriedade Intelectual (Art. 18, § 3º, III, a, 9): 

1. Esse requisito não se aplica ao contexto desta contratação, uma vez que o objeto se 
refere ao fornecimento de equipamentos, cujos direitos autorais do fabricante são 
resguardados por legislação nacional e internacional. 

Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11): 

1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos artigos 
86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e ampla 
defesa, às seguintes penalidades: 

a. Advertência: 
i. A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimen-

to de obrigação contratual e terá que apresentar as devidas justificati-
vas em um prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da 
notificação; e 

ii. Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem 
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será adver-
tida; 

b. Multa de: 

i. 0,5% por dia, sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no 
caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos, limitada a 
incidência a 20 (vinte) dias corridos; 

1. No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamento
s por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com 
a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de 
10% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e 

2. No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamento
s por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com a 
não aceitação pela Administração, será aplicada a penalidad
e 20% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de 
inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o cance-
lamento do registro de preços do Fornecedor; 

ii.  0,5% por dia, sobre o valor do equipamento, 
no caso de atraso injustificado na solução do chamado de garanti
a, limitada a incidência 30 (trinta) dias corridos; 

1. No caso de atraso injustificado na solução do chamado de 
garantia por prazo superior a 
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30 (trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente, 
a multa de 1% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e 

2. A multa por atraso relacionada ao item anteri-
or será auferida por Ordem de Fornecimento e aplicada so
mente uma única vez a cada mês, independente da quantida-
de de equipamentos sem solução. 

iii. 10% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de 
inexecução parcial da obrigação assumida; 

iv. 20% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução 
total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro 
de preços do Fornecedor; 

v. 10% sobre o valor global estimado da Ata de Ata de Registro de Pre-
ços, na hipótese de recusa em assinar a Ata ou o instrumento do con-
trato, ou retirar a Ordem de Fornecimento. 

c. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SI-
CAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades 
legais; e 

d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pú-
blica. 

2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para entre-
ga/solução do chamado de garantia dos equipamentos poderá resultar no cancela-
mento do registro de preços com a Contratada. 

3. As sanções previstas nos itens "1.a", “1.c” e “1.d” do item 1 poderão ser aplicadas, 
cumulativamente ou não, à pena de multa. 

4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado 
de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado judicialmente; 

5. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do va-
lor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento administrati-
vo. 

4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV) 

Garantia mínima de 24 meses. 

Estar comprovadamente ainda em produção. 

Conformidade com o presente Termo de Referência. 

5. Modelos (templates) propostos a serem utilizados na contratação (Art. 18, § 3º, III, V) 

Proc. SEI Principal  nº XXXXXXXXX 

  

Pregão Eletrônico nº XX/YYYY – TRE/AL 

Ata de Registro de Preços TRE/AL nº XX/YYYY 

Fornecedor: AAAAAAAAAAA. - CNPJ  00.000.000/0000-00 

  

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº XXX/20YY – STI  
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Solicito, com base na Ata de Registro de Preços relativa ao Pregão 
Eletrônico suprarreferi-
do, celebrada entre este Tribunal e essa Empresa, o fornecimento abaixo discrimin
ado: 

  

Item da Ata Descrição Qtd. Solicitada Valor Unitário (R$) Valor Total (R$) 

          

          

TOTAL:   

  

RESUMO DE STATUS DA ATA 

QUANTITATIVO TOTAL REGISTRADO:   

Quantitativo executado via 

Ordem de Fornecimento nº 001/20YY  

  

Quantitativo executado via 

Ordem de Fornecimento nº 001/20YY  
  

SALDO ATA:   

  

  

Recur-
sos Orçamentários: As despesas decorrentes da prestação dos serviços pretendido ser
ão cobertas com recursos de MATERIAL PERMANENTE DE TI. 

Pra-
zo de Entrega: No máximo de XX (XXXXXXX) dias corridos após o recebimento da a
utorização de fornecimento, nota de empenho ou instrumento formal e equivalente, con-
forme contrato. 

Valor Total: R$ XX.XXX,XX (XXXXXX reais e XXXXXXXa centavos). 

  

  

Gestor da Ata - Portaria TRE/AL nº XX/XXXX 

Maceió, 29 de setembro de 2022. 
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ANEXO I-A 

 

DESCRIÇÃO DO ITEM E VALOR MÁXIMO ESTIMADO 
 

 

Item 
Descrição do 

material 

Valor 
unitário 

estimado 

Quantidade 

TRE/AL PM/AL IFAL/CE CBM/AL Total 

1 

Estabilizador 
mínimo 1,5KVA, 

conforme as      
especificações do 
Anexo I do Edital. 

 

R$ 509,55 60 250 6 50 366 
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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 0007932-66.2022.6.02.8000 
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, com a participação da Polícia Militar de Alagoas, situada na Praça da Independência, 
nº 67 – Centro, Maceió/AL, neste ato representada por Saullo Dantas da Rocha, CPF nº 
052.228.404-33, fone: (82) 99999-2225, e-mail: saullorocha@hotmail.com, do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, localizado na Rodovia CE-377, Km 2 - 
Bairro Sítio Taperinha - CEP 62960-000, Tabuleiro do Norte/CE, neste ato representada por 
XXXX, CPF nº XXXX, fone: (85) 3401-2284, e-mail: cac.tabuleiro@ifce.edu.br, e do Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado de Alagoas, situado na Av. Siqueira Campos s/n - Trapiche da 
Barra, Maceió/AL CEP 57010-405, fone: (82) 3315-2830/2817, e-mail: 
compras@bombeiros.al.gov.br Tel: (82) 3315-2817, neste ato representado por Jacques 
Wolbeck Godoy Amorim, Comandante-Geral do CBMAL, portador da Carteira de Identidade 
nº 699.217- SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 644.383.844-00, que atuaram no certame 
como Órgãos Participantes, resolvem 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, I-A e I-B 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: 
 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. 
QUANT. 
TOTAL 

REGISTRADA 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR 
TOTAL 
(R$) 

       

 
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 
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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 – DOS PRAZO DE ENTREGA E DE GARANTIA E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
 

3.1. Os materiais deverão ser entregues no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias 
corridos, contados do recebimento da  Ordem de Fornecimento, que poderá ser 
encaminhada por e-mail. 
 
3.2.  Os materiais deverão possuir garantia mínima de 02 (dois) anos. 

3.3.  O fabricante deve possuir assistência técnica autorizada no local do forneci-
mento dos materiais, cabendo ao licitante a comprovação de tal condição. 

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) Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo; 

b) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata 
de Registro de Preços e do(s) contrato(s) dela decorrentes, 
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por meio de servidor(es) designado(s), 
de modo a garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta;  

c) Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o presen-
te termo, de toda a documentação referente ao mesmo;  

d) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações      
contratuais; 

e) Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o         
contraditório e ampla defesa. 

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 
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 o(s) equipamento(s), conforme especificações, quantidades, prazos e de-
mais condições estabelecidas neste Edital, na Ata de Registro de Preços, 
na Ordem de Fornecimento, na Proposta e no Contrato; 
b)Fornecer a documentação necessária à instalação e 
à operação dos produtos (manuais, termos de garantia, 
etc.), completa, atualizada e em português do Brasil, caso exista, ou em inglês; 
c)Disponibilizar Central 
de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados técnicos, conforme
 períodos, horários e condições estabelecidas no Edital e em seus Anexos; 
d) Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da Ad-
ministração sobre mudanças nos dados para contato com a Central 
de Atendimento; 
e) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a 
ser solicitados pelo representante da Administração, referentes a qualquer proble-
ma detectado ou ao andamento de atividades da garantia; 
f)Responder 
por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao patrimônio da Admi-
nistração ou a terceiros, 
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por ocasião da execução do objeto, procedendo imediatamente aos reparos ou 
às indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente; 
g) Responsabilizar-se  integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e pela exe-
cução dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade, desempenho, efici-
ência e produtividade na execução dos trabalhos, dentro dos prazos estipulados e cujo 
descumprimento será considerado infração passível de aplicação das penalidades pre-
vistas neste Edital; 
h)Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal 
e imediatamente, todas as ocorrências anormais e/ou 
que possam comprometer a execução do objeto; 
i) Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da Administração ou de 
terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto, respeitando 
todos os critérios estabelecidos, aplicáveis aos dados, informações, regras de negó-
cios, documentos, entre outros pertinentes, sob pena de responsabilidade civil, penal 
e administrativa; 
j)Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obedeç
am rigorosamente às normas e 
aos procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da Informação do 
TRE/AL; 
k)Responsabilizar-
se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades necessárias
 para prestar a garantia on-site. 
l)Prestar as informações e 
os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Administração, referentes
 a qualquer problema detectado ou 
ao andamento de atividades da garantia técnica. 

m) Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de expedien-
tes/notificações enviadas pelo TRE/AL; 

n) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço ele-
trônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho; 
 
o)  Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal; 

p) 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; 

q)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; 
 
r)Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; 
 
s)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 - 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: 
 

Minuta de edital (1179543)         SEI 0007932-66.2022.6.02.8000 / pg. 130



 

 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

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 Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos artigos 86 
e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e ampla defesa, 
às seguintes penalidades: 
 

a) advertência; 

a).1 A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento de obriga-
ção contratual e terá que apresentar as devidas justificativas em um prazo de até 5 
(cinco) dias úteis após o recebimento da notificação; e 

a).2 Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem improceden-
tes as justificativas apresentadas, a Contratada será advertida; 

b) multa de:  

b).1 0,5% por dia, sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de 
atraso injustificado na entrega dos equipamentos, limitada a incidência a 20 (vinte) 
dias corridos; 

b).1.1 No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo superi-
or a 20 (vinte) dias corridos, com a aceitação pela Administração, será aplicada a 
multa de 10% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e 

b).1.2 No caso de atraso injustificado na entrega do bem por prazo superior a 20 (vin-
te) dias corridos, com a não aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade 
20% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução total da obriga-
ção, podendo haver, ainda, o cancelamento do  registro de preços do Fornecedor; 
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b).2 0,5% por dia, sobre o valor do equipamento, 
no caso de atraso injustificado na solução do chamado de garantia, limitada a
 incidência 30 (trinta) dias corridos; 

b).2.1 
No caso de atraso injustificado na solução do chamado de garantia por prazo
     superior a 30 (trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente, a multa de 
1% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e 

b).2.2 A multa por atraso relacionada ao item anteri-
or será auferida por Ordem de Fornecimento e aplicada somente uma única v

ez a cada mês, independente da quantidade de equipamentos sem solução. 

b).3 10% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução 
parcial da obrigação assumida; 

b).4 20% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução total da 
obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro de preços do Fornece-
dor; 

b).5 10% sobre o valor global estimado da Ata de Ata de Registro de Preços, na hipó-
tese de recusa em assinar a Ata ou o instrumento do contrato, ou retirar a Ordem 
de Fornecimento. 

c) impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF pelo 
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades legais; e 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será conce-
dida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes. 

6.4.1.    As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do subitem anterior poderão 
ser aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa. 

6.4.2.           O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será 
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado judicial-
mente; 

6.5.          Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do 
valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento administrativo. 

6.6           A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará à Contratada o contraditório e a ampla defesa, observando-
se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

6.7.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei 
nº 8.666/93. 

6.8.   Se a Contratada não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro de 
5 (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 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 

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

6.10.  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. 

6.11.  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. 

Minuta de edital (1179543)         SEI 0007932-66.2022.6.02.8000 / pg. 132



 

 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 
6.12.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes contratantes, 
respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas reguladoras da 
matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o 
caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito 
Privado. 
 
6.13.  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 unidade competente de cada Órgão Contratante,  quando 
mantidas as mesmas condições iniciais de habilitação e cumpridos os 
seguintes  requisitos: 

a. Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da emissão 
(nota fiscal eletrônica, se for o caso), acompanhada da Certidão Negativa de Débito – 
CND, comprovando regularidade com o INSS; do Certificado de Regularidade do 
FGTS – CRF, comprovando regularidade com o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa 
de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Se-
cretaria da Receita Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, 
emitida pela Justiça do Trabalho; e  da prova de regularidade para com a Fazenda 
Estadual do domicílio ou sede do Fornecedor; e 

b. Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor. 

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 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%. 
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7.7.  Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liqui-
dação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de 
preços ou a atualização monetária. 

8 – DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS. 
 

8.1.     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 9.488/2018. 

 
9 - DA PUBLICAÇÃO. 
 

9.1.       O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União. 
 
10 – DO FORO. 
 

10.1.  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 PM/AL: 
 
 
Pelo IFAL/CE: 
 
 
Pelo CBM/AL: 
 
 
 
Pela Empresa: 
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INFORMAÇÃO Nº 6888 - 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 de
estabilizadores de pequeno porte.

 

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

 

Outrossim, informo que houve manifestação de interesse da Polícia Militar de Alagoas,
do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará e do Corpo de Bombeiro Militar
do Estado de Alagoas na IRP nº 26/2022, de acordo com o comprovante do
Comprasnet (1159427).

 

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

 

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

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

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

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 20/10/2022, às 13:13, 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
1179551 e o código CRC 5FCF7B6A.
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DESPACHO

Maceió, 20 de outubro de 2022.
À AJ-DG, 
 
Senhor(a) Assessor (a),
 
Diante da solicitação do Instituto Federal de

Estucação, Ciência e Tecnologia do Ceará acerca da
necessidade da Ata de Registro de Preços ser assinada,
também, pelo Órgão Participante, como é praxe neste
Regional, encaminho o e-mail recebido por esta Seção para
ciência e deliberação.

Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 20/10/2022, 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
1180560 e o código CRC 2183DCC2.

0007932-66.2022.6.02.8000 1180560v1
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DESPACHO

Maceió, 21 de outubro de 2022.
Senhora Chefe,
 
A Ata de Registro de Preços é um documento

vinculativo e obrigacional, ou seja, é um documento que gera
a expectativa de contratação.

 
Nele, são registrados os preços, fornecedores,

condições de fornecimento e todos os órgãos participantes.
 
Tendo em conta o que disposto no Despacho

SLC 1180560, esta Assessoria Jurídica não enxerga no
expediente citado razões para não continuar a seguir a praxe
de assinatura da ata pelos participantes do certame como
"carona".

 
Recomenda-se a continuidade da sistemática até

então adotada por este TRE/AL, posto que ato singelo e sem
maior dificuldade de implementação prática, salvo melhor
percepção.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 21/10/2022, 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
1182292 e o código CRC 78ACFB5C.

0007932-66.2022.6.02.8000 1182292v1
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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 AJ-DG, para análise da minuta de edital.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 24/10/2022, às 13:21, 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
1183298 e o código CRC AFF747A4.

0007932-66.2022.6.02.8000 1183298v1
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PROCESSO : 0007932-66.2022.6.02.8000
INTERESSADO : PREGOEIROS
ASSUNTO : ANÁLISE MINUTA EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO. REPETIÇÃO. REGISTRO DE PREÇOS ESTABILIZADORES.

 

Parecer nº 1653 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

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

ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, objetivando o
Registro de Preços de estabilizadores de pequeno porte, com
a participação da Polícia Militar de Alagoas, do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará e  do
Corpo de Bombeiro Militar de Alagoas, que atuarão neste
certame como Órgãos Participantes, em conformidade com o
§6º, do art. 4º do Decreto nº 7.892/2013, tudo de acordo com
requisição promovida pela Secretaria de Tecnologia da
Informação.

 
2. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
 
Neste ponto, impende noticiar a publicação da Lei

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

 
 De relevo gizar que o novel dispositivo legal

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

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

Não obstante, o artigo 191 da nova Lei de
Licitações faculta a opção pela lei ainda vigente, neste mesmo
prazo de 2 (dois) anos, conforme expressa previsão, verbis:

 
"Art. 191. Até o decurso do prazo de que
trata o inciso II do caput do art. 193, a
Administração poderá optar por licitar ou
contratar diretamente de acordo com esta
Lei ou de acordo com as leis citadas no
referido inciso, e a opção escolhida
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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
(1179543).

 
3. DO PROCEDIMENTO
 
O procedimento foi iniciado após o fracasso do

Pregão Eletrônico n° 64/2022, com a Informação 4924
(1120533), e a manifestação da SAD (1127412) para
continuidade da contratação e os devidos pronunciamentos
pelas unidades competentes.

 
Constam dos autos do Processo SEI n° 0001864-

03.2022.6.02.8000, que iniciou a contratação, os seguintes
documentos: 

 
- Documento de Oficialização da Demanda
(DOD) nº 01/20222 (1022144), nos termos
da Resolução CNJ nº 182/2013;
- Portaria nº 119/2022 (1034893) que
nomeou a  Comissão de Planejamento;
- Estudos Preliminares (1049252), nos
termos da Resolução CNJ nº 182/2013;
 

Constam dos presentes autos os seguintes
documentos:

 
- Termo de Referência TIC 32 (1163185) -
versão final;
- Concordância com os termos do TR pelo
Secretário de Tecnologia da Informação
(1139158) e aprovação pelo Sr. Secretário
de Administração 1139881;
- Pesquisa de preços realizada pela SEIC
(1140145), com o valor total para os
itens orçados em R$ 30.573,00 (trinta mil
quinhentos e setenta e três reais), com a
sugestão de que a contratação ocorra por
meio de Pregão Eletrônico, com
fundamento na Lei 10.520/2002, pelos
Decretos nº 7.892/2013 e 10.024/2019,
com participação exclusiva de
microempresas e empresas de pequeno
porte para todos os itens.
 

Após abertura da Intenção de Registro de Preços
(1148458), houve a adesão pelo Corpo de Bombeiros Militar
de Alagoas, do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Ceará e da Polícia Militar de Alagoas
(1159427).
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A SEIC (1171934) realizou nova estimativa
considerando os quantitativos requeridos pelo CBM/AL, pelo
IFCE e pela PM/AL, consolidados no Termo de Referência TIC
32 (1163185), estimando o novo valor em R$ 186.495,30
(cento e oitenta e seis mil quatrocentos e noventa e cinco
reais e trinta centavos) para a contratação.

 
Por fim, vieram os autos a esta Assessoria Jurídica,

para fins de análise da referida minuta, ex vi do parágrafo
único do art. 38 da Lei n.º 8.666/93 e art. 11 da Resolução
TRE-AL nº 15.787/17.

 
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.
 

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 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 ."

 
Por se tratar de aquisição em regime de registro de

preços, dispensável, nesta fase, a indicação de dotação
orçamentária (Decreto nº 7.892/13, art. 7º, § 2º).

 
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.
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O pregão, segundo a disciplina do art. 1º da
antedita Lei nº 10.520/02, bem como os arts. 1º e 3º do
Decreto nº 10.024/2019, destina-se à aquisição de bens e
serviços comuns, ou seja, aqueles cujos padrões de
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos
pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado, o
que parece ser o caso dos presentes autos, havendo, de fato, a
possibilidade jurídica de utilização da modalidade pregão, na
forma eletrônica, ao certame em tela, registrando-se, ainda,
que quase todos os atos da fase interna ou preparatória,
previstos no art. 3º da Lei n.º 10.520/02 c/c o Decreto n.º
10.024/2019, foram devidamente observados.

 
"Art. 1º  Este Decreto regulamenta a
licitação, na modalidade de pregão, na
forma eletrônica, para a aquisição de
bens e a contratação de serviços comuns,
incluídos os serviços comuns de
engenharia, e dispõe sobre o uso da
dispensa eletrônica, no âmbito da
administração pública federal.
(...)
Art. 3º  Para fins do disposto neste
Decreto, considera-se:
(...)
II - bens e serviços comuns - bens cujos
padrões de desempenho e qualidade
possam ser objetivamente definidos pelo
edital, por meio de especificações
reconhecidas e usuais do mercado;
(...)
§ 1º  A classificação de bens e serviços
como comuns depende de exame
predominantemente fático e de natureza
técnica."
 

Frise-se, ainda, que o presente procedimento
contém todos os elementos necessários, segundo as
prescrições do art. 8º do Decreto nº 10.024/2019, quais
sejam, a justificativa da contratação, o termo de referência, a
planilha de custo,a dotação orçamentária e a minuta do edital,
sendo que esta não traz cláusula restritiva ou impertinente
para a execução do objeto contratual, obedecendo, destarte,
ao art. 37, inc. XXI, da Constituição Federal e ao art. 14, do
antedito Decreto, pendente, ainda, a autorização de abertura
da licitação.

 
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:
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"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
 
 Em face do que determina a PORTARIA

PRESIDÊNCIA Nº 226/2018, que regulamentou a
obrigatoriedade do uso de listas de verificação dos
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. Segue a lista de
verificação contida no Anexo II - Atos administrativos e
documentos necessários à instrução da fase interna do
procedimento licitatório na modalidade pregão, no formato
eletrônico, prévios às contratações de bens e serviços de
tecnologia da informação.

 

Item Questionário
Sim
Não
N/A

Evento

FORMALIDADES PRELIMINARES

1
O processo administrativo foi
devidamente autuado?
Ref. art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93

SIM  

2

A demanda por bens e/ou serviços de
TI está em harmonia com o
Planejamento Estratégico Institucional
(PEI) ou com o Planejamento
Estratégico de Tecnologia da
Informação e Comunicação (PETIC) do
TRE/AL, alinhados com o Planejamento
Estratégico do Poder Judiciário?
Ref. caput do art. 6º, da Resolução nº
182/2013

SIM 1022144

3

A unidade demandante da contratação
para os fins do disposto no caput do
art. 7º e o seu § 1º, ambos da
Resolução nº 182/2013, apresentou no
1º trimestre do ano que antecede a
contratação os elementos suficientes
para subsidiar a proposta orçamentária
e até o dia 30 de novembro do mesmo
ano o Plano de Contratações de
Soluções de Tecnologia da Informação
e Comunicação, na forma do Manual de
Contratações de TI do TRE/AL - Etapas
do Planejamento da Contratação?
Resolução nº 182/2013:
Art. 7º O Plano de Contratações de
STIC do órgão deverá ser elaborado
no exercício anterior ao ano de sua
execução, pela Área de Tecnologia da
Informação e Comunicação, em
harmonia com o seu Plano Diretor de
Tecnologia da Informação e
Comunicação (PDTIC), de modo
a incluir todas as contratações

SIM 1022144
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necessárias ao alcance dos
objetivos estabelecidos nos
planejamentos do órgão e de TIC.
§ 1º O Plano de Contratações de STIC
deverá ser submetido até o dia 30
(trinta) de novembro de cada ano à
autoridade competente do órgão
que deliberará sobre as ações e os
investimentos em Tecnologia da
Informação e Comunicação a serem
realizados.

4

Consta dos autos Estudos Preliminares
e Projeto Básico ou Termo de
Referência?
Ref. art. 8 da Resolução nº 182/2013

SIM
 
1049252
1163185

5

Se a contratação for de mão de
obra terceirizada, a Equipe de
Planejamento da Contratação elaborou
Plano de Trabalho, nos termos do art.
9º da Resolução nº 182/2013, antes de
fazer o Termo de Referência?

N/A  

6

A unidade demandante e a Equipe de
Planejamento da Contratação estão
cientes de que não poderão ser objeto
de contratação de STIC:
     (1) mais de uma solução de TI em
um único contrato; e
     (2) gestão de processos de
Tecnologia da Informação e
Comunicação, incluindo segurança da
informação

SIM  

7

Na hipótese de a contratação se
destinar à aquisição de serviço de
Suporte Técnico aos processos de
planejamento e avaliação da qualidade
da Solução STIC, o responsável
indicado para supervisionar o contrato
é servidor deste TRE?
Ref. § 1º do art. 10 da Resolução CNJ
nº 182/2013.

 N/A  

8

A unidade demandante e a Equipe de
Planejamento da Contratação estão
cientes de que a empresa contratada
para prover a STIC não poderá ser a
mesma que avalia, mensura ou fiscaliza
o objeto da contratação?
Ref. Parágrafo segundo do art. 10, da
Resolução CNJ nº 182/2013

SIM  

9
Foram observadas as vedações
constantes do art. 11 da Resolução CNJ
nº 182/2013?

SIM  

10
Os Estudos Preliminares contemplam
as etapas previstas no § 1º do art. 12
da Resolução CNJ nº 182/2013?

SIM  

11

Consta dos autos o Documento de
Oficialização da Demanda,
contemplando os elementos enunciados
no § 5º do art. 12 da Resolução CNJ nº
182/2013?

SIM 1022144

12
Foi instituída equipe de planejamento
da contratação, na forma dos §§ 5º, 6º
e 7º do art. 12 Resolução CNJ nº
182/2013?

SIM 1034893

13
Houve a indicação do Gestor do
Contrato, Fiscal do Contrato ou Equipe
de Gestão?

NÃO Fase
posterior

A equipe de planejamento foi quem
elaborou e assinou os Estudos
Preliminares e o TR ou PB?
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14 Preliminares e o TR ou PB?
Ref. § 1º do art. 13 da Resolução CNJ
nº 182/2013

SIM  

15

O titular da área demandante aprovou
os termos da contratação?
Ref. § 1º do art. 13 da Resolução CNJ
nº 182/2013

SIM 1139158

16

A autoridade competente autorizou o
prosseguimento da contratação
pretendida?
Ref. § 1º do art. 13 da Resolução CNJ
nº 182/2013

SIM 1139881

17

A Equipe de Planejamento da
Contratação produziu justificativa para
a não elaboração da documentação
exigida em cada uma das etapas dos
Estudos Preliminares da STIC (análise
de viabilidade da contratação,
sustentação do contrato, estratégia
para a contratação e análise de risco)?
Ref. § 3º, do art. 13, da Resolução nº
182/2013

N/A  

18
O documento Análise de Viabilidade da
Contratação contém os elementos
mínimos estabelecidos no art. 14, da
Resolução CNJ nº 182/2013?

SIM 1049252

19
O documento Sustentação do Contrato
contém os elementos mínimos
estabelecidos no art. 15, da Resolução
CNJ nº 182/2013?

SIM 1049252

20
O documento Estratégia para a
Contratação contém os elementos
mínimos estabelecidos no art. 16, da
Resolução CNJ nº 182/2013?

SIM 1049252

21
O documento Análise de Riscos contém
os elementos mínimos estabelecidos no
art. 17, da Resolução CNJ nº 182/2013?

SIM 1049252

22
A Equipe de Planejamento da
Contratação elaborou o Termo de
Referência em consonância com os
Estudos Preliminares da STIC?

SIM 1163185

23
A Equipe de Planejamento da
Contratação observou o constante nos
§§ 1º, 2º e 3º, do art. 18, da Resolução
nº 182/2013, na elaboração do TR?

SIM 1163185

24
O Termo de Referência contém ainda
os elementos mínimos estabelecidos na
Resolução CNJ nº 182/2013?

SIM 1163185

25
O titular da área demandante aprovou
os Estudos Preliminares e o Termo de
Referência da Contratação?

SIM
1075444
1139158

PESQUISA DE PREÇOS

26

Antes da pesquisa de preços, consta a
aprovação motivada do Termo de
Referência pela autoridade
competente?
Ref. art. 14, II do Decreto nº
10.024/2019

SIM
1139881
 

27

Foi realizada a pesquisa de preços
praticados pelo mercado do ramo do
objeto da licitação?
Ref. art. 3º, III, da Lei nº 10.520/02,
art. 3º, XI do Decreto nº 10.024/2019,
arts. 15, III e 43, IV da Lei nº
8.666/1993, art. 22, IN/SLTI 04/2014 e
IN/SLTI 05/2014.

SIM
1140145
1171934
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28

Tratando-se de serviço, existe
orçamento detalhado em planilhas que
expresse a composição de todos os
seus custos unitários baseado em
pesquisa de preços praticados no
mercado do ramo do objeto da
contratação (art. 7º, § 2º, II da Lei
8.666/1993 e art. 15, XII, “a”, da
IN/SLTI 02/2008), assim como a
respectiva pesquisa de preços
realizada (art. 43, IV da Lei nº
8.666/93, art. 15, XII, “b”, IN/SLTI
02/2008 e IN/SLTI 05/2014)?
Ref. Acórdão 2471/2008 – Plenário -
TCU

N/A  

29

Quando da utilização de método de
pesquisa diverso do disposto no § 2º do
art. 2º da IN/SLTI 05/2014, foi tal
situação justificada?
Ref. art. 2º, § 3º da IN/SLTI 05/2014

N/A  

30

No caso de pesquisa com menos de 3
preços/fornecedores, foi apresentada
justificativa?
Ref. art. 2º, § 5º da IN/SLTI 05/2014

N/A  

31

A Seção de Compras avaliou a
estimativa de preços e atestou a
compatibilidade do preço cotado com
aquele praticado no mercado ou
encaminhou a pesquisa para
manifestação da unidade demandante,
conforme o caso?

SIM
1140145
1171934

MINUTA DO EDITAL

32

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?

N/A
1179543
1179551

33

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

SIM  

34

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 1179543

35

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  

36

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  

37

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

SIM  
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interessados em participar da
licitação?

38

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  

39

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  

40
A minuta do edital contém definição da
forma de apresentação de lances, dos
critérios de julgamento, classificação e
aceitação das propostas?

SIM 1179543

41
As exigências de habilitação jurídica
contidas na minuta do edital estão de
acordo com a legislação?

SIM 1179543

42
As exigências relativas à regularidade
fiscal e trabalhista contidas na minuta
do edital estão de acordo com a
legislação?

SIM 1179543

43
A forma de divulgação de licitação está
de acordo com o valor a ser
contratado?

SIM 1179543

44
A minuta do edital contempla a
avaliação quanto aos critérios de
habilitação econômico-financeira?

NÃO  

45
A minuta de edital contém critério
objetivo para avaliar a exequibilidade
das propostas?

SIM 1179543

46
A minuta de edital se abstém de definir
de forma genérica penalidades
aplicáveis na fase de julgamento da
licitação?

SIM 1179543

47
A minuta do contrato estabelece prazo
razoável (não exíguo) para início da
prestação de serviços?

N/A  

48
A minuta do contrato/ata contém
descrição dos prazos e modo para
fornecimento de bens e/ou prestação
dos serviços?

SIM 1179543

49
A minuta do contrato/ata contém
descrição das obrigações atribuídas ao
TRE-AL e à fornecedora?

SIM 1179543

50
A minuta do contrato/ata contém
obrigação à fornecedora de manter as
condições de habilitação durante a
execução do contrato?

SIM 1179543

51
A minuta do contrato/ata contém
descrição das sanções administrativas
aplicáveis às fornecedoras que
incorrerem em inadimplemento?

SIM 1179543

52

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

NÃO  

53
A minuta do contrato estabelece,
quando for o caso, a segregação entre o
recebimento provisório e o definitivo?

SIM 1179543

54
A minuta do contrato contém requisitos
de qualidade que viabilizem a
vinculação da remuneração com os N/A  
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resultados?

55
A minuta do contrato/ata contém
cláusula com previsão de reajuste e/ou
repactuação de preços?

NÃO Irreajustáveis

56

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

NÃO  

OUTROS ATOS INSTRUTÓRIOS

57

A SLC/COMAP verificou os dispositivos
legais que dispõem sobre a margem de
preferência?
Ref. Decretos nºs 7546/ 2011 e
8538/2015

SIM  

58

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

SIM 1179551

59
A SLC verificou a incidência das
exceções previstas no art. 10 do
Decreto nº 8.538/15, devidamente
justificada, a afastar a exclusividade?

N/A  

60

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

 Em curso

61

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. 13, III e 8º, V do Decreto
10.024/2019

 Próxima fase

62
Consta a publicação do aviso de edital?
Ref. art. 4º, I e II, da Lei nº 10.520/02 e
art. 20 do Decreto nº 10.024/2019

 Próxima fase

63

Consta a designação do pregoeiro e
equipe de apoio?
Ref. art. 3º, IV, §§1º e 2º da Lei nº
10.520/02, arts. 14, V,  16, I,  17, 18 e
8, VI, do Decreto nº 10.024/2019

 Próxima fase

64

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

1148458 -
ABERTURA
1159427 -
INTERESSES

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

65

Os autos do processo contêm
documento indicativo da existência de
recursos orçamentários para suportar a
despesa?
Ref. art. 8º, IV, do Decreto nº
10.024/2019 e arts. 7º, § 2º, III, 14 e
38, caput, da Lei nº 8.666/93.

N/A  

66

Fora das hipóteses de registro de
preços, os autos do processo contêm
documento com estimativa do impacto
orçamentário financeiro da
despesa? Ref. art. 16, I, da Lei

N/A  
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Complementar nº 101/2000

67

Os autos do processo contêm
declaração do ordenador da despesa?
Ref. art. 16, II, da Lei Complementar
nº 101/2000

N/A  

 
7. CONCLUSÃO
 
Assim, esta Assessoria Jurídica aprova, em face de

sua regularidade jurídica, a minuta 1179543, de licitação na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO,
objetivando o Registro de Preços de estabilizadores de
Militar do Estado de Alagoas, d o Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará e do Corpo de
Bombeiro Militar de Alagoas, que atuarão neste certame como
Órgãos Participantes, em conformidade com o §6º do art. 4º
do Decreto nº 7.892/2013, tudo de acordo com requisição
promovida pela Secretaria de Tecnologia da Informação.

 
À superior consideração do Senhor Diretor-Geral.
 

Documento assinado eletronicamente por MANUELA ROCHA LIMA, Estagiário(a), em
24/10/2022, às 18:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 24/10/2022, às 18:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1183729 e o código CRC E49EDB14.

0007932-66.2022.6.02.8000 1183729v6
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

CONCLUSÃO

Maceió, 24 de outubro de 2022.
 
Senhor Presidente,
 
Tendo em conta o pronunciamento da Assessoria Jurídica

(1183729), que aprovou a minuta de edital de PREGÃO
ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, objetivando o Registro de
Preços de estabilizadores de pequeno porte, com a participação da
Polícia Militar de Alagoas, do Instituto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia do Ceará e do Corpo de Bombeiro Militar de Alagoas,
que atuarão neste certame como
Órgãos Participantes, em conformidade com o § 6º, do art. 4º do
Decreto nº 7.892/2013, submeto o feito à superior consideração de
V. Exa. para a necessária e competente deliberação, com a
recomendação de que seja autorizada a realização da fase externa do
certame.

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 24/10/2022, às 18:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1184021 e o código CRC C1314B7F.

0007932-66.2022.6.02.8000 1184021v1
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PROCESSO : 0007932-66.2022.6.02.8000
INTERESSADO : PREGOEIROS
ASSUNTO : Autorização. Pagamento. Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço.

 

Decisão nº 4679 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor Diretor-
Geral, inserta no evento SEI 1184021.

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 em sua forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR
PREÇO, objetivando o Registro de Preços de estabilizadores de
pequeno porte, com a participação da Polícia Militar de Alagoas,
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará e do
Corpo de Bombeiro Militar de Alagoas, que atuarão neste certame
como Órgãos Participantes, tudo de acordo com requisição
promovida pela Secretaria de Administração desta Corte, conforme
descrito no Termo de Referência no evento SEI nº 1163185.

À SAD para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no evento SEI
(1179543), aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria Geral por
meio do Parecer nº 1653/2022 (1183729) e demais medidas cabíveis.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
25/10/2022, às 18:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1184734 e o código CRC EC99D90F.

0007932-66.2022.6.02.8000 1184734v6
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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 outubro de 2022.
À SLC, para publicar o aviso de licitação, na forma

autorizada pela Presidência, na Decisão 4679 (doc. 1184734).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 25/10/2022, às 22:49, 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
1185431 e o código CRC F75D4EC1.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94/2022 

 
PROCESSO Nº 0007932-66.2022.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 24 de novembro de 2022 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: 15 horas 

 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de 
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, objetivando o Registro de Preços 
de estabilizadores de pequeno porte, com a participação da Polícia Militar de Alagoas, do   
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará e do Corpo de Bombeiro Militar 
de Alagoas, que atuarão neste certame como Órgãos Participantes, em conformidade com o 
§6º, do art. 4º do Decreto nº 7.892/2013. 

   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 de estabilizadores de pequeno 
porte, com a participação da Polícia Militar de Alagoas, do   Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Ceará e do Corpo de Bombeiro Militar de Alagoas, que atuarão 
neste certame como Órgãos Participantes, conforme especificações e condições assentadas 
nos ANEXOS deste edital. 

 
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 ou do órgão 
partícipe. 
 
2.3. A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional Eleitoral a 
contratar, exceto quanto ao quantitativo relativo ao “aquisição mínima” constante no 
Anexo I-A, 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 
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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 – DOS PRAZO DE ENTREGA E DE GARANTIA E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
 

3.1. Os materiais deverão ser entregues no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias 
corridos, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento, que poderá ser 
encaminhada por e-mail. 
 
3.2.  Os materiais deverão possuir garantia mínima de 02 (dois) anos. 

3.3.  O fabricante deve possuir assistência técnica autorizada no local de            
fornecimento dos materiais, cabendo ao licitante a comprovação de tal condição. 

4 - DA PARTICIPAÇÃO 
 

4.1.  Poderão participar deste pregão empresas 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. 

 

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

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pe-

queno 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 microempreen-

dedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

4.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma 

da legislação vigente; 

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

3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos 

para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

5.  que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de 

dissolução ou liquidação; 

6. que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha 

reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupan-

tes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de 

servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta 

ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da li-

citação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Na-

cional 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” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 
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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; 

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 apre-

sentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

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

edade 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 Norma-

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

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

te ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º 

da Constituição Federal; 

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem cumprimento 

de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 

Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, 

conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

4.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitan-

te 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 participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrôni-

ca. 

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 pe-

la Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

5.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do lici-

tante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para reali-

zação das transações inerentes a este Pregão. 

5.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas 

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

os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do 

provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos 

decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

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

no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, deven-

do proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique 
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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, concomitante-

mente 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 do-

cumentação. 

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 pro-

posta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

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

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

negociação e julgamento da proposta. 

6.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classi-

ficado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público 

após o encerramento do envio de lances. 

 
7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
 

7.1.  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema ele-

trônico, dos seguintes campos: 

a) Valor unitário do item ofertado; 

b) Descrição detalhada do item ofertado, contendo as informações similares à especi-

ficação constante no Anexo I-A; 

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 pre-

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

ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

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

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

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

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

data de sua apresentação. 

7.6.  Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos desta 

licitação e as descrições constantes no Catálogo de Materiais do “SIASG”, prevalecerão, 

sempre, as descrições constantes neste edital. 

7.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de re-

gência 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 sis-

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

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

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

contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no 

Termo de Referência. 

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

8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

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

somente estas participarão da fase de lances. 

8.4.  O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pre-

goeiro e os licitantes. 

8.5.  Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusi-
vamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu rece-
bimento e do valor consignado no registro. 

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

do 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 “aber-

to 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 

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 anterio-

res deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada 

imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia; 

8.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo 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. 
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8.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pre-

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

lances. 

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

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 Edi-

tal 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 clas-

sificação, 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 prefe-

rência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

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 eletrônico 

dentre as propostas empatadas. 

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

minhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o me-

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

ferentes 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 julga-

mento da proposta. 

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

9.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em 

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

Edital do Pregão Eletrônico nº 94/2022 (1193362)         SEI 0007932-66.2022.6.02.8000 / pg. 165



 

 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o dispos-

to no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 

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

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

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

9.3.  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final su-

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

preço manifestamente inexequível. 

9.3.1. Os preços máximos fixados para o material ora licitado está disponível no Anexo 
I-A deste edital, que de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está 
autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 

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

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

acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não 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 exe-

quibilidade 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, doze horas de antece-

dência, e a ocorrência será registrada em ata. 

9.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complemen-

tar, 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 pro-

posta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
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9.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a 

nova data e horário para a sua continuidade. 

9.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, 

poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme disposto no 

item 8.24. 

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

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

 
10 – DA HABILITAÇÃO. 
 

10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante de-

tentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual des-

cumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de san-

ção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta 

aos seguintes cadastros: 

10.1.1. SICAF; 

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

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

10.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e tam-

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

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

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

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

te. 

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 habilita-

ção jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e ha-

bilitação 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 
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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 Prego-

eiro 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 requisi-
tos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida 
em relação à integridade do documento digital. 

10.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF dife-

rentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

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

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

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

dos somente em nome da matriz. 

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

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

centralização do recolhimento dessas contribuições. 

10.10.  Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, nos ter-

mos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

10.10.1. Habilitação jurídica: 

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

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

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

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

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

seus administradores; 

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

de autorização; 

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. 

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-
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dastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço 

patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

10.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 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 regulari-

dade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 2 (dois) 

dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo 

poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, 

quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

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

anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previs-

tas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na 

ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra licitante 

microempresa ou empresa de pequeno porte com alguma restrição na docu-

mentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização. 

10.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 

exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 

horário para a continuidade da mesma. 

10.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja 

por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 

desacordo com o estabelecido neste Edital. 

10.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver 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 

prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e de-

verá: 
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a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, 

sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo ser assinada pelo licitan-

te 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.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em conside-

ração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, 

se for o caso. 

11.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, mo-

delo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

11.4.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário 

em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

11.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, 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 

Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o jul-

gamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

11.6. 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. 

11.7.  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 

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 

importará a decadência desse direito. 

12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 
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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 apro-

veitamento. 

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 rea-
lização 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 posterio-
res ao encerramento da etapa de lances. 

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 con-
tidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atuali-
zados. 

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

14.1.  Até 01 (um) dia útil 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 27.11 
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 um dia útil 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 01 (um) dia útil anterior à data designada para abertura 

da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br. 
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14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de um dia útil, 

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 pre-

vistos 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 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 
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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 
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. 
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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. 
 
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 
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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, conforme subitem 16.15. 
 

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

a) Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo; 

b) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata 
de Registro de Preços e do(s) contrato(s) dela decorrentes, 
por meio de servidor(es) designado(s), 
de modo a garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta;  

c) Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o presen-
te termo, de toda a documentação referente ao mesmo;  

d) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações      
contratuais; 

e) Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o         
contraditório e ampla defesa. 

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

a) Fornecer o(s) equipamento(s), conforme especificações, quantidades, prazos e de-
mais condições estabelecidas neste Edital, na Ata de Registro de Preços, 
na Ordem de Fornecimento, na Proposta e no Contrato; 
b)Fornecer a documentação necessária à instalação e 
à operação dos produtos (manuais, termos de garantia, 
etc.), completa, atualizada e em português do Brasil, caso exista, ou em inglês; 
c)Disponibilizar Central 
de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados técnicos, conforme
 períodos, horários e condições estabelecidas no Edital e em seus Anexos; 
d) Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da Ad-
ministração sobre mudanças nos dados para contato com a Central 
de Atendimento; 
e)Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo 
representante da Administração, referentes a qualquer problema detectado ou 
ao andamento de atividades da garantia; 
f)Responder 
por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao patrimônio da Admi-
nistração ou a terceiros, 
por ocasião da execução do objeto, procedendo imediatamente aos reparos ou 
às indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente; 
g) Responsabilizar-se  integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e pela exe-
cução dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade, desempenho, efici-
ência e produtividade na execução dos trabalhos, dentro dos prazos estipulados e cujo 
descumprimento será considerado infração passível de aplicação das penalidades pre-
vistas neste Edital; 
h)Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal 
e imediatamente, todas as ocorrências anormais e/ou 
que possam comprometer a execução do objeto; 
i) Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da Administração ou de 
terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto, respeitando 
todos os critérios estabelecidos, aplicáveis aos dados, informações, regras de negó-
cios, documentos, entre outros pertinentes, sob pena de responsabilidade civil, penal 
e administrativa; 
j)Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obedeç
am rigorosamente às normas e 
aos procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da Informação do 
TRE/AL; 
k)Responsabilizar-
se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades necessárias
 para prestar a garantia on-site. 
l)Prestar as informações e 
os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Administração, referentes
 a qualquer problema detectado ou 
ao andamento de atividades da garantia técnica. 

m) Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de expedien-
tes/notificações enviadas pelo TRE/AL; 

n) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço ele-
trônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho; 
 
o)  Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal; 
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p) 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; 

q)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; 
 
r)Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; 
 
s)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. Os materiais deverão ser entregues, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias 
corridos a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento, que poderá ser 
encaminhada por e-mail, no horário normal de expediente do Órgão, de segunda a sexta-
feira, no local a ser informado na ordem de fornecimento, num dos seguintes endereços: 

 
a) na Seção de Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situado na 
Rua Coronel Pedro Lima, nº 230 – Jaraguá, CEP: 57022-220, Maceió/AL; 
 
b) na Sede da Polícia Militar de Alagoas, situada na Praça da Independência, nº 
67 – Centro, Maceió/AL; 
 
c) no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – campus 
Tabuleiro do Norte, situado na Rodovia CE-377, Km 2 - Bairro Sítio Taperinha - CEP 
62960-000, Tabuleiro do Norte/CE, Telefone: (85) 3401-2284, e-mail: 
cac.tabuleiro@ifce.edu.br; 
 
d) na Sede do Quartel do Comando Geral (QCG) do Corpo de Bombeiro Militar do 
Estado de Alagoas, localizado na Avenida Siqueira Campos, s/nº - Trapiche da 
Barra, CEP: 57010-405, Maceió/AL, dentro do horário de expediente do Órgão, 
fone (82) 3315-2830/2817, dentro do horário de expediente do Órgão, e-mail: 
compras@bombeiros.al.gov.br. 

20.2. O Tribunal designará Gestor ou Comissão, conforme a necessidade formal 
para o caso concreto da Ordem de Fornecimento ou instrumento equivalen-
te,  para realizar o recebimento provisório, que só será emitido se os equipamentos es-
tiverem de acordo com as especificações técnicas; 

a) Após a entrega, os equipamentos serão submetidos à avaliação e homologação pe-
los responsáveis técnicos do Tribunal; 

b)  O exame para comprovação das características técnicas consistirá em avaliações e 
testes não-destrutivos, por amostragem realizados em duas etapas: 
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b.1. Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues; 

b.2. Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, no mínimo, 
10% (dez por cento) e não menos do que 01 (um) dos equipamentos recebi-
dos. O Tribunal poderá, a seu critério, executar os testes nos demais equipa-
mentos, dentro de um critério de razoabilidade, podendo chegar a 100% dos 
quantitativos, mas dentro de um prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos e 
contados de cada lote de equipamentos. 

c) As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos que 
acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e disponível 
no sítio do fabricante. 

d) Após a verificação do perfeito funcionamento dos equipamentos e adequação às 
especificações técnicas, será emitido e assinado Termo de Recebimento Definitivo. 

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 corridos, 
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; 
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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.  Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos 
artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e ampla 
defesa, às seguintes penalidades: 
 

a) advertência; 

a).1 A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento de obriga-
ção contratual e terá que apresentar as devidas justificativas em um prazo de até 5 
(cinco) dias úteis após o recebimento da notificação; e 

a).2 Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem improceden-
tes as justificativas apresentadas, a Contratada será advertida; 

b) multa de:  

b).1 0,5% por dia, sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de 
atraso injustificado na entrega dos equipamentos, limitada a incidência a 20 (vinte) 
dias corridos; 

b).1.1 No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo superi-
or a 20 (vinte) dias corridos, com a aceitação pela Administração, será aplicada a 
multa de 10% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e 

b).1.2 No caso de atraso injustificado na entrega do bem por prazo superior a 20 (vin-
te) dias corridos, com a não aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade 
20% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução total da obriga-
ção, podendo haver, ainda, o cancelamento do  registro de preços do Fornecedor; 

b).2 0,5% por dia, sobre o valor do equipamento, 
no caso de atraso injustificado na solução do chamado de garantia, limitada a
 incidência 30 (trinta) dias corridos; 

b).2.1 
No caso de atraso injustificado na solução do chamado de garantia por prazo
     superior a 30 (trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente, a multa de 
1% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e 

b).2.2 A multa por atraso relacionada ao item anteri-
or será auferida por Ordem de Fornecimento e aplicada somente uma única v

ez a cada mês, independente da quantidade de equipamentos sem solução. 
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b).3 10% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução 
parcial da obrigação assumida; 

b).4 20% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução total da 
obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro de preços do Fornece-
dor; 

b).5 10% sobre o valor global estimado da Ata de Ata de Registro de Preços, na hipó-
tese de recusa em assinar a Ata ou o instrumento do contrato, ou retirar a Ordem 
de Fornecimento. 

c) impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF pelo 
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades legais; e 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será conce-
dida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes. 

21.4.1.    As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do subitem anterior poderão 
ser aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa. 

21.4.2.           O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será 
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado judicial-
mente; 

21.5.          Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do 
valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento administrativo. 

21.6           A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará à Contratada o contraditório e a ampla defesa, observando-
se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

21.7.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei 
nº 8.666/93. 

21.8.   Se a Contratada não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro de 
5 (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 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 

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

21.10.  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. 

21.11.  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. 

 
21.12.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
21.13.  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. 
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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 unidade competente de cada Órgão Contratante,  quando 
mantidas as mesmas condições iniciais de habilitação e cumpridos os 
seguintes  requisitos: 

a. Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da emissão 
(nota fiscal eletrônica, se for o caso), acompanhada da Certidão Negativa de Débito 
– CND, comprovando regularidade com o INSS; do Certificado de Regularidade do 
FGTS – CRF, comprovando regularidade com o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa 
de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela 
Secretaria da Receita Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – 
CNDT, emitida pela Justiça do Trabalho; e  da prova de regularidade para com 
a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do Fornecedor; e 

b. Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor. 

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 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%. 

22.7.  Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liqui-
dação 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, 
relativos ao PTRES nº 167674 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas) - 
Natureza da Despesa nº 44.90.52. (Equipamentos e Material Permanente), bem como à 
conta dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual dos demais Órgãos 
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Participantes. 
 

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

 

24 – DO ÓRGÃO GERENCIADOR E DO ÓRGÃO PARTICIPANTE. 

 
24.1. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas é o Órgão Gerenciador responsável 
pela condução do conjunto de procedimentos para registro de preços e gerenciamento da 
Ata de Registro de Preços dele decorrente. 

 
24.2. A Polícia Militar de Alagoas, o Instituto Federal de Educação, Ciência e        
Tecnologia do Ceará e o Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas são Órgãos Participantes 
do    Registro de Preços e integrarão a Ata de Registro de Preços, se houver êxito desta  
licitação. 

 
25 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 

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

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

observarão o horário de Brasília – DF. 

25.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros 

ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade 

jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atri-

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

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

25.5.  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. 

25.6.  Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

25.7.  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. 

25.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais 

peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

25.9. 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 Com-

prasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 

25.10. 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. 
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25.11.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aris-

teu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro Farol, 

CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 

25.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, 

do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 

25.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licita-

ções e Contratos, no endereço especificado no item 25.11, no caso de ser retirado em 

Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 

25.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 

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

 
25.15. 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, 07 de novembro de 2022. 

 
 

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

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 

01. Objeto 
Registro de Preço para aquisição de estabilizadores de pequeno porte  para 
substituir equipamentos fora de garantia e/ou obsoletos utilizados neste Re-
gional. 

02. Quantidade 

Registro de Preço de 366 estabilizadores de no mínimo 1,5 KVA 

1. Para o Tribunal Regional de Alagoas:  60 estabilizadores, sendo 10 em 
entrega imediata; 

2. Para a Polícia Militar de Alagoas:  250 estabilizadores 

3. Para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará: 06 
estabilizadores 

4. Para o Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas: 50 estabilizadores 

03. Resumo da 
Especificação do 
Objeto 

Há a necessidade de se buscar o detalhamento e atendê-lo (Item DETA-
LHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III)). 

Todavia, de forma resumida temos: 

• Estabilizador, compatível com o uso de impressoras laser, no mínimo 
04 tomadas no padrão NBR 14136 e no mínimo 1,5KVA de Potência 

04. Valor Estima-
do 

Os custos totais projetados, por certo, foram objeto de levantamento por 
parte da SEIC/COMAP (1075689), e baseados nestes, podemos estimar: 

Estabilizador custo unitário de R$ 509,55 

1. Para o Tribunal Regional de Alagoas: 

• Total do Registro = 60 estabilizadores  = R$ 30.573,00 
• Para o exercício 2022 = 10 estabilizadores = R$ 5.095,50 

2. Para a Polícia Militar de Alagoas: 

•   Total do Registro = 250 estabilizadores = R$ 127.387,50 

3. Para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará: 

•   Total do Registro = 06 estabilizadores = R$ 3.057,30 

4. Para o Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas: 

•  Total do Registro = 50 estabilizadores = R$ 25.477,50 
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Valor total do registro: R$ 186.495,30 

05. Justificativa 

Os equipamentos tem por finalidade a substituição de equipamentos, ora 
em uso, já não mais cobertos por garantia e que, por ventura, apresen-
tem defeitos irrecuperáveis. Estes aspectos, a um só tempo, a se falar em 
TI, evidenciam a necessidade de atualização e de demanda de salvaguar-
da, esculpida em garantia, da efetividade e continuidade do mister da Se-
cretaria. 

06. Prazo de En-
trega 

O prazo máximo para o fornecimento dos estabilizadores é de 45 dias cor-
ridos após o recebimento da ordem de fornecimento, nota de empenho ou 
documento equivalente. 

07. Adjudicação (Por Item) 

08. Classificação 
Orçamentária 

(A cargo da COFIN). Sugerindo-se material permanente de TI. 

09. Local de     
Entrega 

1. Para o Tribunal Regional de Alagoas: 

Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 

R. Coronel Pedro Lima, 230 - Jaraguá 

Maceió – AL CEP 57022-220 Tel.: (82) 2122-7690 (82) 3328-1947 

Horário: De segunda-feira a sexta-feira das 12 às 19h. 

  

2. Para a Polícia Militar de Alagoas: 

Major PM Péricles Antônio Cabral da Silva 

Distrito Industrial Governador Luiz Cavalcante, s/n, Quadra 8, Centro de 
Suprimentos e Manutenção de Materiais de Intendência – CSMMI/DAL, 

Maceió – AL CEP: 57062-417 Tel: (82) 98848-4854 

E-mail: centrosuprimento@gmail.com 

Horário de atendimento: Segunda a sexta-feira das 08 às 13 horas. 

  

3. Para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – 
campus Tabuleiro do Norte: 

Rodovia CE-377, Km 2 - Bairro Sítio Taperinha 

Tabuleiro do Norte/CE  CEP 62.960-000 Tel: (85) 3401.2284 

E-mail: cac.tabuleiro@ifce.edu.br 

  

4. Para o Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas: 

Av. Siqueira Campos S/N, Bairro: Trapiche da Barra 

Maceió – AL CEP 57.010-405 Tel: (82) 3315-2830/2817 

E-mail: compras@bombeiros.al.gov.br Tel: (82) 3315-2817 
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10. Unidade Fisca-
lizadora 

SAU/COINF/STI 

11. Unidade Ges-
tora 

SEPAT/COMAP/SAD 

12. Sanções Ad-
ministrativas 

Vide 

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a) 
Subitem Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11) 

13. Prazo de Pa-
gamento 

Vide  

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, 
a) 
Subitem Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7) 

14. Estratégia de 
Recebimento 

Vide  

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, 
a) 
Subitem Recebimento do Objeto: 

15. Modalidade e 
Tipo de Licitação 

Vide 

2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e Atendimento 
aos Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V) 

  

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I): 

Registro de Preço para aquisição de estabilizadores de pequeno por-
te  para substituir equipamentos fora de garantia e/ou obsoletos utilizados neste Regio-
nal. 

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I) 

Registro de Preço para aquisição de estabilizadores de pequeno por-
te  para substituir equipamentos fora de garantia e/ou obsoletos utilizados neste Regio-
nal. 

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II) 

  

2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a ) 

Os equipamentos tem por finalidade a substituição, por atualização tec-
nológica, de equipamentos, ora em uso, com aproximadamente 04 anos e já não mais 
cobertos por garantia. Estes aspectos, a um só tempo, a se falar em TI, evidenciam a ne-
cessidade de atualização e de demanda de salvaguarda, esculpida em garantia, da efeti-
vidade e continuidade do mister da Secretaria. 

  

A estratégia de Registro de Preços está amparada no Decreto nº 
7.892/2013, art 3º, incisos: 
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I - vez que os equipamentos podem ser objeto de diversas aquisi-
ções/fornecimentos até que se supra progressivamente toda a demanda de substituição 
progressiva; 

II - as entregas deve ser progressivas de forma que as equipes da STI, em 
número limitado, possam implantar os equipamentos sem que os mesmo precisem ser 
estocados por longos períodos apenas exaurindo seus prazos de garantia. 

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b) 

Garantir a infraestrutura física apropriadas às atividades administrativas 
e judiciais. 

Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e adminis-
trativas. 

2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c) 

Dotar o TRE/AL  e demais participantes da Ata, de estabilizadores de 
pequeno porte com desempenho adequado e com confiabilidade. 

2.4 Alinhamento Estratégico (Art. 18, § 3º, II, d) 

O alinhamento com o PEI é identificado na visão do recursos de infraes-
trutura e tecnologia em seus dois aspectos apontados: 

1 – Garantir a infraestrutura física apropriadas às atividades administrati-
vas e judiciais. 

Alinhamento com os Objetivos Estratégicos da Estratégia Nacional de TIC 
do Poder Judiciário nos seguintes aspectos: 

1. Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e admi-
nistrativas. 

Alinhamento com os Objetivos Estratégicos de TIC da Justiça Eleitoral de 
Alagoas – 2017/2022 nos seguintes aspectos: 

1. Viabilizar serviços e soluções de TIC; 

2. Melhoria da infraestrutura e governança de tecnologia da informação. 

2.5 Referência aos Estudos Preliminares (Art. 18, § 3º, II, e) 

Este Termo de Referência foi elaborado considerando o Documento de 
Oficialização de Demanda (DOD) encaminhado pela Secretaria de Tecnologia da Informa-
ção (STI) e os Estudos Preliminares constantes do Processo SEI nº 0000735-
65.2019.6.02.8000 

2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f) 

É pretendido o Registro de Preço para aquisição de estabilizadores de pe-
queno porte para substituir equipamentos fora de garantia e/ou obsoletos. 

2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g) 

Verifica-se que os bens e serviços pretendidos poderão ser fornecidos por 
diferentes empresas no mercado de TIC. 

Considerando o Item 7 dos Estudos Preliminares, não se vislumbrou al-
ternativa que não o presente Registro de Preços. 

2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h) 
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Os bens e serviços a serem contratados possuem características comuns 
e usuais encontradas atualmente no mercado de TIC, cujos padrões de desempenho e de 
qualidade podem ser objetivamente definidos neste Termo de Referência. 

O objeto desta contratação tem como escopo a obtenção de produto es-
pecífico em período determinado, portanto não se caracteriza como serviço de natureza 
continuada. 

2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i) 

Não haverá parcelamento, cada ordem de fornecimento derivado do Re-
gistro de Preços deverá ser realizada de maneira integral. 

Adjudicação será por item. 

2.10 Vigência 

Será, na forma dos normativos vigentes, o tempo máximo do Registro de 
Preços. 

A vigência da ata será de 12 meses, contados a partir de sua assinatura. 

A utilização do sistema de Registro de Preços visa, primordialmente, a 
redução de número de licitações para o mesmo objeto, porquanto se concentra em um 
único procedimento a possibilidade de realizar diversas aquisições recorrentes e necessá-
rias, via ordens de fornecimento, durante o lapso temporal de sua vigência, em face de 
os preços permanecerem à disposição da Administração. 

2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e Atendimento aos Requisitos 
(Art. 18, § 3º, II, j, IV e V) 

A aquisição pretendida deverá ser realizada por meio de licitação do tipo 
Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo entendimento superior contrá-
rio. 

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de fornecimento de 
equipamento, é pela contratação por licitação via pregão. Por conta de possibilidade de 
contingenciamento orçamentário indicamos a modalidade de registro de preços. 

O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta a contra-
tação de bens e serviços de informática e automação pela administração pública federal, 
direta ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas 
demais organizações sob o controle direto ou indireto da União deve ser aplicado nesta 
aquisição por se tratar de bem de informática. 

A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que 
versa sobre a necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certificações emitidas 
por instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, 
Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme regulamentação 
específica, a adequação à segurança para o usuário e instalações, compatibilidade ele-
tromagnética e consumo de energia. 

Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que 
a certificação para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é voluntária, con-
forme Portaria Inmetro n.º 170 de 10/04/2012. 

(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf). 

pretendida deverá ser realizada por meio de licitação do tipo Pregão Ele-
trônico, como é de praxe neste Regional, salvo entendimento superior contrário. 
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A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de fornecimento de 
equipamento, é pela contratação por licitação via pregão. Por conta de possibilidade de 
contingenciamento orçamentário indicamos a modalidade de registro de preços. 

O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta a contra-
tação de bens e serviços de informática e automação pela administração pública federal, 
direta ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas 
demais organizações sob o controle direto ou indireto da União deve ser aplicado nesta 
aquisição por se tratar de bem de informática. 

A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que 
versa sobre a necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certificações emitidas 
por instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, 
Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme regulamentação 
específica, a adequação à segurança para o usuário e instalações, compatibilidade ele-
tromagnética e consumo de energia. 

Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que 
a certificação para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é voluntária, con-
forme Portaria Inmetro n.º 170 de 10/04/2012. 

(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf). 

2.12 Adequação do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k) 

Para utilização do objeto pretendido é necessário dispor de infraestrutura 
física para sua instalação, situação essa já existente no âmbito do TRE/AL, salvo o surgi-
mento de demanda muito particular e além da previsibilidade. 

2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l) 

NBR 14136 

2.14 Obrigações do Contratante (Art. 18, § 3º, II, m) 

1. Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo; 
2. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de Preços e 

do(s) contrato(s) dela decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s), 
de modo a garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta; 

3. Man-
ter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o present
e termo, toda a documentação referente ao mesmo; 

4. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à 
boa execução das obrigações contratuais; e 

5. Apli-
car as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o co
ntraditório e ampla defesa. 

2.15 Obrigações da Contratada (Art. 18, § 3º, II, m) 

As obrigações abaixo são aplicáveis ao objeto a ser contratado. 
1. Forne-

cer o(s) equipamento(s) conforme especificações, quantidades, prazos e demais
 condições estabelecidas no Edital, na Ata de Registro de Preços, 
na Ordem de Fornecimento, na Proposta e no Contrato; 

2. Fornecer a documentação necessária à instalação e 
à operação dos produtos (manuais, termos de garantia, 
etc.), completa, atualizada e em português do Brasil, caso exista, ou em inglês; 
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3. Disponibilizar Central 
de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados técnicos, conform
e períodos, horários e condições estabelecidas no Edital e em seus Anexos; 

4. Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da Admi-
nistração sobre mudanças nos dados para contato com a Central 
de Atendimento; 

5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo 
representante da Administração, referentes a qualquer problema detectado ou 
ao andamento de atividades da garantia; 

6. Responder 
por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao patrimônio da Ad-
ministração ou a terceiros, 
por ocasião da execução do objeto, procedendo imediatamente aos reparos ou 
às indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente; 

7. Responsabilizar-se  integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e pela exe-
cução dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade, desempenho, efici-
ência e produtividade na execução dos trabalhos, dentro dos prazos estipulados e 
cujo descumprimento será considerado infração passível de aplicação das penalida-
des previstas neste Termo de Referência; 

8.  Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal 
e imediatamente, todas as ocorrências anormais e/ou 
que possam comprometer a execução do objeto; 

9. Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da Administração ou de ter-
ceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto, respeitando to-
dos os critérios estabelecidos, aplicáveis aos dados, informações, regras de negócios, 
documentos, entre outros pertinentes, sob pena de responsabilidade civil, penal e 
administrativa; 

10.  Cum-
prir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obedeçam r
igorosamente às normas e 
aos procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da Informação do 
TRE/AL; 

11.  Responsabilizar-
se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades necessária
s para prestar a garantia on-site. 

12. Prestar as informações e 
os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Administração, referente
s a qualquer problema detectado ou 
ao andamento de atividades da garantia técnica. 

DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III) 

3.1 Descrição do Objeto 

Especificações Gerais: 

• Atender à NBR 14136; 
• Garantia mínima: 02 anos; 
• O fabricante deve possuir assistência técnica autorizada em Maceió/AL, cabendo ao 

licitante a comprovação de tal condição; 
• O atendimento em garantia deverá ser na modalidade on-site; 
• Local de atendimento no Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, rua Aristeu de An-

drade, 377 - Farol , Maceió/AL; 
• Local de atendimento na Polícia Militar de Alagoas (mesmo endereço da entrega) 
• Local de atendimento no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Cea-

rá (mesmo endereço da entrega) 
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• Local de atendimento no Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas (mesmo endereço 
da entrega) 

• Caso não seja possível a realização do reparo on-site, a assistencia técnica deverá 
realizar a coleta e posterior devolução do(s) equipamento(s); 

• O prazo máximo de correção de problemas nos equipamentos deverá ser de 15 dias 
úteis. Em caso de descumprimento desta exigência, o equipamento defeituoso deve-
rá ser substituído por um outro novo, com características técnicas equivalentes, o 
descumprimento do prazo de susbtituição sujeita o contratado a multa prevista no 
item b, subitem i, das penalidades; 

Especificação: 

Estabilizador de no mínimo 1,5 KVA: 

• Potência Nominal mínima: 1500W; 
• Tensão de entrada: 115V/220V 
• Tensão de saída: 115V; 
• Tempo de Resposta: <= 02 ciclo de rede 
• Proteção sobretensão de saída: +/- 10% 
• Proteção contra surtos de tensão; 
• Possuir no mínimo 04 (quatro) tomadas de saída; 

3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a) 

A execução do objeto pressupõe a existência dos seguintes papéis e res-
ponsabilidades (Art. 18, § 3º, III, a, 1): 

1. Patrocinador da Contratação: é o titular da área demandante, responsável por repre-
sentar os interesses do órgão no contexto da Contratação, pela aprovação da neces-
sidade e, por fim, pela negociação das ações necessárias para que os objetivos se-
jam alcançados; 

2. Gestor do Contrato (art. 3º, IV, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): servidor desig-
nado para coordenar e comandar o processo da fiscalização da execução contratual. 
Na forma do Art. 17 da mesma Resolução, o gestor do contrato responsabiliza-se pe-
la condução da gestão e fiscalização do contrato, nos termos do Art. 67, da Lei nº 
8.666/93. 

3. Fiscal do Contrato (art. 3º, VI, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): servidor desig-
nado para auxiliar o gestor do contrato quanto à fiscalização do objeto do contrato. 
Neste sentido, indicado pela respectiva autoridade competente para fiscalizar o Con-
trato quanto aos aspectos técnicos da solução. 

Dinâmica da Execução (Art. 18, § 3º, III, a, 2): 

1. Os equipamentos deverão ser entregues no Almoxarifado do TRE/AL e demais locais 
indicados dos participantes da Ata, nos quantitativos indicados no pedido de forne-
cimento; 

2. A garantia dos equipamentos deve obedecer o detalhamento técnico feito e terá seu 
tempo contado por cada fornecimento individualmente; 

3. Entende-se como garantia aquela prestada pelo próprio fabricante ou por rede 
credenciada pelo fabricante do(s) referido(s) equipamento(s); 

4. O pagamento será realizado individualmente para cada nota fiscal apresentada, 
após emissão do aceite definitivo pela unidade competente do TRE/AL e demais 
participantes da Ata; 
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5. Os equipamentos deverão ser novos, não recondicionados, de primeiro uso e não de-
verão conter marcas, amassados, arranhões ou outros problemas e, ainda, serem 
entregues em pleno estado de funcionamento; 

6. Os equipamentos deverão atender rigorosamente a todas as especificações técnicas 
contidas neste Termo de Referência e em seus Anexos; 

7. Os equipamentos deverão vir acompanhados de todos os acessórios necessários pa-
ra o seu pleno estado de funcionamento, como cabos, drivers, mídias e outros, os 
quais só serão recebidos juntamente com os respectivos equipamentos. Este item se 
aplica tanto para a entrega dos equipamentos quanto para substituições durante o 
período de garantia; 

8. Ao TRE/AL e demais participantes da Ata é reservado o direito de efetuar conexões 
dos equipamentos a outros, bem como adicionar demais acessórios compatíveis tec-
nicamente, sem que isso constitua motivo para a Contratada se desobrigar da garan-
tia, desde que tal fato não implique danos materiais ou técnicos aos equipamentos e 
acessórios, hipótese que deverá ser devidamente comprovada; 

9.  Ao TRE/AL e demais participantes da Ata é reservado o direito de efetuar diligência, 
a qualquer tempo, quanto aos documentos exigidos neste Termo de Referência e em 
seus Anexos. 

Recebimento do Objeto: 

1. O Tribunal designará Gestor ou Comissão, confome a necessidade formal para o ca-
so concreto da Ordem de Fornecimento ou instrumento equivalente,  para realizar 
o recebimento provisório, que só será emitido se os equipamentos estiverem de 
acordo com as especificações técnicas; 

2. Após a entrega, os equipamentos serão submetidos à avaliação e homologação pe-
los responsáveis técnicos do Tribunal; 

3.  O exame para comprovação das características técnicas consistirá em avaliações e 
testes não-destrutivos, por amostragem realizados em duas etapas: 

a. Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues; 
b. Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, no mínimo, 

10% (dez por cento) e não menos do que 01 (um) dos equipamentos recebi-
dos. O Tribunal poderá, a seu critério, executar os testes nos demais equi-
pamentos, dentro de um critério de razoabilidade, podendo chegar a 100% 
dos quantitativos, mas dentro de um prazo máximo de 30 dias corridos e con-
tados de cada lote de equipamentos. 

4. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos que 
acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e disponí-
vel no sítio do fabricante. 

5. Após a verificação do perfeito funcionamento dos equipamentos e adequação às 
especificações técnicas, será emitido e assinado Termo de Recebimento Definitivo. 

Instrumentos Formais de Solicitação do(s) Bens e/ou Serviço(s) (Art. 18, § 
3º, III, a, 3): 

1. A Ordem de Fornecimento será o instrumento formal de solicitação dos bens per-
tencentes ao escopo desta contratação. 

Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7) 

1. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente do Fornecedor, por 
ordem bancária, no prazo disposto nos artigos 5º, § 3º, ou 40, XIV, “a”, da Lei n. 
8.666/93, conforme o caso, quando mantidas as mesmas condições iniciais 
de habilitação e cumpridos os seguintes  requisitos: 

Edital do Pregão Eletrônico nº 94/2022 (1193362)         SEI 0007932-66.2022.6.02.8000 / pg. 193



 

 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

a. Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da 
emissão (nota fiscaleletrônica, se for o caso), acompanhada da Certi-
dão Negativa de Débito – CND, comprovando regularidade com o INSS; do 
Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade com 
o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Fede-
rais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal; e 
da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela Justiça 
do Trabalho; e  da prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e 
Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e 

b. Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor. 
2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de pre-
ços ou a atualização monetária. 

Direitos de Propriedade Intelectual (Art. 18, § 3º, III, a, 9): 

1. Esse requisito não se aplica ao contexto desta contratação, uma vez que o objeto se 
refere ao fornecimento de equipamentos, cujos direitos autorais do fabricante são 
resguardados por legislação nacional e internacional. 

Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11): 

1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos artigos 
86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e ampla 
defesa, às seguintes penalidades: 

a. Advertência: 
i. A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimen-

to de obrigação contratual e terá que apresentar as devidas justificati-
vas em um prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da 
notificação; e 

ii. Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem 
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será adver-
tida; 

b. Multa de: 

i. 0,5% por dia, sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no 
caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos, limitada a 
incidência a 20 (vinte) dias corridos; 

1. No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamento
s por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com 
a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de 
10% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e 

2. No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamento
s por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com a 
não aceitação pela Administração, será aplicada a penalidad
e 20% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de 
inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o cance-
lamento do registro de preços do Fornecedor; 

ii.  0,5% por dia, sobre o valor do equipamento, 
no caso de atraso injustificado na solução do chamado de garanti
a, limitada a incidência 30 (trinta) dias corridos; 

1. No caso de atraso injustificado na solução do chamado de 
garantia por prazo superior a 
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30 (trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente, 
a multa de 1% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e 

2. A multa por atraso relacionada ao item anteri-
or será auferida por Ordem de Fornecimento e aplicada so
mente uma única vez a cada mês, independente da quantida-
de de equipamentos sem solução. 

iii. 10% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de 
inexecução parcial da obrigação assumida; 

iv. 20% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução 
total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro 
de preços do Fornecedor; 

v. 10% sobre o valor global estimado da Ata de Ata de Registro de Pre-
ços, na hipótese de recusa em assinar a Ata ou o instrumento do con-
trato, ou retirar a Ordem de Fornecimento. 

c. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SI-
CAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades 
legais; e 

d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pú-
blica. 

2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para entre-
ga/solução do chamado de garantia dos equipamentos poderá resultar no cancela-
mento do registro de preços com a Contratada. 

3. As sanções previstas nos itens "1.a", “1.c” e “1.d” do item 1 poderão ser aplicadas, 
cumulativamente ou não, à pena de multa. 

4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado 
de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado judicialmente; 

5. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do va-
lor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento administrati-
vo. 

4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV) 

Garantia mínima de 24 meses. 

Estar comprovadamente ainda em produção. 

Conformidade com o presente Termo de Referência. 

5. Modelos (templates) propostos a serem utilizados na contratação (Art. 18, § 3º, III, V) 

Proc. SEI Principal  nº XXXXXXXXX 

  

Pregão Eletrônico nº XX/YYYY – TRE/AL 

Ata de Registro de Preços TRE/AL nº XX/YYYY 

Fornecedor: AAAAAAAAAAA. - CNPJ  00.000.000/0000-00 

  

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº XXX/20YY – STI  
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Solicito, com base na Ata de Registro de Preços relativa ao Pregão 
Eletrônico suprarreferi-
do, celebrada entre este Tribunal e essa Empresa, o fornecimento abaixo discrimin
ado: 

  

Item 
da Ata 

Descrição Qtd. Solicitada Valor Unitário (R$) Valor Total (R$) 

          

          

TOTAL:   

  

RESUMO DE STATUS DA ATA 

QUANTITATIVO TOTAL REGISTRADO:   

Quantitativo executado via 

Ordem de Fornecimento nº 001/20YY  
  

Quantitativo executado via 

Ordem de Fornecimento nº 001/20YY  
  

SALDO ATA:   

  

  

Recur-
sos Orçamentários: As despesas decorrentes da prestação dos serviços pretendido ser
ão cobertas com recursos de MATERIAL PERMANENTE DE TI. 

Pra-
zo de Entrega: No máximo de XX (XXXXXXX) dias corridos após o recebimento da a
utorização de fornecimento, nota de empenho ou instrumento formal e equivalente, con-
forme contrato. 

Valor Total: R$ XX.XXX,XX (XXXXXX reais e XXXXXXXa centavos). 

  

  

Gestor da Ata - Portaria TRE/AL nº XX/XXXX 

Maceió, 29 de setembro de 2022. 
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ANEXO I-A 

 

DESCRIÇÃO DO ITEM E VALOR MÁXIMO ESTIMADO 
 

 

Item 
Descrição do 

material 

Valor 
unitário 

estimado 

Quantidade 

TRE/AL PM/AL IFAL/CE CBM/AL Total 

1 

Estabilizador 
mínimo 1,5KVA, 

conforme as      
especificações do 
Anexo I do Edital. 

 

R$ 509,55 60 250 6 50 366 
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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 0007932-66.2022.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 94/2022 

 
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, com a participação da Polícia Militar de Alagoas, situada na Praça da Independência, 
nº 67 – Centro, Maceió/AL, neste ato representada por Paulo Amorim Feitosa Filho, CPF nº 
495.133.034-20, fone: (82) 98833-9372, e-mail: pmalagoas@gmail.com, do Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, localizado na Rodovia CE-377, Km 2 - Bairro 
Sítio Taperinha - CEP 62960-000, Tabuleiro do Norte/CE, neste ato representada por seu 
Diretor-Geral, Francisco Sildemberny Souza dos Santos, RG 2005098039891, CPF 
904.710.083-20, fone: (85) 3401-2282, e-mail: cac.tabuleiro@ifce.edu.br, 
sildemberny@ifce.edu.br, e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Alagoas, situado na 
Av. Siqueira Campos s/n - Trapiche da Barra, Maceió/AL CEP 57010-405, fone: (82) 3315-
2830/2817, e-mail: compras@bombeiros.al.gov.br Tel: (82) 3315-2817, neste ato 
representado por Jacques Wolbeck Godoy Amorim, Comandante-Geral do CBMAL, portador 
da Carteira de Identidade nº 699.217- SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 644.383.844-00, que 
atuaram no certame como Órgãos Participantes, resolvem 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, I-A e I-B do Pregão Eletrônico nº 
94/2022, 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 94/2022: 
 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. 
QUANT. 
TOTAL 

REGISTRADA 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR 
TOTAL 
(R$) 

       

 
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 94/2022: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 

Edital do Pregão Eletrônico nº 94/2022 (1193362)         SEI 0007932-66.2022.6.02.8000 / pg. 199

mailto:pmalagoas@gmail.com
cac.tabuleiro@ifce.edu.br%20
javascript:openWin('%2FWorldClient.dll%3FSession%3DKPADPE1AVQN0B%26View%3DCompose%26New%3DYes%26To%3Dsildemberny%2540ifce.edu.br','Compose',800,600,'yes');


 

 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

    
    
 
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 – DOS PRAZO DE ENTREGA E DE GARANTIA E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
 

3.1. Os materiais deverão ser entregues no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias 
corridos, contados do recebimento da  Ordem de Fornecimento, que poderá ser 
encaminhada por e-mail. 
 
3.2.  Os materiais deverão possuir garantia mínima de 02 (dois) anos. 

3.3.  O fabricante deve possuir assistência técnica autorizada no local do forneci-
mento dos materiais, cabendo ao licitante a comprovação de tal condição. 

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) Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo; 

b) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata 
de Registro de Preços e do(s) contrato(s) dela decorrentes, 
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por meio de servidor(es) designado(s), 
de modo a garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta;  

c) Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o presen-
te termo, de toda a documentação referente ao mesmo;  

d) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações      
contratuais; 

e) Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o         
contraditório e ampla defesa. 

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 
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 o(s) equipamento(s), conforme especificações, quantidades, prazos e de-
mais condições estabelecidas neste Edital, na Ata de Registro de Preços, 
na Ordem de Fornecimento, na Proposta e no Contrato; 
b)Fornecer a documentação necessária à instalação e 
à operação dos produtos (manuais, termos de garantia, 
etc.), completa, atualizada e em português do Brasil, caso exista, ou em inglês; 
c)Disponibilizar Central 
de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados técnicos, conforme
 períodos, horários e condições estabelecidas no Edital e em seus Anexos; 
d) Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da Ad-
ministração sobre mudanças nos dados para contato com a Central 
de Atendimento; 
e) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a 
ser solicitados pelo representante da Administração, referentes a qualquer proble-
ma detectado ou ao andamento de atividades da garantia; 
f)Responder 
por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao patrimônio da Admi-
nistração ou a terceiros, 
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por ocasião da execução do objeto, procedendo imediatamente aos reparos ou 
às indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente; 
g) Responsabilizar-se  integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e pela exe-
cução dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade, desempenho, efici-
ência e produtividade na execução dos trabalhos, dentro dos prazos estipulados e cujo 
descumprimento será considerado infração passível de aplicação das penalidades pre-
vistas neste Edital; 
h)Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal 
e imediatamente, todas as ocorrências anormais e/ou 
que possam comprometer a execução do objeto; 
i) Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da Administração ou de 
terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto, respeitando 
todos os critérios estabelecidos, aplicáveis aos dados, informações, regras de negó-
cios, documentos, entre outros pertinentes, sob pena de responsabilidade civil, penal 
e administrativa; 
j)Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obedeç
am rigorosamente às normas e 
aos procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da Informação do 
TRE/AL; 
k)Responsabilizar-
se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades necessárias
 para prestar a garantia on-site. 
l)Prestar as informações e 
os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Administração, referentes
 a qualquer problema detectado ou 
ao andamento de atividades da garantia técnica. 

m) Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de expedien-
tes/notificações enviadas pelo TRE/AL; 

n) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço ele-
trônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho; 
 
o)  Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal; 

p) 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; 

q)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; 
 
r)Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; 
 
s)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 - 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: 
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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 Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos artigos 86 
e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e ampla defesa, 
às seguintes penalidades: 
 

a) advertência; 

a).1 A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento de obriga-
ção contratual e terá que apresentar as devidas justificativas em um prazo de até 5 
(cinco) dias úteis após o recebimento da notificação; e 

a).2 Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem improceden-
tes as justificativas apresentadas, a Contratada será advertida; 

b) multa de:  

b).1 0,5% por dia, sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de 
atraso injustificado na entrega dos equipamentos, limitada a incidência a 20 (vinte) 
dias corridos; 

b).1.1 No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo superi-
or a 20 (vinte) dias corridos, com a aceitação pela Administração, será aplicada a 
multa de 10% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e 

b).1.2 No caso de atraso injustificado na entrega do bem por prazo superior a 20 (vin-
te) dias corridos, com a não aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade 
20% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução total da obriga-
ção, podendo haver, ainda, o cancelamento do  registro de preços do Fornecedor; 
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b).2 0,5% por dia, sobre o valor do equipamento, 
no caso de atraso injustificado na solução do chamado de garantia, limitada a
 incidência 30 (trinta) dias corridos; 

b).2.1 
No caso de atraso injustificado na solução do chamado de garantia por prazo
     superior a 30 (trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente, a multa de 
1% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e 

b).2.2 A multa por atraso relacionada ao item anteri-
or será auferida por Ordem de Fornecimento e aplicada somente uma única v

ez a cada mês, independente da quantidade de equipamentos sem solução. 

b).3 10% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução 
parcial da obrigação assumida; 

b).4 20% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução total da 
obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro de preços do Fornece-
dor; 

b).5 10% sobre o valor global estimado da Ata de Ata de Registro de Preços, na hipó-
tese de recusa em assinar a Ata ou o instrumento do contrato, ou retirar a Ordem 
de Fornecimento. 

c) impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF pelo 
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades legais; e 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será conce-
dida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes. 

6.4.1.    As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do subitem anterior poderão 
ser aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa. 

6.4.2.           O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será 
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado judicial-
mente; 

6.5.          Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do 
valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento administrativo. 

6.6           A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará à Contratada o contraditório e a ampla defesa, observando-
se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

6.7.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei 
nº 8.666/93. 

6.8.   Se a Contratada não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro de 
5 (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 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 

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

6.10.  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. 

6.11.  A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da 
publicação da decisão da aplicação da penalidade no diário eletrônico. 
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6.12.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes contratantes, 
respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas reguladoras da 
matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o 
caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito 
Privado. 
 
6.13.  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 unidade competente de cada Órgão Contratante,  quando 
mantidas as mesmas condições iniciais de habilitação e cumpridos os 
seguintes  requisitos: 

a. Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da emissão 
(nota fiscal eletrônica, se for o caso), acompanhada da Certidão Negativa de Débito – 
CND, comprovando regularidade com o INSS; do Certificado de Regularidade do 
FGTS – CRF, comprovando regularidade com o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa 
de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Se-
cretaria da Receita Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, 
emitida pela Justiça do Trabalho; e  da prova de regularidade para com a Fazenda 
Estadual do domicílio ou sede do Fornecedor; e 

b. Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor. 

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 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%. 

Edital do Pregão Eletrônico nº 94/2022 (1193362)         SEI 0007932-66.2022.6.02.8000 / pg. 205



 

 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

7.7.  Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liqui-
dação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de 
preços ou a atualização monetária. 

8 – DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS. 
 

8.1.     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 9.488/2018. 

 
9 - DA PUBLICAÇÃO. 
 

9.1.       O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União. 
 
10 – DO FORO. 
 

10.1.  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 PM/AL: 
 
 
Pelo IFAL/CE: 
 
 
Pelo CBM/AL: 
 
 
 
Pela Empresa: 
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 Ambiente: PRODUÇÃO Visualizar Licitação 07/11/2022 17:21:35 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação Eletrônica
Eventos
Sub-
rogaçãoApoio


Pregão 00094/2022 Registro de Preço (SRP Eletrônico Aberto/Fechado
Nº da IRP

00026/2022

Nº do Processo Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGD
0007932-66.2022 Não Não  

Validade da Ata SRP
12  mes(es)

 
Valor Total da Compra (R$) Quant. Informada de Itens Itens Incluídos Itens Cancelados

186.495,3000 1 1 0

 Obras ou Serviços de Engenharia
 
Objeto

Registro de Preços de estabilizadores de pequeno porte, conforme especificações e condições assentadas nos ANEXOS do 
edital.

Informações Gerais

Recurso
Tipo de Recurso Origem do Recurso Outras Origens
Nacional
Valor da Contrapartida (R$) Nº do Contrato

Responsável pela Autorização da Compra

CPF do Responsável Nome Função
087.912.284-68 OTAVIO LEAO PRAXEDES Ordenador de Despesas/ Pres

Publicação/Divulgação do Aviso de Licitação
Data da Publicação/Divulgação
09/11/2022

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 09/11/2022 Das 08:00  às 17:00  e das  às 

Endereço

Logradouro
Av. Aristeu de Andrade,. 377

Bairro
Farol

Município/UF
27855 - Maceió/AL

DDD Telefone Ramal Fax
82 21227764 7765
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 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 07/11/2022 17:21:57 

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 Característica Forma de Realização Modo de Disputa
Pregão 00094/2022 Registro de Preço (SRP Eletrônico Aberto/Fechado
Nº da IRP

00026/2022

Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGD
Não Não
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
1 Material 474218 - Estabilizador tensão
Unidade de Fornecimento
Unidade
Descrição Detalhada

Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: Bivolt V, Quantidade Tomadas Saída: 8 , Tipo: Nobreak , Capacidade 
Nominal: 1.500 V

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Tipo de Objeto do Item Critério de Julgamento Critério de Valor Valor Unitário (R$)
366 Bens Comuns Menor Preço Valor Máximo Aceitá 509,5500

Valor Sigiloso?  Sim  Não

Tipo de Benefício Grupo

Sem Benefício  Não Agrupado

  

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010
 
Intervalo Mínimo entre Lances  

 

Permitir Adesões  Sim  Não
Quantidade Máxima para Adesões

732

Locais de Entrega

UASG Tipo Município/UF de Entrega Quantidade
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS Gerenciadora 27855 - Maceió/AL 60
158953 - INST.FED.DO CEARÁ/CAMPUS TABULEIRO DO NORTE Participante 15636 - Tabuleiro do Norte/CE 6
926111 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - AL Participante 27855 - Maceió/AL 50
926233 - POLICIA MILITAR DE ALAGOAS Participante 27855 - Maceió/AL 250

Item Anterior Ir para o Item: 1  Ir Próximo Item

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

AVISO DE ALTERAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 3/2022

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U de
20/10/2022 foi alterado. Objeto: Empresa especializada para atuar na fiscalização da
retomada do saldo de obra do prédio da Subseção Judiciária de Foz do Iguaçu/PR. Total de
Itens Licitados: 00001 Novo Edital: 09/11/2022 das 11h00 às 17h59. Endereço: Rua Otavio
Francisco Caruso da Rocha, 300 Praia de Belas - PORTO ALEGRE - RS. . Entrega das
Propostas: 12/12/2022 às 14h00.

SANDRA MARA CORNELIUS DA ROCHA
Diretora Geral

(SIDEC - 08/11/2022) 090030-00001-2022NE500106

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato n°72/2022. Contratante: TRF5ªR. Contratada: REZEK FERREIRA
INFORMÁTICA LTDA CNPJ nº 00.881.775/0001-13 PAV nº 0002253-62.2022.4.05.7000-
TRF5ªR. Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de licenças de
software de gerenciamento de plano de saúde de autogestão, com implantação,
parametrização, migração e integração de dados, treinamento, mentoria, customização,
suporte técnico e manutenção/ atualização para o TRF5ªR. Fundamento Legal: PG-45/2022-
TRF5ªR., Lei nº 10.520/02, Dec.3.555/00, Dec.3.693/00; 3.784/01, Dec.10.024/19,
L.C.123/06, Dec.8.538/15, Dec.7.174/10, I.N.01/19-SEGES/ME, Res. CJF 279/13, Port.
443/18-MPDG, I.N.05/17-SEGES/MPDG, I.N.73/20-SEGE/ME, Lei 8.666/93. Recursos
Orçamentários: Valor: R$ 1.282.199,00(um milhão, duzentos e oitenta e dois mil, cento e
noventa e nove reais) PTRES- 168462 e ED-339040. NE-771/22 de 24/10/22 na modalidade
ordinário, no valor de R$ 84.000,00. Vigência: 24 meses, contados da data de sua
assinatura. Assinatura: 08/11/2022. Assinam: Marcelo Nobre Tavares, Diretor da Diretoria
Administrativa-TRF5ªR., Daniel Chaves Rezek Ferreira, representante da Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª REGIÃO
EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio id. 0097981. CONVENENTE: A UNIÃO, por meio da Justiça Federal de
Primeiro Grau em Minas Gerais. CONVENIADA: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE LAVRAS.
INTERVENENTE: CENTRO UNIVERSITÁRIO DE LAVRAS. OBJETO: parceria para serviço de
atendimento ao público abrangido pela Subseção Judiciária de Lavras para atendimento,
atermação e peticionamento pelo Núcleo de Pratica Jurídica do Curso de Direito do
Intervenente. VIGÊNCIA: 36 meses, a contar da data de sua assinatura. BASE LEG A L :
Processo Administrativo Eletrônico nº 0011241-66.2022.4.01.8008 e Lei 8.666/93. DATA DE
ASSINATURA: assinado em 04/11/2022 pelo Juiz Federal Diretor do Foro, Dr. Antônio
Francisco do Nascimento, pela Convenente; pelo Professor João Antônio Argenta pela
Conveniada; e, pela Professora Christiane Amaral Lunkes Argenta, pela intervenente.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio nº 0086006/2022. CONCESSIONÁRIO: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA
6ª REGIÃO. CEDENTE: MUNICÍPIO DE ITUIUTABA/MG, por intermédio da Prefeitura de
Ituiutaba/MG. OBJETO: mútua cooperação entre os partícipes, com vistas à cessão do
servidor LEANDRO ANTONIO DE RESENDE, para exercer a função comissionada na Subseção
Judiciária de Ituiutaba/SJMG. VIGÊNCIA: início em 28/10/2022 a 31/12/2024. BASE LEGAL:
Processo Administrativo Eletrônico nº 0003491-93.2022.4.06.8001 e Lei 8.666/93. DATA DE
ASSINATURA: 28/10/2022. Assinado pelo Diretor-Geral do Tribunal Regional Federal da 6ª
Região, o Sr. Edmundo Veras dos Santos Filho pelo Concessionário e pela Sra. Leandra
Guedes Ferreira, pela Cedente.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 97/2022 - UASG 70011

Nº Processo: 0004127-54.2022. Objeto: Contratação de empresa responsável
pela fabricação, confecção e impressão de diversos materiais que são utilizados nos
eventos da Escola Judiciária Eleitoral do TRE/AL, conforme especificações e condições
assentadas no edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 5. Edital: 09/11/2022 das
08h00 às 17h00. Endereço: Av. Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00097-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 09/11/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 24/11/2022
às 14h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 07/11/2022) 70011-00001-2022NE999999

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 98/2022 - UASG 70011

Nº Processo: 0009234-33.2022. Objeto: Contratação de empresa
especializada para fornecimento de internet através de banda larga no Fórum Eleitoral
de Arapiraca - AL (FEA), de acordo com as especificações e condições assentadas no
edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 09/11/2022 das 08h00 às
17h00. Endereço: Av. Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00098-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 09/11/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas:
24/11/2022 às 14h30 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 07/11/2022) 70011-00001-2022NE999999

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94/2022 - UASG 70011

Nº Processo: 0007932-66.2022. Objeto: Registro de Preços de estabilizadores
de pequeno porte, conforme especificações e condições assentadas nos ANEXOS do
edital.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 09/11/2022 das 08h00 às 17h00. Endereço:
Av. Aristeu de Andrade,. 377, Farol - Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00094-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 09/11/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas:
24/11/2022 às 15h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 07/11/2022) 70011-00001-2022NE999999

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
DIRETORIA-GERAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2022 - UASG 70029

Nº Processo: 0001336-39.2022. Objeto: Contratação de empresa especializada
para executar os serviços de: Reparos para Conservação da Edificação e Execução de um
Sistema de Aproveitamento de Águas Pluviais no Cartório da 11ª Z.E. . Total de Itens
Licitados: 1. Edital: 09/11/2022 das 13h59 às 17h59. Endereço: Av. Mendonca Júnior, Nr.
1502, Bairro Central, Central - Macapá/AP ou https://www.gov.br/compras/edital/70029-5-
00033-2022. Entrega das Propostas: a partir de 09/11/2022 às 13h59 no site
www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 22/11/2022 às 14h00 no site
www.gov.br/compras. Informações Gerais: Em caso de divergência entre disposições deste
Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as do
Ed i t a l . .

LUIS BEZERRA CAVALCANTI NETO
Pregoeiro

(SIASGnet - 08/11/2022) 70029-00001-2022NE000024

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 072/2022, firmado entre a União, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral
da Bahia e a Empresa SPE GL EVENTS CENTRO DE CONVENÇÕES SALVADOR LTDA. OBJETO:
Contratação de espaço para realização da cerimônia de diplomação dos eleitos e eleitas
nas eleições gerais 2022. VALOR TOTAL: R$ 12.305,25. FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº
8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.33.90.39.10; Ação
02.061.0033.4269.0001. Processo SEI: 0011225-60.2022.6.05.8000. VIGÊNCIA: Até
31/01/2023, contados da data da assinatura. ASSINATURA: 08/11/2022. SIGNAT Á R I O S :
Raimundo de Campos Vieira pelo TRE-BA e o Sr. Ludovic Moullin, pela Contratada.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO SEI n.º 0019988-50.2022.6.05.8000. OBJETO: Curso "Ciclo de Palestras Sobre
Cidadania e Democracia", na modalidade EAD". FAVORECIDO: CLÁUDIO ANDRÉ DE SOUZA .
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, caput, da Lei n.º 8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Elementos: 3.33.90.36.33 e 3.33.91.47.18. Ação 02.122.0033.20GP.0029. VALOR TOTAL: R$
12.000,00. RATIFICAÇÃO: Bel. Raimundo de Campos Vieira, em 08/11/2022.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 042/2022, firmado entre o Tribunal Regional
Eleitoral da Bahia e a Empresa VERA CRUZ SERVIÇOS LTDA ME. OBJETO: Alteração
Quantitativa. FUNDAMENTO LEGAL: art. 65, I, "b" e § 1º, da Lei nº 8.666/93. Processo SEI
nº 0003605-94.2022.6.05.8000. ASSINATURA: 24/10/2022. SIGNATÁRIOS: Raimundo de
Campos Vieira, pelo TRE/BA e o Sr. Joilson Reis dos Santos, pela Contratada.

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2022

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA torna público que realizará no dia
28 de novembro de 2022, às 14h30 (horário local), na sede deste Tribunal, situado na 1ª
Avenida do Centro Administrativo da Bahia, n.º 150, Paralela, Salvador - BA, licitação sob
a modalidade Tomada de Preços n.º 02/2022, do tipo "maior oferta", destinada à
concessão onerosa de uso de uma área de 28 metros quadrados, nas dependências do
prédio Anexo III do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, para exploração dos serviços de
restaurante e lanchonete. O Edital, contendo todas as informações, encontra-se disponível,
para reprodução gráfica, no endereço acima, bem como no site www.tre-ba.jus.br, na aba
Transparência. Outras informações pelos telefones (71) 3373-7081 / 3373-7318.

Salvador, 8 de novembro de 2022
ARTHUR RIBEIRO ROCHA
Presidente da Comissão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Espécie: Inexigibilidade. Objeto: a contratação de prestação de serviços técnicos
profissionais especializados em capacitação através da contratação de 05 vagas no curso
"ETP, TCO e RISCOS nas Contratações de TIC, sendo a metodologia on-line, no período de
7 a 10/11/2022 (8:30h às 12:30h), com carga horária de 16 horas e custo total de R$ R$
6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais). Contratado: BRASIL SOLUÇÕES EM
CAPACITAÇÃO LTDA, CNPJ:40.587.850/0001-52. Fundamento: art. art. 25, II c/c o art. 13, VI,
da Lei n º 8.666/93, e Processo SEI n.º 2022.0.0000007976-7. Ratificado por: Hugo Pereira
Filho, Diretor-Geral do TRE-CE. Data: 03/11/2022.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Espécie: Extrato de Nota de Empenho 2022NE1041, emitida em 04/11/2022.
Inexigibilidade de Licitação. Processo SEI Nº 2022.0.000007976-7. Contratada: BRASIL
SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO LTDA, CNPJ: 40.587.850/0001-52. Objeto: a contratação de
prestação de serviços técnicos profissionais especializados em capacitação através da
contratação de 05 vagas no curso "ETP, TCO e RISCOS nas Contratações de TIC. Valor:
R$ 6.750,00. 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.
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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 45/2022
SEI  0004573-45.2021.6.02.8000

Data: 28/06/2022 às 14:00:00 

Objeto: Contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de
microinformática, transmissão de dados e periféricos de TI, conforme especificações e condições assentadas no edital e
seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: (   ) SIM   ( X ) NÂO

Valor total: R$ 270.574,07
Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_452022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=08/06/2022&jornal=530&pagina=186)
Pedido de Esclarecimento I (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_452022_esclarecimento1.pdf)
Resposta ao Pedido de Esclarecimento I  (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_452022_resposta1.pdf)

 

Número 48/2022 

SEI  0004955-38.2021.6.02.8000

Data: 07/07/2022 às 14:00:00 

Objeto: Registro de Preço para aquisição de computadores para substituir equipamentos fora de garantia e/ou obsoletos,
conforme especificações descritas no Anexo I do edital.

Critérios de Sustentabilidade: (   ) SIM   ( X ) NÂO

Valor unitário: Item 1: R$ 10.351,57; Item 2: R$ 849,68; Item 3: R$ 16.810,03; Item 4: R$ 5.078,60; Item 5: R$
5.778,01.
Documentos:
Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_482022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=22/06/2022&jornal=530&pagina=174)
Impugnação ao Edital (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_482022_impugnacao.pdf)
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Resposta à Impugnação (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_482022_respostaimpugnacao.pdf)
Pedido de Esclarecimento I (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_482022_esclarecimento1.pdf)
Resposta ao Pedido de Esclarecimento I  (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_482022_resposta1.pdf)
(https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=11/05/2022&jornal=530&pagina=212&totalArquivos=383)Pedido de Esclarecimento II (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_482022_esclarecimento2.pdf)
Resposta ao Pedido de Esclarecimento II (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_482022_resposta2.pdf)
Pedido de Esclarecimento III (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_482022_esclarecimento3.pdf)
Resposta ao Pedido de Esclarecimento III (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_482022_resposta3.pdf)
Decisão Des. Presidente TRE-AL (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_482022_decisaoimp.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 52/2022
SEI  0001096-77.2022.6.02.8000

Data: 14/07/2022 às 14:00:00 
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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 57/2022
SEI  0007606-43.2021.6.02.8000

Data: 22/07/2022 às 9:00:00 

Objeto: Registro de Preços para aquisição de ventiladores, 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 60/2022
SEI  0006497-91.2021.6.02.8000

Data: 26/07/2022 às 14:00:00 

Objeto: Contratação de empresa especializada para locação de aparelhos de rádio comunicação, para serem utilizados nas
Eleições 2022, conforme o edital e seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: (  x  ) SIM   (    ) NÂO

Valor total estimado: R$ 35.825,57
Documentos:
Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_602022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=13/07/2022&jornal=530&pagina=143)

Número 70/2022
SEI  0005387-57.2022.6.02.8000

Data: 23/08/2022 às 14:00:00 

Objeto: Registro de Preços para contratação de serviços de tratamento arquivístico do acervo documental da área 
administrativa e finalística do TRE/AL, conforme edital e seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: (  x  ) SIM   (   ) NÂO

Valor total estimado: R$ 124.410,00 

Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_702022_edital.pdf)
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Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=08/08/2022&jornal=530&pagina=115&totalArquivos=288)
Aviso - Despacho Presidente (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_702022_avisodedespacho.pdf)
Aviso - Retorno (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_702022_avisoderetorno.pdf)

Número 74/2022
SEI  0006803-26.2022.6.02.8000

Data: 29/08/2022 às 14:00:00 

Objeto:  Aquisição de material de consumo  – receitas azuis tipo “B” para uso da AAMO, conforme especificações e
condições assentadas no edital e seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: (    ) SIM   ( X ) NÂO

Valor total estimado: R$ 240,00 

Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_742022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=10/08/2022&jornal=530&pagina=177)

Número 75/2022
SEI  0004573-45.2021.6.02.8000

Data: 24/08/2022 às 14:30:00 

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 estimado: R$ 367.188,09 

Documentos:
Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_752022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=10/08/2022&jornal=530&pagina=177)

Número 77/2022
SEI  0007656-35.2022.6.02.8000

Data: 25/08/2022 às 14:30:00 

Objeto: Aquisição de material de  consumo, material gráfico (envelopes plásticos) para as Eleições de 2022, conforme
o edital e seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: (  x  ) SIM   (   ) NÂO

Valor total estimado: R$ 1.905,33 

Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_772022_edital.pdf)
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Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=10/08/2022&jornal=530&pagina=177)

Número 85/2022

SEI  0004748-05.2022.6.02.8000

Data: 04/10/2022 às 14:00 

Objeto: Contratação de suporte/garantia do produto HPE IMC em uso neste Tribunal, conforme especificações descritas no
Anexo I do edital. 

Critérios de Sustentabilidade: (    ) SIM   (  X  ) NÂO

Valor total: R$ 75.767,70. 

Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_852022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=19/09/2022&jornal=530&pagina=142&totalArquivos=278)
Pedido de Esclarecimento I (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_852022_esclarecimento1.pdf)
Resposta ao Pedido de Esclarecimento I  (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_852022_resposta1.pdf)

Número 86/2022
SEI  0005839-33.2022.6.02.8000

Data: 05/10/2022 às 14:00 

Objeto: Contratação de  empresa para  prestação de serviços de apoio administrativo (um garçom), para atender a
demandas da  Corregedoria Regional Eleitoral de Alagoas, instalada no Edifício sede do Tribunal Regional  Eleitoral de
Alagoas, situado na Av. Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol, nesta Capital.

Critérios de Sustentabilidade: (    ) SIM   (  X  ) NÂO

Valor total: R$ 42.691,83. 

Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_862022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=20/09/2022&jornal=530&pagina=130&totalArquivos=276)

Número 89/2022
SEI  0009079-30.2022.6.02.8000

Data: 03/11/2022 às 14:00 

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: R$ 70.395,24. 
Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_892022_edital.pdf)
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Publicação do Aviso de Licitação no DOU (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=17/10/2022&jornal=530&pagina=153)

Número 90/2022
SEI  0008767-54.2022.6.02.8000

Data: 04/11/2022 às 09:00 

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 noe edital e seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: (    ) SIM   (  X  ) NÂO

Valor: R$ 25.242,84. 
Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_902022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=19/10/2022&jornal=530&pagina=182)

Número 91/2022
SEI  0009665-67.2022.6.02.8000

Data: 07/11/2022 às 14:00 

Objeto: Registro de Preços de material de limpeza e produtos de higienização, para atender às Unidades da Justiça
Eleitoral em Alagoas na manutenção de suas atividades no exercício de 2022/2023, conforme especificações e condições
assentadas nos ANEXOS do edital.

Critérios de Sustentabilidade: (  X  ) SIM   (     ) NÂO

Valor unitário: Item 1 - R$ 124,94; Item 2 - R$ 6,05 e Item 3 - R$ 83,49. 
Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_912022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=20/10/2022&jornal=530&pagina=163)

Número 92/2022
SEI  0004700-46.2022.6.02.8000

Data: 10/11/2022 às 14:00 

Objeto: Contratação de empresa especializada para a  prestação de serviços de gestão de abastecimento, com o
fornecimento de combustíveis  juntamente com o ARLA-32, pelo critério da menor taxa de administração, com a
utilização de cartões eletrônicos ou tecnologia similar, para atender à frota de veículos do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, aos veículos locados e/ou requisitados e aos grupos geradores  instalados nos prédios deste Tribunal, próprios,
locados ou cedidos, para atender as necessidades ordinárias.

Critérios de Sustentabilidade: (     ) SIM   (  X  ) NÂO

Valor total: R$ 503.689,87. 
Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_922022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU 
(https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=25/10/2022&jornal=530&pagina=141)
Pedido de Esclarecimento I (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_922022_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_922022_resposta1.pdf)

Número 93/2022
SEI  0009963-59.2022.6.02.8000

Data: 14/11/2022 às 14:00 

Objeto: Registro de Preços de material de consumo –  gêneros alimentícios (adoçantes), para atender às Unidades da
Justiça Eleitoral em Alagoas,  na manutenção de suas atividades no exercício de 2022/2023, conforme
especificações descritas no edital e seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: (  X  ) SIM   (     ) NÂO

Valor unitário: Item 01 - R$ 18,39; Item 02 - R$ 22,06. 
Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_932022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=27/10/2022&jornal=530&pagina=157&totalArquivos=343)

Número 94/2022
SEI  0007932-66.2022.6.02.8000

Data: 24/11/2022 às 15:00 

Objeto: Registro de Preços de estabilizadores de pequeno porte, com participação da Polícia Militar de Alagoas, do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará e do Ceará  e do Corpo de Bombeiro Militar de Alagoas, que
atuarão como Órgãos Participantes,  conforme o edital e seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: (    ) SIM   (  x  ) NÂO

Valor unitário estimado:  R$ 509,55. 
Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_942022_edital.pdf)
(https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=27/10/2022&jornal=530&pagina=157&totalArquivos=343)Publicação do Aviso de Licitação no DOU
(https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=530&pagina=160&data=08/11/2022)
(https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=27/10/2022&jornal=530&pagina=157&totalArquivos=343)

Número 95/2022
SEI  0009273-30.2022.6.02.8000

Data: 22/11/2022 às 14:00 

Objeto: Aquisição de material permanente - condicionador de ar, conforme especificações descritas no edital e seus
anexos.

Critérios de Sustentabilidade: (  X  ) SIM   (     ) NÂO

Valor total estimado: Item 01 - R$ 10.851,12; Item 02 - R$ 24.538,32; Item 03 - R$ 58.440,78; item 04 - R$
29.773,73; item 05 - R$ 25.449,00; Item 06 - R$ 32.722,30; Item 07 - R$ 41.041,52; Item 08 - R$ 112.913,10;
Item 09 - R$ 60.672,08; Item 10 - R$ 66.676,32 . 
Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_952022_edital.pdf)
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Tags

Publicação do Aviso de Licitação no DOU (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=07/11/2022&jornal=530&pagina=178)

Número 96/2022
SEI  0004748-05.2022.6.02.8000

Data: 23/11/2022 às 14:00 

Objeto: Contratação de suporte/garantia do produto HPE IMC em uso neste Tribunal, conforme especificações descritas no
Anexo I do edital.

Critérios de Sustentabilidade: (   ) SIM   (  X  ) NÂO

Valor total estimado: Item 01 - R$ 75.767,70.  
Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_962022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
jornal=530&pagina=160&data=08/11/2022)

Número 97/2022
SEI  0004127-54.2022.6.02.8502

Data: 24/11/2022 às 14:00 

Objeto: Contratação de empresa responsável pela fabricação, confecção e impressão de diversos materiais que são
utilizados nos eventos da Escola Judiciária Eleitoral do TRE/AL, conforme especificações e condições assentadas no edital e
seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: (  X  ) SIM   (    ) NÂO

Valor total estimado: Item 01 - R$ 33.521,20; Item 02 - R$ 22.257,10; Item 03 - R$ 21.306,67; Item 04 - R$
10.886,67; Item 05 - R$ 15.736,67.  
Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_972022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
jornal=530&pagina=162&data=09/11/2022)
Anexo I-C (Modelo dos Itens) (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_972022_modelosdositens.pdf)

Número 98/2022
SEI  0009234-33.2022.6.02.8000

Data: 24/11/2022 às 14:30.

Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de internet através de banda larga no Fórum Eleitoral
de Arapiraca – AL (FEA), de acordo com as especificações e condições assentadas no edital e seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: (   ) SIM   (  X  ) NÂO

Valor total estimado: Item 01 - R$ 3.624,96.  
Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_982022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
jornal=530&pagina=162&data=09/11/2022)
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Tags

#Pregão (https://adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/transparencia-e-prestacao-de-contas/contratacoes/licitacoes/pregoes/pregoes-2022/list-subjects?subjects=Preg%C3%A3o)

#Pregão eletrônico (https://adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/transparencia-e-prestacao-de-contas/contratacoes/licitacoes/pregoes/pregoes-2022/list-subjects?

subjects=Preg%C3%A3o%20eletr%C3%B4nico)

Gestor responsável

Coordenadoria de Material e Patrimônio +
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 10 de novembro de 2022.
À PREG,
Para realização do certame.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 10/11/2022, às 14:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1196553 e o código CRC 3E327C0B.

0007932-66.2022.6.02.8000 1196553v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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:
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;

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.

À
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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.
 

OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Desembargador Presidente

Maceió, 30 de maio de 2022.

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em 31/05/2022, às
17:56, 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 1077448 e o código
CRC DB731150.
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ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Rua: AV Eldes Scherrer Souza, nº 2230 - Sala 215, Bairro Colina de Laranjeiras - Cidade: Serra/ES CEP: 
29.167.080
Telefone: (27) 99755-1770
CNPJ: 18.828.894/0003-30 IE: 083677704 IM: 4710446
Email: licitacao@triligado.com.br

1 /1

Ao Órgão 70011 - Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. Pregão Eletrônico N° 942022. Apresentamos nossa proposta de preços.
Item Descrição Unidade Qtd R$ Unitário Valor Total

1 POTÊNCIA  NOMINAL  MÍNIMA:  1500W;  TENSÃO
DE  ENTRADA:  115V/220V  TENSÃO  DE  SAÍDA:
115V;  TEMPO  DE  RESPOSTA:  <=  02  CICLO  DE
REDE  PROTEÇÃO  SOBRETENSÃO  DE  SAÍDA:
+/-  10%  PROTEÇÃO  CONTRA  SURTOS  DE
TENSÃO;  POSSUIR  NO  MÍNIMO  04  (QUATRO)
TOMADAS DE SAÍDA; ATENDER À NBR 14136;

UNIDADE 366,00 309,00 113.094,00

MARCA: COLETEK
FABRICANTE: COLEÇÃO
MODELO/VERSÃO: ES-1500VA

Valor total da proposta: 113.094,00

O valor total dessa proposta é de R$113.094,00 (cento e treze mil e noventa e quatro reais).

Dados Comerciais:
Banco: 001 - Banco do Brasil
Conta: 88397-2
Agencia: 32-9

Validade da proposta: 60 dias
Prazo de entrega: Conforme Edital.
Prazo para pagamento: 30 dias
Prazo de garantia: Conforme Edital.
Observações:
Declaramos  que  nos  preços  propostos  estão  incluídas  todas  as  despesas:  direta  ou  indiretamente,  gastos  da  empresa  com  suporte
técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre o preço do produto ofertado.

Declaramos que proposta  apresentada para  participar  do  Pregão Eletrônico  foi  elaborada de maneira  independente  pela  empresa,  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 por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

Declaramos ainda que a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do presente pregão eletrônico, não foi  informada,
discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da referida licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

Declaramos conhecer e concordar plenamente com as cláusulas e condições do Edital deste pregão e seus anexos, apresentamos nossa
proposta de preços para fornecimento do objeto do certame conforme valores e especificações técnicas.

Declaramos que o equipamentos são novo de primeiro uso, devidamento embalados individualmente, em material reciclado, embalagem
próprias para seguração e proteção dos equipamentos.

Serra - ES, 25 de Novembro de 2022

Representante Legal

 

Camila Guedes Penteado

RG:MG-23.108.020 CPF:529.876.898-96
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IDEAIS PARA

APLICAÇÕES:

• Microprocessado True RMS;
• 5 tomadas tripolares (padrão N/F/T);
• Proteção contra subtensão, sobretensão, sobrecarga,  
   curto-circuito e sobretemperatura;
• Rendimento ≥91%;
• Filtro de linha contra surtos da rede elétrica;
• Não introduz distorção harmônica na saída;
• Tensão nominal de entrada: 115V/220V  
   (bivolt automático);
• Tensão nominal de saída: 115V
• Frequência de entrada 60Hz (+/- 5Hz);
• Indicador luminoso de rede baixa, em uso e alta;
• Produzido com componentes em conformidade 
   com a Norma Brasileira NBR 14136;
• Fabricado em plástico antichama (ABS);
• Porta fusível externo;
• Chave liga/ desliga embutida evitando desligamento acidental.

 
 

 

• Microcomputadores e impressoras;
• Estações de trabalho;
• Monitores de vídeo;
• Caixas registradoras (PDV’s);
• Áudio e vídeo;
• PABX;
• Periféricos em geral;
• Equipamentos de uso doméstico 
e prossional;
• Máquina de lavar roupa;
• Geladeira.

Proteger contra os distúrbios no fornecimento de energia 
elétrica que provocam danos aos equipamentos.
Essas proteções são importantes, pois a má qualidade 
no fornecimento de energia pode causar perda de dados 
ou destruir equipamentos.
Ideal também para proteção de Eletrodomésticos 
e Eletrônicos.

ESTABILIZADOR
MICROPROCESSADO

ES 1050/1500/2000

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

saiba mais sobre este produto:
www.coletek.com.br
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Colecao Ind. Com. Inf. Telec. Eletron. Ltda
CNPJ: 06.043.130/0001-98
WWW.COLETEK.COM.BR
Dúvidas ou reclamações?
Escreva um e-mail para: ouvidoria@coletek.com.br

1050/1500/2000

1050VA

ES 1050 ES 1500 ES 2000
1500VA 2000VA

SIM

115V / 220V AUTOMÁTICO

+/- 10% COM DESLIGAMENTO E RELIGAMENTO AUTOMATICO

5 TOMADAS

6,5KG 7KG 7,5KG
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 25 de novembro de 2022.
Sr. Coordenador CONINF, SR. Chefe Seção SAU.
 
Segue proposta melhor classficada no pregão

94/2022 para análise de conformidade técnica, evento sei
nº 1205236.

 
Aguardo e agradeço antecipadamente. 
 
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 25/11/2022, às 10:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1205237 e o código CRC 5995E810.

0007932-66.2022.6.02.8000 1205237v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 25 de novembro de 2022.
À PREG
 
Sr. Pregoeiro,
 
Em atenção ao Despacho PREG 1205237, informo

que há conformidade técnica na proposta apresentada de
evento sei nº 1205236.

 
Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 25/11/2022, às 11:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1205351 e o código CRC 7A1EC546.

0007932-66.2022.6.02.8000 1205351v1
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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: 18.828.894/0003-30
Razão Social: ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS,

IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 06/12/2022
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:
I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 24/04/2023
FGTS 12/12/2022
Trabalhista Validade: 24/05/2023(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 24/01/2023
Receita Municipal Validade: 04/01/2023

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: 29/11/2022 14:06 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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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: 18.828.894/0003-30
Razão Social: ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS,

IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Atividade Econômica Principal:

4651-6/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA

Endereço:
AVENIDA ELDES SCHERRER SOUZA, 2230 - SALA 215/ESSENCIAL ESCRIT - COLINA
DE LARANJEIRAS - Serra / Espírito Santo

Emitido em: 29/11/2022 14:05 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 Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor
CNPJ: 18.828.894/0003-30
Razão Social: ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS,

IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Emitido em: 29/11/2022 14:07 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

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 Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor
CNPJ: 18.828.894/0003-30
Razão Social: ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS,

IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Emitido em: 29/11/2022 14:09 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

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: 18.828.894/0003-30
Razão Social: ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS,

IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.

Emitido em: 29/11/2022 14:07 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

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 Nível V -  Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor
CNPJ: 18.828.894/0003-30
Razão Social: ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS,

IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível
Situação do Nível: Não cadastrado

Nenhum registro de Qualificação Técnica encontrado para o fornecedor.

Emitido em: 29/11/2022 14:06 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

11
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (29/11/2022 às 14:01) 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 529.876.898-96.

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 

6386.3ADF.7249.5279 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 29/11/2022 as 14:01:19 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 

CERTIDÃO NEGATIVA 
 

DE 
 

LICITANTES INIDÔNEOS 
 
 

(Válida somente com a apresentação do CPF) 
 
 
 
Nome completo: CAMILA GUEDES PENTEADO 
 
CPF/CNPJ: 529.876.898-96 
 
 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos 
termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

 
  

 

Certidão emitida às 13:59:44 do dia 29/11/2022, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 
 
A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5 
 
Código de controle da certidão: K7XJ291122135944 
 
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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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 Credenciamento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 18.828.894/0003-30
Razão Social: ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS,

IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 06/12/2022

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor
Porte da Empresa: Micro Empresa
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MEI: Não
Capital Social: R$ 0,00 Data de Abertura da Empresa: 24/07/2020
CNAE Primário: 4651-6/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA

INFORMÁTICA

CNAE Secundário 1: 4647-8/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E
CNAE Secundário 2: 4649-4/08 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE,
CNAE Secundário 3: 4651-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE
CNAE Secundário 4: 4652-4/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES
CNAE Secundário 5: 4669-9/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E
CNAE Secundário 6: 4689-3/99 - COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS
CNAE Secundário 7: 4713-0/02 - LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE
CNAE Secundário 8: 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 9: 4752-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 10: 4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
CNAE Secundário 11: 4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES

Dados para Contato
CEP: 29.167-080
Endereço: AVENIDA ELDES SCHERRER SOUZA, 2230 - SALA 215/ESSENCIAL
Município / UF: Serra / Espírito Santo
Telefone: (35) 32235461
E-mail: LICITACAO@TRILIGADO.COM.BR

Emitido em: 29/11/2022 14:18 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
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Relatório de Credenciamento

Dados do Responsável Legal
529.876.898-96CPF:

Nome: CAMILA GUEDES PENTEADO

Dados do Responsável pelo Cadastro
529.876.898-96CPF:

Nome: CAMILA GUEDES PENTEADO
E-mail: camilaguedespenteado1050@gmail.com

Sócios / Administradores
Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 529.876.898-96 Participação Societária: 100,00%
Nome: CAMILA GUEDES PENTEADO
Número do Documento: 23108020 Órgão Expedidor: SSPMG
Data de Expedição: 25/10/2018 Data de Nascimento: 31/05/2002
Filiação Materna: ANA CELIA OLIVEIRA GUEDES
Estado Civil: Solteiro(a)

CEP: 37.062-600
Endereço: RUA SANTO ANDRE, 175 - URUPES
Município / UF: Varginha / Minas Gerais
Telefone: (35) 92158935
E-mail: camilaguedespenteado1050@gmail.com

Linhas Fornecimento

Materiais
1550 - AERONAVES TELEGUIADAS
5995 - CONJUNTOS DE CABOS, CORDÕES E FIOS ELÉTRICOS PARA  EQUIPAMENTOS DE
COMUNICAÇÕES
5999 - COMPONENTES ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DIVERSOS
6140 - BATERIAS RECARREGÁVEIS
6145 - FIOS E CABOS ELÉTRICOS
7090 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - TIC

Emitido em: 29/11/2022 14:18 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

22
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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: 18.828.894/0003-30
Razão Social: ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS,

IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Municipio / UF: Serra / Espírito Santo
Porte: Micro Empresa

Linhas de Fornecimento
Materiais

Código Descrição Situação

1550 AERONAVES TELEGUIADAS Ativo

5995
CONJUNTOS DE CABOS, CORDÕES E FIOS ELÉTRICOS PARA
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÕES

Ativo

5999 COMPONENTES ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DIVERSOS Ativo

6140 BATERIAS RECARREGÁVEIS Ativo

6145 FIOS E CABOS ELÉTRICOS Ativo

7090 SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - TIC Ativo

Emitido em: 29/11/2022 14:20 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

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: 18.828.894/0003-30
Razão Social: ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS,

IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Sócios / Administradores
Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 529.876.898-96 Participação Societária: 100,00%
Nome: CAMILA GUEDES PENTEADO
Número do Documento: 23108020 Órgão Expedidor: SSPMG
Data de Expedição: 25/10/2018 Data de Nascimento: 31/05/2002
Filiação Materna: ANA CELIA OLIVEIRA GUEDES
Estado Civil: Solteiro(a)

CEP: 37.062-600
Endereço: RUA SANTO ANDRE, 175 - URUPES
Município / UF: Varginha / Minas Gerais
Telefone: (35) 92158935
E-mail: camilaguedespenteado1050@gmail.com

Emitido em: 29/11/2022 14:21 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

11
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Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a
sede for em outra UF)

Código da Natureza
Jurídica

Nº de Matrícula do Agente
Auxiliar do Comércio

 1 - REQUERIMENTO

31211522258 2062

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nome: __________________________________________

Assinatura: ______________________________________

Telefone de Contato: ______________________________

Data

Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome:

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº DE
VIAS

CÓDIGO
DO ATO

CÓDIGO DO
EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

002 ALTERACAO

ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL

CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

1

1

1

1

021

020

051

2247

VARGINHA

19 JULHO 2022

Nº FCN/REMP

MGP2200574347

1

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

 2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO SINGULAR

OBSERVAÇÕES

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

SIM

_____________________________________

NÃO ___/___/_____     ____________________

Data Responsável ResponsávelData

___/___/_____     ____________________NÃO

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____

Data

____________________

Responsável

ResponsávelData

___/___/_____       __________________

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência                     3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

___/___/_____

Data

____________________            ____________________            ____________________

Vogal Vogal Vogal

Presidente da ______ Turma

2ª Exigência                      3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 9483440 em 22/07/2022 da Empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E
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QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 

ITHYBAN DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETRONICOS, IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA 

CAMILA GUEDES PENTEADO, brasileira, nascida em 31/05/2002, solteira, empresária, 

portadora da Carteira de Identidade nº MG-23.108.020 expedida pela SSP/MG e do 

CPF nº 529.876.898-96, residente e domiciliada na Rua Santo André, nº 175, Parque 

Urupês, CEP: 37.062-600, Varginha/MG; Única sócia componente da sociedade 

empresária limitada, denominada ITHYBAN DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E 

ELETRONICOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, com sede na cidade de Varginha-

MG, Avenida Otávio Marques de Paiva, nº 230, Loja 05, Santa Luiza, CEP: 37.062-670, 

devidamente registrada na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, sob o 

NIRE 31211522258, inscrita no CNPJ sob o nº 18.828.894/0001-78, resolve na melhor 

forma de direito alterar e consolidar seu contrato social mediante as seguintes 

cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

Neste ato e por força deste instrumento, altera-se a sede e foro jurídico que passa a 

ser: Avenida Otavio Marques de Paiva, nº 900, Jardim Canaã, CEP: 37.026-272, 

Varginha/MG. 

CLÁUSULA SEGUNDA 

Neste ato e por força deste instrumento, altera-se a razão social que passa a ser: 

ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E 

EXPORTACAO LTDA. 

CLÁUSULA TERCEIRA 

O capital social que era de R$63.000,00 (sessenta e três mil reais), dividido em 

100(cem) quotas de R$630,00 (seiscentos e trinta reais) cada uma, já totalmente 

integralizado em moeda corrente nacional, neste ato é aumentado para R$113.000,00 

(cento e treze mil reais), representados por 100 (cem) quotas, no valor nominal de R$ 

1.130,00 (mil cento e trinta reais) cada uma, sendo que o aumento é realizado em 
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QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 

ITHYBAN DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETRONICOS, IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA 

moeda corrente nacional pela sócia única, na proporção de suas quotas, ficando da 

seguinte forma: 

CAMILA GUEDES PENTEADO 100 quotas R$    113.000,00 

TOTAL 100 quotas  R$    113.000,00 

PARÁGRAFO ÚNICO - A responsabilidade da sócia única é restrita ao valor de suas 

cotas, mas responde solidariamente pela integralização do capital social. 

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

A denominação social da empresa é: ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E 

ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. 

CLÁUSULA SEGUNDA 

A sede da empresa é na Avenida Otavio Marques de Paiva, nº 900, Jardim Canaã, CEP: 

37.026-272, Varginha/MG. 

CLÁUSULA TERCEIRA 

A sede possui filial com sede na Avenida Eldes Scherrer Souza, nº 2230, Sala 215, 

Essencial Escritórios, Colina de Laranjeiras, CEP: 29.167-080, Serra/ES.  

CLÁUSULA QUARTA 

A sociedade iniciou suas atividades em 09 de setembro de 2013, e o seu prazo de 

duração é por tempo indeterminado. 

CLÁUSULA QUINTA 

O objeto social da matriz e filial é: IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, COMÉRCIO 

ATACADISTA, VAREJISTA E COMÉRCIO ELETRONICO DE EQUIPAMENTOS, 

SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA, COMPONENTES ELETRÔNICOS, 

EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, PERIFÉRICOS PARA 
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QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 

ITHYBAN DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETRONICOS, IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA 

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, PEÇAS E 

ACESSÓRIOS DE APARELHOS PARA USO DOMÉSTICOS E PESSOAL, GERADORES DE 

CORRENTE CONTINUA E ALTERNADA, CONVERSORES, SINCRONIZADORES, PLACAS DE 

ENERGIA SOLAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E ESCRITÓRIO, PRODUTOS DE LIMPEZA E 

HIGIENE. DEPÓSITO DE MERCADORIAS POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS. 

      CLÁUSULA SEXTA 

O capital social é de R$ 113.000,00 (cento e treze mil reais), representados por 100 

(cem) quotas, no valor nominal de R$ 1.130,00 (mil cento e trinta reais) cada uma, 

totalmente integralizado em moeda corrente nacional, assim distribuído da seguinte 

forma: 

CAMILA GUEDES PENTEADO 100 quotas R$    113.000,00 

TOTAL 100 quotas  R$    113.000,00 

PARÁGRAFO ÚNICO - A responsabilidade da sócia única é restrita ao valor de suas 

cotas, mas responde solidariamente pela integralização do capital social. 

CLÁUSULA SÉTIMA 

A administração da sociedade é exercida pela sócia única CAMILA GUEDES PENTEADO, 

que assina individualmente em todos os papéis e documentos que envolvam a 

responsabilidade social, cabendo a sócia administradora a responsabilidade ou 

representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar 

todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, 

ficando vedado, entretanto, o uso do nome da sociedade em negócios estranhos aos 

fins sociais, tais como em avais, cartas de fianças, endossos de favor ou outros 

documentos que, por sua natureza, não digam respeito aos interesses sociais. 

CLÁUSULA OITAVA 

O sócio único fixará uma retirada mensal, a título de “pró-labore”, observadas as 

disposições regulamentares pertinentes. 
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QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 

ITHYBAN DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETRONICOS, IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA 

CLÁUSULA NONA 

A sociedade poderá abrir filiais ou fechar, em qualquer parte do território nacional, 

obedecendo às disposições vigentes. 

CLÁUSULA DÉCIMA 

A sociedade poderá constituir procuradores, com exceção, porém daqueles 

pertinentes à responsabilidade técnica que é privativa dos sócios. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA 

Falecendo ou interditado o único sócio, a sociedade continuará suas atividades com os 

herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesses destes 

ou do(s) sócio (s) remanescente (s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado 

com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em 

balanço especialmente levantado. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA 

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será procedido à 

elaboração do balanço patrimonial, cabendo ao sócio único, os lucros ou perdas 

apuradas na proporção de suas quotas, podendo, todavia, optar pelo aumento do 

capital social utilizando os lucros e/ ou pela compensação. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Fica a sociedade limitada unipessoal autorizada a levantar 

balanços ou balancetes intermediários em qualquer período do ano calendário, 

observadas as disposições legais, podendo inclusive, distribuir os resultados se 

houver e se for de interesse do titular, inclusive a obrigação da reposição dos lucros, 

se os mesmos forem distribuídos com prejuízo do capital. 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA 

A sociedade poderá ser dissolvida por iniciativa do sócio único, que, nessa hipótese 

realizará diretamente a liquidação ou indicará um liquidante, ditando-lhe forma de 
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QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 

ITHYBAN DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETRONICOS, IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA 

liquidação. Solvidas as dívidas e extintas as obrigações da sociedade, o patrimônio 

remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio do titular. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA 

O sócio único declara expressamente que não estão incursos em nenhum processo 

criminal que o impeça de exercer atividades profissionais e administração de 

sociedades, conforme Art. 1011, código civil. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA 

O sócio único declara que o movimento da receita bruta anual da empresa não 

excederá o limite fixado no inciso I do artigo 3º da Lei complementar nº123 de 14 de 

dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão 

relacionadas no parágrafo 4º do artigo 3º da mencionada lei. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA 

Fica eleito o foro desta comarca de Varginha/MG, para dirimir qualquer dúvida 

oriunda do presente instrumento. 

Lido e compreendido, conferido e elaborado de conformidade com a intenção do 

sócio único ora presente e que o mesmo assina através de certificado digital o 

presente instrumento, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores 

legais a cumpri-lo em todos os seus termos. 

 

Varginha/MG, 06 de julho de 2022. 

 

 

 

CAMILA GUEDES PENTEADO 

ASSINADO DIGITALMENTE 
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg 
informando o número do protocolo 22/368.183-1.

Página 1 de 1

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E
ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, de NIRE 3121152225-8 e protocolado sob o
número 22/368.183-1 em 19/07/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 9483440,
em 22/07/2022. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Cesar Mariano dos Santos.
Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser
acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://
portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de
protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)

CPF Nome

529.876.898-96 CAMILA GUEDES PENTEADO

Documento Principal

Assinante(s)

CPF Nome

529.876.898-96 CAMILA GUEDES PENTEADO

Belo Horizonte. sexta-feira, 22 de julho de 2022

Documento assinado eletrônicamente por Cesar Mariano dos Santos, Servidor(a)
Público(a), em 22/07/2022, às 10:49 conforme horário oficial de Brasília.
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Registro Digital

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
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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: 29/11/2022 14:27:36 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: ITHYBAN DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, 
IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 
CNPJ: 18.828.894/0003-30 
 
 
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. 
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Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
18.828.894/0003-30
FILIAL 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
24/07/2020 

 
NOME EMPRESARIAL 
ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
******** 

PORTE 
ME 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática (Dispensada *) 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria (Dispensada *) 
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática (Dispensada *) 
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação (Dispensada
*) 
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 
46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente 
47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines 
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Dispensada *) 
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação (Dispensada *) 
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Dispensada *) 
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

 
LOGRADOURO 
AV ELDES SCHERRER SOUZA 

NÚMERO 
2230 

COMPLEMENTO 
SALA 215/ESSENCIAL ESCRIT 

 
CEP 
29.167-080 

BAIRRO/DISTRITO 
COLINA DE LARANJEIRAS 

MUNICÍPIO 
SERRA 

UF 
ES 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
FINANCEIRO@TRILIGADO.COM.BR 

TELEFONE 
(35) 3223-5461 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
24/07/2020 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de
junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer
responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 29/11/2022 às 14:29:53 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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28/07/2022 15:11 Resultado da Consulta ao Sintegra

www.sintegra.gov.br 1/1

SINTEGRA/ICMS 

Consulta Pública ao Cadastro 

Estado do Espírito Santo

Cadastro atualizado até: 28/07/2022

IDENTIFICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

 CNPJ:  18.828.894/0003-30 Inscrição Estadual:  083.677.70-4

 Razão Social :  ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAOE
EXPORTACAO LTDA

ENDEREÇO

 Logradouro:  AVENIDA ELDES SCHERRER SOUZA

 Número:  2230  Complemento:  SALA 215/ESSENCIAL
ESCRIT,

 Bairro:  COLINA DE LARANJEIRAS

 Município:  SERRA  UF:  ES

 CEP:  29167080  Telefone:  (0035) 91049739

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica: COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA
INFORMATICA

Data de Inicio de Atividade: 10/08/2020

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 10/08/2020

Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL

A Inscrição Estadual (IE) com situação cadastral vigente HABILITADO indica que a empresa está APTA a
realizar operações como contribuinte do ICMS. 

Já a IE com situação cadastral NÃO HABILITADA indica que a empresa NÃO está APTA a realizar
operações como contribuinte do ICMS, caso mantenha entre as suas atividades pelo menos um CNAE cuja
inscrição estadual seja obrigatória. Caso a empresa não pertença a um CNAE cuja inscrição seja obrigatória
e o CNPJ esteja ATIVO (consultar o site da Receita Federal do Brasil – http://www.receita.fazenda.gov.br), a
empresa poderá ser destinatária de mercadorias, bens e serviços como CONSUMIDOR FINAL. Neste
caso, o número da Inscrição Estadual NÃO deverá constar em documentos que acobertem operações
tributáveis pelo ICMS.

A lista dos CNAEs obrigados à Inscrição Estadual está disponível no endereço:
ftp://ftp.sefaz.es.gov.br/CNAE-F/cnaes_obrigadas_a_inscricao.pdf

OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando
sujeitos a posterior confirmação pelo Fisco.

Data da Consulta: 28/07/2022
VOLTAR

© Copyright 2003/2022 Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo
Av. João Batista Parra . nº600 . Ed. Aureliano Hoffman . Enseada do Suá . Vitória-ES

CEP: 29050-375 . CNPJ: 27.080.571/0001-30
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26/10/22, 10:43 Emissão de Certidão Negativa

https://sistemas.tjes.jus.br/certidaonegativa/sistemas/certidao/CERTIDAOIMPRESSAO.cfm?CFID=36292801&CFTOKEN=57048097 1/1

 
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
R. Des. Homero Mafra, 60 Enseada do Suá, Vitória - ES | CEP: 29.050-275 | Tel: (27) 3334-2000. 

 

CERTIDÃO NEGATIVA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA 
NATUREZA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (FALÊNCIA E

CONCORDATA)
Dados da Certidão

Razão Social: ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS,
IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

CNPJ: 18.828.894/0003-30
Data de Expedição: 26/10/2022 10:42:15 Validade: 30 DIAS
N° da Certidão: * 2020996734 *
-- ENDEREÇO --

Município: - NÃO INFORMADO - Bairro: - NÃO INFORMADO -
Logradouro: - NÃO INFORMADO - Número: - NÃO INFORMADO -
Complemento: - NÃO INFORMADO - CEP: - NÃO INFORMADO -
-- CONTATO --

Email: - NÃO INFORMADO - Telefone Fixo: - NÃO INFORMADO -
Telefone Celular: - NÃO INFORMADO -

CERTIFICA que, consultando a base de dados do Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário do Estado do
Espírito Santo (E-Jud, SIEP, PROJUDI e PJe) até a presente data e hora, NADA CONSTA contra o solicitante .

Observações

a. Certidão expedida gratuitamente através da Internet;
b. Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo

interessado e/ou destinatário;
c. O prazo de validade desta certidão é de 30 (trinta) dias, contados da data da expedição, conforme disposto no art.

467 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça. 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 do Espírito Santo -
www.tjes.jus.br -, utilizando o número da certidão acima identificado;

e. Em relação as comarcas da entrância especial (Vitória/Vila Velha/Cariacica/Serra/Viana), as ações de: execução fiscal
estadual, falência e recuperação judicial, e auditoria militar, tramitam, apenas, no juízo de Vitória;

f. As ações de natureza cível abrangem inclusive aquelas que tramitam nas varas de Órfãos e Sucessões (Tutela,
Curatela, Interdição,...), Juizado Especial Cível, Juizado Especial da Fazenda Pública, Execução Fiscal e Execução
Patrimonial (observado o item e);

g. As ações de natureza criminal abrangem, dentre outras: as de auditoria militar e de juizados especiais criminais;
h. As matérias atinentes as varas de família e infância e juventude são objeto de certidão específica;
i. A base de dados do sistema de gerenciamento processual (1ª INSTÂNCIA: eJUD, SIEP, PROJUDI, PJe-1G; 2ª

INSTÂNCIA: Sistema de Segunda Instância, PJe-2G) contém o registro de todos os processos distribuídos no
Judiciário do Estado do Espírito Santo, com exceção do SEEU;

j. A certidão negativa referente ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU deverá ser requerida ao Cartório
do Ofício de Distribuidor da Comarca, conforme Ato Normativo Conjunto n°. 009/2021.
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LA RULL ASSESSORIA EM LICITAÇÕES 
TIAGO AURÉLIO CAMPOS MATEUS06437968605 
CNPJ nº 40.966.955/0001-12 - IE. 003980927.00-54 

Telefone: (35) 99727-7219 ou (35) 3606-6523 - E-mail: tcamposmateus@yahoo.com.br 
RUA EXISTENTE, Nº 100, APTO 403 – BLOCO 11 – BAIRRO ALTA VILLA – VARGINHA/MG – CEP 37.033-003 

                                

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E 
ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 18.828.894/0003-30, com sede a AV Eldes Scherrer Souza, nº 2230 – Sala 215, Bairro Colina 
de Laranjeiras, CEP.29.167.080 - Cidade: Serra/ES, forneceu produtos à TIAGO AURÉLIO CAMPOS 
MATEUS06437968605 – LA RULL ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ sob nº 40.966.955/0001-12, com sede a Rua Existente, nº 100, Apto 403 – Bloco 11, Bairro 
Alta Villa, Cidade: Varginha/MG, nos forneceu nos últimos 12(doze) meses, os equipamentos relacionados 
abaixo, e cumpriu fielmente no que tange garantia, prazo de entrega, com suas obrigações, nada constando 
que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data. 
 
Registramos que a empresa forneceu os seguintes produtos nos últimos 12(doze) meses:  

Quantidade Und. Descrição Garantia 

06 PÇ DRONES(AERONAVE TELEGUIADA) – MODELO ES255 – FABRICANTE 
MULTILASER – MARCA MULTILASER 

12 meses 

03 PÇ PROJETOR MULTIMÍDIA – MODELO PJ004 – FABRICANTE MULTILASER 
– MARCA MULTILASER 

12 meses 

65 PÇ PROJETOR MULTIMÍDIA – MODELO ZP3000 – FABRICANTE ZION 
POWER – MARCA ZION POWER 

12 meses 

03 PÇ TABLET – MODELO NB381 – FABRICANTE MULTILASER – MARCA 
MULTILASER 

12 meses 

15 PÇ TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL COM TRIPÉ – MODELO TTVS-100 
FABRICANTE SUMAY – MARCA SUMAY 

12 meses 

15 PÇ TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL COM TRIPÉ – MODELO TRVS120 
FABRICANTE SUMAY – MARCA SUMAY 

12 meses 

52 PÇ NOBREAK DE 600VA – MODELO YUP-E 600VA - FABRICANTE COLEÇÃO 
– MARCA ENERMAX 

12 meses 

67 PÇ NOBREAK DE 700VA – MODELO YUP-E 700VA - FABRICANTE COLEÇÃO 
– MARCA ENERMAX 

12 meses 

51 PÇ NOBREAK DE 1200VA – MODELO PG II 1200VA - FABRICANTE COLEÇÃO 
– MARCA COLETEK 

12 meses 

185 PÇ ESTABILIZADOR DE TENSÃO DE 500VA – MODELO BEM LIGADO DE 
500VA - FABRICANTE COLEÇÃO – MARCA COLETEK 

12 meses 

118 PÇ ESTABILIZADOR DE TENSÃO DE 1000VA – MODELO EXS II 1000VA - 
FABRICANTE COLEÇÃO – MARCA COLETEK 

12 meses 

39 PÇ ESTABILIZADOR DE TENSÃO DE 1500VA – MODELO ATM PE-1500VA - 
FABRICANTE COLEÇÃO – MARCA COLETEK 

12 meses 

100 PÇ FILTRO DE LINHA COM 6 TOMADAS – MODELO FL-61BK - FABRICANTE 
COLEÇÃO – MARCA C3TECH 

12 meses 

 
Informamos ainda que os produtos foram entregues no prazo médio, a cada pedido realizado, em até 
15(quinze) dias corridos, após a emissão da nota fiscal de venda. 
 
Varginha/MG, 19 de Outubro de 2022. 
 
 
 
________________________________________ 
LA RULL ASSESSORIA EM LICITAÇÕES 
TIAGO AURÉLIO CAMPOS MATEUS06437968605 
CNPJ nº 40.966.955/0001-12 
IE. 003980927.00-54 
NOME: Tiago Aurélio Campos Mateus 
Cargo: Sócio Administrador 

TIAGO AURELIO 
CAMPOS 
MATEUS:06437968605

Assinado de forma digital por 
TIAGO AURELIO CAMPOS 
MATEUS:06437968605 
Dados: 2022.10.19 15:20:02 -03'00'
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Declaração de Elaboração Independente de Proposta

Pregão Eletrônico 94/2022 UASG 70011

ITHYBAN DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMP, como representante devidamente constituído de 18.828.894/0003-
30 - ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA doravante denominado
ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, para fins do disposto no Edital do Pregão
Eletrônico 94/2022 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 94/2022 UASG 70011 foi elaborada de maneira independente pelo ELTEK
DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO 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
94/2022 UASG 70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico 94/2022 UASG 70011,não foi informada, discutida
ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 94/2022 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 94/2022 UASG 70011, quanto a participar ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 94/2022 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 94/2022
UASG 70011 antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 94/2022 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. 

Serra, em 23 de Novembro de 2022. 

ITHYBAN DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMP
 

 

Fechar
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Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado
 
Pregão eletrônico 94/2022 UASG 70011

ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, inscrita no CNPJ
nº 18.828.894/0003-30, 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.

Serra, 23 de Novembro de 2022.

 

Fechar
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Declaração de Acessibilidade
 
Pregão eletrônico 94/2022 UASG 70011

ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, inscrita no CNPJ
nº 18.828.894/0003-30, 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.

Serra, 23 de Novembro de 2022.

 

Fechar
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DECLARAÇÃO
 
Pregão eletrônico 94/2022 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 94/2022 da UASG 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS .
CNPJ: 18.828.894/0003-30 - ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Serra, 23 de Novembro de 2022.

 

Fechar
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Declaração de Menor
 
Pregão eletrônico 94/2022 UASG 70011

ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, inscrita no CNPJ
nº 18.828.894/0003-30, 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.

Serra, 23 de Novembro de 2022.

 

Fechar
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Declaração de Cota de Aprendizagem
 
Pregão eletrônico 94/2022 UASG 70011

ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, inscrita no CNPJ
nº 18.828.894/0003-30, declara sob as penas da Lei, que cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da
CLT.

Serra, 23 de Novembro de 2022.

 

Fechar
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DECLARAÇÃO ME/EPP
 
Pregão Eletrônico(a) 94/2022 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: 18.828.894/0003-30 - ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

23 de Movembro de 2022.

 

Voltar
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Declaração de Inexistência de Fato Superveniente
 
Pregão eletrônico 94/2022 UASG 70011

ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ nº 18.828.894/0003-
30, 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.

Serra, 23 de Novembro de 2022.

 

Fechar
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\̀defĝ/ĥ/i_cicgb̀g

62;<<;6466
48>44>2:
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00871703459Usuário:

29/11/2022 17:04:40Data e hora da consulta:

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

ITHYBAN DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRO Adimplente18828894
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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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 7623 - 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 - 
 
I - FASE INTERNA - JUNTADA PORTARIA SIM NÃO EVENTOS/OBS

1- Consta a designação do Pregoeiro, com a juntada
da Portaria de sua nomeação? X  1205234

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 COSTA 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   

8 -Foi conferida a preferência, nas aquisições de
bens e serviços de informática e automação, nos
termos do art. 3º da Lei nº8.248/91, quando
aplicável?

X   

9-A proposta está em conformidade com os
requisitos estabelecidos no edital? X  

RATIFICADA A CONFORMIDADE TÉCNICA PELA UNIDADE
REQUISITANTE RESPONSÁVEL PELA  ELABORAÇÃO DO
TERMO DE REFERÊNCIA 1205351

Informação 7623 (1207446)         SEI 0007932-66.2022.6.02.8000 / pg. 276



10 – Tendo havido a exigência da apresentação de
documentação complementar à proposta
(manuais,certificados, declarações etc.), a referida
documentação foi apresentada?

  

 

Edital item - Habilitação não exige

 

11 – Após a verificação de conformidade acima, a
classificação das propostas apresentou-
se adequada?

  
NÃO FOI NECESSÁRIO

 

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    

15- A empresa apresentou prova de cadastro no
SICAF com os seus dados relativos à regularidade
fiscal válidos?

X  1207115; 1207119, 1207158

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  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.5 - Estando algum documento relativo à
regularidade fiscal desatualizado, foi assegurado à
empresa o direito de apresentar a documentação
atualizada

  NÃO FOI NECESSÁRIO

16 – Constam nos autos Certidão negativa de
Débitos Trabalhistas? X  

CERTIDÃO TRABALHISTA, TCU,CNJ,PORTAL 
TRANSPARÊNCIA,  CERTIDÃO NEGATIVA FALÊNCIA
CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL E ATO
CONSTITUTIVO

1207175; 1207272; 1207165

17 – Consta consulta ao Cadin? X  1207443

18 – Consta nos atuos os seguintes documentos
/consulta quando for o caso?    

18.1 – Declaração de inexistência de fatos
supervenientes e impeditivo; X  1207298

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

Informação 7623 (1207446)         SEI 0007932-66.2022.6.02.8000 / pg. 277



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;

 X  CERTIDÃO CONFORME ITEM 16

18.6- Certidão negativa de inidôneos do TCU (art. 46
da Lei nº 8.443/1992)    CERTIDÃO CONFORME  ITEM 16

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   

O EDITAL NÃO ESTABELECE PRAZOS PARA APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTOS. O PREGOEIRO DETERMINA O
ENCAMINHAMENTO CONFORME ORIENTAÇÃO TCU.
ESTABELECE PRAZOS DENTRO DE CRITÉRIOS DE
RAZOABILIDADE. CONFORME A COMPLEXIDADE DO
CERTAME

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  1207439

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  1207440
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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: 1205236

Resultado Fornecedor - 1207438

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 29/11/2022, 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
1207446 e o código CRC 27BDC600.

0007932-66.2022.6.02.8000 1207446v4
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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 : 0007932-66.2022.6.02.8000
INTERESSADO : PREGOEIROS
ASSUNTO :  

 

Parecer nº 1804 / 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 94/2022, objetivando o
Registro de Preços de estabilizadores de pequeno porte, com
a participação da Polícia Militar de Alagoas, do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará e do
Corpo de Bombeiro Militar de Alagoas, que atuarão neste
certame como Órgãos Participantes, em conformidade com o
§6º, do art. 4º do Decreto nº 7.892/2013, conforme  termo de
referência (1163185).

 
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 1207446.

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 - 1193367

DOU - 1196465

Portal - 1196551

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 - 1193367

DOU - 1196465

Portal - 1196551

 

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:

07/11/2022 (Comprasnet)

09/11/2022 (DOU)

24/11/2021 (Portal)

Ata Pregão
94/2022 (1207439) -
25/11/2022

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
94/2022 (1207439)

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 -

 1207440

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 - 1207438

Os documentos necessários à habilitação (originais ou cópias autenticadas por cartórios competentes ou por servidores da Conforme contido na
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7 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 7623 -
 1207446

8 Os documentos apresentados pela licitante estavam válidos na data da sessão? SIM Consulta pelo Pregoeiro -
 1207446

9 A proposta da licitante declarada vencedora foi assinada por pessoa com poderes para representar a empresa? SIM 1207446

10 Foi aferida a conformidade técnica? SIM 1205351

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: 1207175

CADIN: 1207443

 

12 Consta dos autos Lista de Verificação elaborada pelo Pregoeiro? SIM Informação 7623 -
 1207446

 

Ante o exposto 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 Pregão Eletrônico nº
94/2022, objetivando o Registro de Preços de estabilizadores
de pequeno porte, com a participação da Polícia Militar de
Alagoas, do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Ceará e do Corpo de Bombeiro Militar de
Alagoas, que atuarão neste certame como Órgãos
Participantes, em conformidade com o §6º, do art. 4º do
Decreto nº 7.892/2013, conforme relatório Resultado por
Fornecedor (1207438), tendo como licitante vencedora a
Empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E
ELETRÔNICOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA,
inscrita no CNPJ sob o nº 18.828.894/0003-30, pelo melhor
lance no valor total de R$ 113.094,00 (cento e treze mil e
noventa e quatro reais).

 
À superior consideração do senhor Diretor-Geral.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 30/11/2022, às 15:54, 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
1208380 e o código CRC A194E2E5.
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CONCLUSÃO

Maceió, 30 de novembro de 2022.
Senhor Presidente,
 
 
Cuida-se de procedimento voltado à análise

da regularidade do Pregão Eletrônico nº 94/2022, objetivando o
Registro de Preços de estabilizadores de pequeno porte, com a
participação da Polícia Militar de Alagoas, do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará e do Corpo de Bombeiro
Militar de Alagoas, que atuarão neste certame como Órgãos
Participantes, em conformidade com o §6º, do art. 4º do Decreto nº
7.892/2013, conforme  termo de referência (1163185).

Por meio do Parecer nº 1804/2022 (1208380), 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 Pregão Eletrônico nº94/2022, conforme
relatório Resultado por Fornecedor (1207438), tendo como licitante
vencedora a Empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E
ELETRÔNICOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, inscrita
no CNPJ sob o nº 18.828.894/0003-30, pelo melhor lance no valor
total de R$ 113.094,00 (cento e treze mil e noventa e quatro reais).

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 30/11/2022, às 18:25, 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
1208615 e o código CRC 730A1D17.
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PROCESSO : 0007932-66.2022.6.02.8000
INTERESSADO : PREGOEIROS

ASSUNTO : Homologação. Pregão Eletrônico. Registro de preço. Empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

 

Decisão nº 5272 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor Diretor-
Geral, inserta no evento SEI 1208615.

Concluído o procedimento licitatório em epígrafe e tendo
em vista a manifestação da Assessoria Jurídica da Diretoria Geral,
por meio do Parecer nº 1804/2022 (1208380), atestando a legalidade
de todo o certame, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e
legais efeitos, o resultado do Pregão Eletrônico nº 94/2022, que tem
por objeto o Registro de Preços de estabilizadores de pequeno porte,
com a participação da Polícia Militar de Alagoas, do Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará e do Corpo de Bombeiro
Militar de Alagoas, que atuarão neste certame como Órgãos
Participantes, em conformidade com o §6º, do art. 4º do Decreto nº
7.892/2013, conforme relatório Resultado por Fornecedor (1207438),
mais o Termo de Referência (1163185).

Desse modo, com arrimo no Art. 4º, inciso XXII, da Lei
n.º 10.520/2002, e no Decreto nº 10.024/2019, CONVOCO, para a
devida assinatura da Ata de Registro de Preços, a Empresa ELTEK
DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA , inscrita no CNPJ sob o nº
18.828.894/0003-30, pelo melhor lance no valor total de R$
113.094,00 (cento e treze mil e noventa e quatro reais), de
acordo com a Ata de Realização do Pregão Eletrônico (1207439),
mais o Termo de Adjudicação (1207440).

À Secretaria de Administração para as providências que
se fizerem necessárias à realização da contratação decorrente
da presente Decisão e demais medidas cabíveis.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
01/12/2022, às 20:00, 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
1209359 e o código CRC 7A72A232.
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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 00094/2022 (SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)

 
Às 10:16 horas do dia 02 de dezembro 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 0007932-66.2022,
Pregão nº 00094/2022. 
 

 
Resultado da Homologação

 
Item: 1
Descrição: Estabilizador tensão
Descrição Complementar: Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: Bivolt V, Quantidade Tomadas Saída: 8 ,
Tipo: Nobreak , Capacidade Nominal: 1.500 V
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 366 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 509,5500 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA , pelo
melhor lance de R$ 309,0000 e a quantidade de 366 Unidade .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 29/11/2022
16:07:46 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ELTEK DISTRIBUIDORA DE
INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF:

18.828.894/0003-30, Melhor lance: R$ 309,0000

Homologado 02/12/2022
10:16:24

JOSE
RICARDO
ARAUJO E

SILVA

Fim do documento
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DESPACHO

Maceió, 02 de dezembro de 2022.
À SLC, para publicar o resultado do certame e

aguardar o resultado da convocação do cadastro de reserva,
para lavratura da respectiva ata de registro de preços.

O cadastro de reserva foi convocado com término
previsto para o dia 5/12, às 10h15.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 02/12/2022, às 10:21, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1209730 e o código CRC BCA42FF4.
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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:  25/11/2022 09:00
 Número da portaria:  PORTARIA 121/2022
 Data de portaria:  06/04/2022
 Número do processo:  0007932-66.2022
 Pregão:  00094/2022 (SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)
 Objeto:  Registro de Preços de estabilizadores de pequeno porte, conforme especificações e condições assentadas nos
ANEXOS do edital.

 
 
    Item 1

Descrição: Estabilizador tensão
Descrição Complementar: Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: Bivolt V, Quantidade Tomadas Saída: 8 ,
Tipo: Nobreak , Capacidade Nominal: 1.500 V
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 366 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 509,5500  
 
Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ Nome/Razão Social Quantidade
Ofertada

Valor
Adjudicado

18.828.894/0003-
30

ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS,
IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 366 R$ 309,0000

 
Cadastro de Reserva:
   Data/Hora Inicial: 02/12/2022 10:16 Data/Hora Final: 05/12/2022 10:15
   Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 05/12/2022 13:03
   Valor para Cadastro de Reserva: R$ 309,0000
 
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

02/12/2022
10:16:25

758.180.784-
34

Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 02/12/2022
10:16 com data fim prevista para 05/12/2022 10:15 pelo valor de R$

309,0000.
Envio do cadastro

de reserva ao
SIASG

05/12/2022
13:03:04

758.180.784-
34 Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

Fim do documento

Ata Cadastro de Reserva - PE 94/2022 (1210664)         SEI 0007932-66.2022.6.02.8000 / pg. 287



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

DESPACHO

Maceió, 05 de dezembro de 2022.
À SLC, com a juntada da Ata do Cadastro de

Reserva (doc. 1210664).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 05/12/2022, 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
1210667 e o código CRC AC1B750C.
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 325/2022

Espécie: ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA nº 325/2022. P.A. 0006739-66.2018.4.04.8000.
CONVENENTES: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO e PREFEITURA MUNICIPAL DE
MARABÁ - PA. OBJETO: Cessão do direito de uso do SEI, Sistema Eletrônico de Informações,
criado pelo TRF4, para o CESSIONÁRIO, para utilização em base única. BASE LEGAL: art. 116
e parágrafos da Lei 8.666/93. VIGÊNCIA: 06/12/2022 a 06/12/2027. ASSINATURA:
24/11/2022. SIGNATÁRIOS: Desembargador Federal Ricardo Teixeira do Valle Pereira,
Presidente do TRF 4ª Região e Sebastião Miranda Filho, Prefeito Municipal.

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 320/2022

Espécie: ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA nº 320/2022. P.A. 0010149-
35.2018.4.04.8000. CONVENENTES: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO e
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAÚBA - MG. OBJETO: Cessão do direito de uso do SEI,
Sistema Eletrônico de Informações, criado pelo TRF4, para o CESSIONÁRIO, para utilização
em base única. BASE LEGAL: art. 116 e parágrafos da Lei 8.666/93. VIGÊNCIA: 06/12/2022
a 06/12/2027. ASSINATURA: 24/11/2022. SIGNATÁRIOS: Desembargador Federal Ricardo
Teixeira do Valle Pereira, Presidente do TRF 4ª Região e José Aparecido Mendes Santos,
Prefeito Municipal.

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 312/2022

Espécie: ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA nº 312/2022. P.A. 0008275-
44.2020.4.04.8000. CONVENENTES: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO e
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. OBJETO: Cessão do direito de uso do
SEI, Sistema Eletrônico de Informações, criado pelo TRF4, para o CESSIONÁRIO, para
utilização em base única. BASE LEGAL: art. 116 e parágrafos da Lei 8.666/93. VIGÊNCIA:
06/12/2022 a 06/12/2027. ASSINATURA: 24/11/2022. SIGNATÁRIOS: Desembargador
Federal Ricardo Teixeira do Valle Pereira, Presidente do TRF 4ª Região e Lucas de Carvalho
de Antoniette, representante do Cessionário.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 65/2022

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em
24/11/2022 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para a
prestação de serviços continuados de seguro predial para o Edifício Sede, Edifício-Anexo
(Ampliação) e Prédio Anexo I (ESMAFE), pertencentes ao Tribunal Regional Federal da 5ª
Região.

FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO
Pregoeiro

(SIDEC - 05/12/2022) 090031-00001-2022NE099999

DIRETORIA-GERAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato n°81/2022. Contratante: TRF5ªR. Contratada: SUPORTE IN FO R M ÁT I C A
SOLUÇÕES LTDA. CNPJ: 07.880.897/0002-15 Objeto: Contratação de empresa especializada
para o fornecimento de subscrições de software corporativo de código aberto do tipo
plataforma de contêineres, sistemas operacionais e servidores de aplicação da RedHat,
com suporte e garantia de atualização de versões; subscrições de treinamento oficial e de
serviços de gerenciamento técnico de conta da RedHat e serviços técnicos especializados
da RedHat, para o TRF5ªRegião, especificamente os itens 02, 03, 04 e 05. Valor: R$
4.357.361,91(quatro milhões, trezentos e cinqüenta e sete mil, trezentos e sessenta e um
reais e noventa e um centavos). PAV nº0010487-33.2022.4.05.7000-TRF5ªRegião.
Fundamento Legal: Lei nº10.520/2002; Dec. 3.555/2000; Dec.3.693/2000; Dec.3.784/2001;
Dec.10.024/2019; L.C.123/2006; Dec.8.538/2015 Dec.7.892/2013; Dec.7.174/2020;
I.N.01/2019-SEGES/ME; Res.279/2013-CJF; Port.443/2018-MPDG; I.N.05/2017-
SEGES/MPDG; I.N.73/2020-SEGE/ME e Lei-8.666/1993. Rec. Orçamentários: NE nº862/2022,
de 28/11/2022, modalidade ordinário, valor:R$ 4.357.361,91, PTRES- 168462, ED-339040.
Vigência:12(doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura. Assinatura:
05/12/2022. Assinam: Marcelo Nobre Tavares, Diretor da Diretoria Administrativa-TRF5ªR.
e Vital Maria de Sousa Couceiro Costa, representante da Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª REGIÃO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO N. 0003458-09.2022.4.06.8000. OBJETO: Contratação do Curso on line
"Averbação de Tempo de Serviço e de Contribuição na Administração Pública com enfoque
na nova Portaria MPT 1.467/2022 e IN INSS 128/2022" (Servidores da ASMAG e NULEP -

TRF6). CONTRATADA: SUPREME CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA - CNPJ:
34.370.234/0001-42. BASE LEGAL: Art. 25, I, da Lei 8.666/93. RATIFICACAO: Em 02/12/2022,
por Edmundo Veras dos Santos Filho - Diretor Geral.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2022

PROCESSO N. 0002004-91.2022.4.06.8000.
A Justiça Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais/Tribunal Regional

Federal da 6a. Região, às 13 horas do dia 19 de dezembro de 2022, dará início à
abertura de propostas do pregão relativo à contratação, no regime de empreitada por
preço unitário, de empresa especializada para execução de serviços de engenharia no
edifício Euclydes Reis Aguiar, do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, situado à
Avenida Álvares Cabral, nº 1741, bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG, nos
termos do edital. O pregão será realizado por meio da internet no Portal de Compras
do Governo Federal (Comprasnet) - https://www.gov.br/compras/pt-br/. O edital está
disponível no endereço eletrônico https://portal.trf6.jus.br/institucional/compras-e-
licitacoes/ - "Licitações e Compras da SJMG/TRF6". Informações pelo telefone (031)
3501-1444, nos dias úteis, das 13 às 18 horas.

Belo Horizonte-MG, 5 de dezembro de 2022.
MARCELA JÚNIA EMÍDIO DO CARMO

Pregoeira

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
EXTRATO DE CONTRATO

Processo n.º 0002884-56.2022.6.01.8000. Contrato TRE/AC n.º 54/2022. Contratante:
TRE/AC. Contratada LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI - CNPJ nº
12.039.966/0001-11. Objeto: Prestação de serviços de gestão de frota de veículos e
abastecimento de grupo gerador, para aquisição de combustíveis para veículos e
geradores, lavagem de automóveis e aquisição de peças com prestação de serviços de
manutenção preventiva e corretiva, socorro mecânico e guincho, mediante rede de
estabelecimentos próprios ou credenciados. Valor: R$ 1.281,929,15,00. Período de
Vigência: 09/01/2023 a 09/07/2025. Nota de Empenho: notas de empenho para a
cobertura das despesas serão indicadas em apostila contratual. Dotação Orçamentária -
Ação: 10.14102.02.122.0570.20GP.0012; Natureza da Despesa: 33.90.30.01; Plano Interno:
ADM MATAUX; Fundamento Legal: Leis nº 8.666/1993, nº 10.520/2002, Decretos n.
3.555/2000 e 10.024/2019. Data de Assinatura: 02/12/2022. Signatários: Carlos Venícius
Ferreira Ribeiro, Diretor-Geral do TRE/AC, em exercício e Patrícia Aparecida de Lima,
representante da contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo SEI nº 0009273-30.2022.6.02.8000;
O Presidente do TRE/AL, Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, homologou,

em 01/12/2022, o resultado do Pregão Eletrônico nº 95/2022, que tem por objeto a
aquisição de material permanente - condicionadores de ar, para atender a todos os prédios
que integram a Justiça Eleitoral em Alagoas, inclusive a SEDE-OAM e FEM, de acordo com
as quantidades, especificações e condições descritas no Termo de Referência, adjudicado
às empresas: a) GO ATACADISTA LTDA, inscrita no CNPJ nº 44.060.520/0001-65, vencedora
dos Itens 1, 2 e 3, em razão do melhor lance ofertado no valor de R$ 68.270,28 (sessenta
e oito mil, duzentos e setenta reais e vinte e oito centavos); b) F.I. COMÉRCIO EM GERAL
EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n° 07.999.951/0001-65, vencedora dos Itens 4 e 5, em razão
do melhor lance ofertado no valor de R$ 45.610,00 (quarenta e cinco mil, seiscentos e dez
reais), c) AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 46.368.367/0001-63,
vencedora dos Itens 6, 7, 8 e 10, em razão do melhor lance ofertado no valor de R$
172.493,60 (cento e setenta e dois mil, quatrocentos e noventa e três reais e sessenta
centavos) e, d) A ECONÔMICA COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 44.854.551/0001-
98, vencedora do Item 9, em razão do melhor lance ofertado no valor de R$ R$ 39.600,00
(trinta e nove mil e seiscentos reais), autorizou as contratações, convocando às empresas
referidas para a devida assinatura das Atas de Registro de Preços, com arrimo na Lei nº
10.520/2002, no Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, na Lei nº 8.666/93. Valor
global: R$ 325.973,88 (trezentos e vinte e cinco mil, novecentos e setenta e três reais e
oitenta e oito centavos).

Maceió/AL, 5 de dezembro de 2022.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo SEI nº 0007932-66.2022.6.02.8000;
O Presidente do TRE/AL, Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, homologou,

em 01/12/2022, o resultado do Pregão Eletrônico nº 94/2022, que tem por objeto o
Registro de Preços de estabilizadores de pequeno porte, com a participação da Polícia
Militar de Alagoas, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará e do
Corpo de Bombeiro Militar de Alagoas, que atuarão no certame como Órgãos Participantes,
em conformidade com o §6º, do art. 4º do Decreto nº 7.892/2013, de acordo com o Termo
de Referência, tendo como licitante vencedora a empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE
INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o
nº 18.828.894/0003-30, pelo melhor lance no valor total de R$ 113.094,00 (cento e treze
mil e noventa e quatro 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, 5 de dezembro de 2022.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 102/2022 - UASG 70011

Nº Processo: 0006078-20.2021. Objeto: Contratação de empresa para prestar
serviços técnicos especializados e continuados em ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO -
EDITOR, para exercer as atividades de edição de arte, fotografia, imagens, web e outras
atividades afins em apoio à Assessoria de Comunicação Social deste Tribunal, conforme
especificações e condições assentadas no edital e seus anexos. . Total de Itens Licitados: 1.
Edital: 06/12/2022 das 08h00 às 17h00. Endereço: Av. Aristeu de Andrade, 377, Farol -
Maceió/AL ou https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00102-2022. Entrega das
Propostas: a partir de 06/12/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 20/12/2022 às 09h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 05/12/2022) 70011-00001-2022NE999999

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
DIRETORIA-GERAL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2022 - UASG 70029

Nº Processo: 0000412-62.2021. Objeto: Eventual e futura AQUISIÇÃO DE
MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO.. Total de Itens Licitados: 3. Edital:
06/12/2022 das 13h59 às 17h59. Endereço: Av. Mendonca Júnior, Nr. 1502, Bairro
Central, Central - Macapá/AP ou https://www.gov.br/compras/edital/70029-5-00035-
2022. Entrega das Propostas: a partir de 06/12/2022 às 13h59 no site
www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 19/12/2022 às 10h00 no site
www.gov.br/compras. Informações Gerais: Licitantes devem observar valor unitário de
cada produto, conforme anexo I do TR do edital, bem como modelo de proposta no
anexo II do TR, uma vez que é vedado pelo TRE/AP a contratação acima dos valores
unitários estimados..

LUIS BEZERRA CAVALCANTI NETO
Pregoeiro

(SIASGnet - 05/12/2022) 70029-00001-2022NE000024
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Número 94/2022
SEI  0007932-66.2022.6.02.8000

Data: 25/11/2022 às 09:00

Objeto: Registro de Preços de estabilizadores de pequeno porte, com participação da Polícia
Militar de Alagoas, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará e do
Ceará  e do Corpo de Bombeiro Militar de Alagoas, que atuarão como Órgãos Participantes, 
conforme o edital e seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: (    ) SIM   (  x  ) NÂO

Valor unitário estimado:  R$ 509,55.

Resultado: Empresa que venceu o pregão:

ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 18.828.894/0003-30, pelo melhor lance no valor total de R$
113.094,00 (cento e treze mil e noventa e quatro reais).

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Aviso de Adiamento
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI
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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 dezembro de 2022.

À SEIC,

Após as publicações, para eventual atualização no Portal da Transparência.

Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 07/12/2022, 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
1212859 e o código CRC 0C861692.

0007932-66.2022.6.02.8000 1212859v1
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E-mail - 1212939

Data de Envio: 
  07/12/2022 18:45:42

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para:
    cac.tabuleiro@ifce.edu.br

Assunto: 
  Solicita. Dados do Representante do Órgão

Mensagem: 
  Prezados, boa noite!

Reiterando o e-mail encaminhado em 24/10/2022, solicito que sejam encaminhados, com a maior
brevidade possível, os dados do representante que irá assinar a Ata de Registro de Preços de
estabilizadores, a ser firmada entre este Regional e o IFCE, quais sejam: nome completo, RG, CPF, telefone
e endereço de e-mail

Atenciosamente,

Denise Maria de Araújo
Seção de Licitações e Contratos - TRE/AL
(82) 2122-7764/7765/99637-3090

E-mail SLC 1212939         SEI 0007932-66.2022.6.02.8000 / pg. 293



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 19/2022
Processo nº 0007932-66.2022.6.02.8000

Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 94/2022

Aos xx dias do mês dezembro 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, com  a  participação  da  Polícia  Militar  de  Alagoas,  situada  na  Praça  da
Independência, nº 67 – Centro, Maceió/AL, neste ato representada por Paulo Amorim Feitosa
Filho, CPF nº 495.133.034-20, fone: (82) 98833-9372,  e-mail:  pmalagoas@gmail.com, do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, localizado na Rodovia CE-377,
Km  2  -  Bairro  Sítio  Taperinha  -  CEP  62960-000,  Tabuleiro  do  Norte/CE,  neste  ato
representada  por  seu  Diretor-Geral,  Francisco  Sildemberny  Souza  dos  Santos,  RG
2005098039891,  CPF  904.710.083-20,  fone:  (85)  3401-2282,  e-mail:
cac.tabuleiro@ifce.edu.br,  sildemberny@ifce.edu.br,  e  do  Corpo  de  Bombeiros  Militar  do
Estado de  Alagoas,  situado na  Av.  Siqueira  Campos  s/n  -  Trapiche  da Barra,  Maceió/AL
CEP 57010-405, fone: (82) 3315-2830/2817, e-mail: compras@bombeiros.al.gov.br Tel: (82)
3315-2817, neste ato representado por Jacques Wolbeck Godoy Amorim, Comandante-Geral
do CBMAL, portador da Carteira de Identidade nº 699.217- SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº
644.383.844-00, que atuaram no certame como Órgãos Participantes, resolvem registrar os
preços ofertados pela empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ 18.828.894/0003-30, sediada na Av. Eldes Scherrer
Souza, nº 2230 - Sala 215, Bairro Colina de Laranjeiras - Cidade: Serra/ES CEP: 29.167.080.
Telefone:  (27)  99755-1770,  E-mail:  licitacao@triligado.com.br, representada por Camila
Guedes Penteado, RG:MG-23.108.020, CPF:529.876.898-96, para eventual fornecimento dos
materiais abaixo relacionados, conforme condições descritas nos Anexos I,  I-A  e  I-B do
Pregão Eletrônico nº 94/2022, 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 94/2022:

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID QT TER/AL QT PM/AL QT IFCE QT CBM/AL
QT.

TOTAL
REGISTR

ADA

VALOR
UNITÁRIO

(R$)

VALOR TOTAL
(R$)

01

POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA: 1500W; TENSÃO DE ENTRA-
DA: 115V/220V TENSÃO DE SAÍDA: 115V; TEMPO DE RESPOS-
TA: <= 02 CICLO DE REDE PROTEÇÃO SOBRETENSÃO DE SA-
ÍDA: +/- 10% PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO; POS-
SUIR NO MÍNIMO 04 (QUATRO) TOMADAS DE SAÍDA; ATEN-

DER À NBR 14136

COLETEK Unid 60 250 6 50 366 309,00 113.094,00

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 94/2022:
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

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 – DOS PRAZO DE ENTREGA E DE GARANTIA E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA

3.1. Os materiais deverão ser entregues no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias
corridos,  contados  do  recebimento  da  Ordem  de  Fornecimento,  que  poderá  ser
encaminhada por e-mail.

3.2. Os materiais deverão possuir garantia mínima de 02 (dois) anos.

3.3. O fabricante deve possuir assistência técnica autorizada no local do forneci-
mento dos materiais, cabendo ao licitante a comprovação de tal condição.

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) Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo;
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

b) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da  Ata  de Registro de Pre-
ços e do(s) contrato(s) dela decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s),
de modo a garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta; 

c) Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o presen-
te termo, de toda a documentação referente ao mesmo; 

d) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações
contratuais;

e) Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o
contraditório e ampla defesa.

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
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 o(s) equipamento(s), conforme especificações, quantidades, prazos e de-
mais  condições  estabelecidas  neste  Edital, na  Ata  de Registro de Preços,  na Or-
dem de Fornecimento, na Proposta e no Contrato;

b)Fornecer a documentação necessária à instalação  e  à  operação dos produ-
tos (manuais, termos de garantia,  etc.), completa, atualizada e  em portu-
guês do Brasil, caso exista, ou em inglês;

c)  Disponibilizar Central  de Atendimento para a abertura e fechamento de cha-
mados técnicos, conforme períodos, horários e condições estabelecidas no Edital 
e em seus Anexos;

d) Comunicar formal  e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da  Ad-
ministração sobre mudanças nos dados para contato com  a  Central  de Atendi-
mento;
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

e)  Prestar as informações e  os esclarecimentos que venham a  ser solicita-
dos pelo representante da Administração, referentes a qualquer problema detecta-
do ou ao andamento de atividades da garantia;

f) Responder por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao patrimô-
nio da  Administração ou  a terceiros,  por ocasião da execução do objeto, proce-
dendo imediatamente aos reparos ou  às indenizações cabíveis e assumin-
do o ônus decorrente;

g) Responsabilizar-se  integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e pela exe-
cução dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade, desempenho, efi-
ciência e produtividade na execução dos trabalhos, dentro dos prazos estipulados e
cujo descumprimento será considerado infração passível de aplicação das penalidades
previstas neste Edital;

h)  Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico,  formal  e imediatamente, to-
das as ocorrências anormais e/ou  que possam comprometer a execução do ob-
jeto;

i) Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da Administração ou de ter-
ceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto, respeitando to-
dos os critérios estabelecidos, aplicáveis aos dados, informações, regras de negócios,
documentos, entre outros pertinentes, sob pena de responsabilidade civil, penal e ad-
ministrativa;

j)  Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obede-
çam rigorosamente às normas e  aos procedimentos estabelecidos na Políti-
ca de Segurança da Informação do TRE/AL;

k)  Responsabilizar-se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as ati-
vidades necessárias para prestar a garantia on-site.

l)  Prestar as informações e  os esclarecimentos que venham a ser solicita-
dos pela Administração, referentes a qualquer problema detectado ou  ao anda-
mento de atividades da garantia técnica.

m) Indicar endereço eletrônico (email)  para o recebimento de expedientes/notifica-
ções enviadas pelo TRE/AL;

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

o)  Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal;

p) 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;

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

s)  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 - 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;

a) não entregar a documentação exigida no edital;

b) apresentar documentação falsa;

c) causar o atraso na execução do objeto;

d) não mantiver a proposta;

e) falhar na execução do contrato;

f) fraudar a execução do contrato;

g) comportar-se de modo inidôneo;

h) declarar informações falsas; e

j)         cometer fraude fiscal.

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 Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos artigos
86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e ampla defesa,
às seguintes penalidades:

a) advertência;

a).1 A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento de obriga-
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ção contratual e terá que apresentar as devidas justificativas em um prazo de até 5
(cinco) dias úteis após o recebimento da notificação; e

a).2 Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem improceden-
tes as justificativas apresentadas, a Contratada será advertida;

b) multa de: 

b).1 0,5% por dia, sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de
atraso injustificado na entrega dos equipamentos, limitada a incidência a 20 (vinte)
dias corridos;

b).1.1 No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo superi-
or a 20 (vinte) dias corridos, com a aceitação pela Administração, será aplicada a
multa de 10% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e

b).1.2 No caso de atraso injustificado na entrega do bem por prazo superior a 20 (vin-
te) dias corridos, com a não aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade
20% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução total da obriga-
ção, podendo haver, ainda, o cancelamento do  registro de preços do Fornecedor;

b).2  0,5%  por  dia, sobre o  valor  do equipamento,  no caso de atraso injustifica-
do na solução do chamado de garantia, limitada a incidência 30  (trin-
ta) dias corridos;

b).2.1  No caso de atraso injustificado na solução do chamado de garan-
tia por prazo     superior  a 30 (trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente,
a multa de 1% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e

b).2.2 A multa por atraso relacionada ao item anterior será auferida por Or-
dem de Fornecimento e aplicada somente uma única vez a cada mês, indepen-
dente da quantidade de equipamentos sem solução.

b).3 10% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução
parcial da obrigação assumida;

b).4 20% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução total da
obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro de preços do Fornece-
dor;

b).5 10% sobre o valor global estimado da Ata de Ata de Registro de Preços, na hipó-
tese de recusa em assinar a Ata ou o instrumento do contrato, ou retirar a Ordem 
de Fornecimento.

c) impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades legais; e

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será conce-
dida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes.

6.4.1.   As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do subitem anterior poderão
ser aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.

6.4.2.       O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será des-
contado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado judicialmen-
te;

      6.5.             Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a reten-
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ção do valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento adminis-
trativo.

6.6           A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo ad-
ministrativo que assegurará à Contratada o contraditório e a ampla defesa, observando-se
o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

6.7. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei
nº 8.666/93.

6.8. Se a Contratada não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro de
5 (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 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.

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

6.10. 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.

6.11. 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.

6.12. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes contratantes,
respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas reguladoras da
matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o
caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito
Privado.

6.13. 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 unidade competente de cada Órgão Contratante,   quando
mantidas  as  mesmas  condições  iniciais  de habilitação  e  cumpridos  os  seguintes 
requisitos:

a. Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da emissão
(nota fiscal eletrônica, se for o caso), acompanhada da Certidão Negativa de Débito –
CND,  comprovando regularidade  com  o  INSS;  do  Certificado  de Regularidade  do
FGTS – CRF, comprovando regularidade com o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa
de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Se-
cretaria da Receita Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT,
emitida pela Justiça do Trabalho; e  da prova de regularidade para com a Fazenda
Estadual do domicílio ou sede do Fornecedor; e

b. Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.

7.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

7.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

 Ata de Registro de Preços nº 19/2022                                                                                                                                                                                                                                                                  7
  PA nº 0007932-66.2022.6.02.8000                                                                                                                                                                                                                                                                            

Ata de Registro de Preços nº 19/2022 - sem assinatura (1213966)         SEI 0007932-66.2022.6.02.8000 / pg. 300



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

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
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%.

7.7. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liqui-
dação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de pre-
ços ou a atualização monetária.

8 – DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS.

8.1.     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.

9 - DA PUBLICAÇÃO.

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

10 – DO FORO.

10.1.  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.
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Maceió, XX de dezembro de 2022.

Pelo TRE/AL:
Desembargador Otávio Leão Praxedes

Presidente

Pela PM/AL:

                                 Paulo Amorim Feitosa Filho

Pelo IFAL/CE:

                          Francisco Sildemberny Souza dos Santos
                                          Diretor-Geral

Pelo CBM/AL:

                                Jacques Wolbeck Godoy Amorim
                                        Comandante-Geral

                       

Pela Empresa:

                                Camila Guedes Penteado
                                          Representante
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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 dezembro de 2022.
À COMAP,
Para checklist da Ata de Registro de Preços nº

19/2022.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 09/12/2022, às 14:46, 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
1213969 e o código CRC CF59FEA5.
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PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 0007932-66.2022.6.02.8000

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 
1209359

1213966

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 1207115

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador, em 12/12/2022, às 15:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1214803 e o código CRC 620CAC22.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 12 de dezembro de 2022.

 

À SLC, após preenchimento da Lista de
Verificação, Anexo V, 1214803, em cumprimento à Portaria
Presidência nº 226/2018 TRE-AL/PRE/COCIN/AAU.

 
Atenciosamente.

 

 

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador, em 12/12/2022, às 15:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1214810 e o código CRC 9DC29799.
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 19/2022
Processo nº 0007932-66.2022.6.02.8000

Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 94/2022

Aos 12  dias do mês dezembro 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, com  a  participação  da  Polícia  Militar  de  Alagoas,  situada  na  Praça  da
Independência, nº 67 – Centro, Maceió/AL, neste ato representada por Paulo Amorim Feitosa
Filho, CPF nº 495.133.034-20, fone: (82) 98833-9372,  e-mail:  pmalagoas@gmail.com, do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, localizado na Rodovia CE-377,
Km  2  -  Bairro  Sítio  Taperinha  -  CEP  62960-000,  Tabuleiro  do  Norte/CE,  neste  ato
representada  por  seu  Diretor-Geral,  Francisco  Sildemberny  Souza  dos  Santos,  RG
2005098039891,  CPF  904.710.083-20,  fone:  (85)  3401-2282,  e-mail:
cac.tabuleiro@ifce.edu.br,  sildemberny@ifce.edu.br,  e  do  Corpo  de  Bombeiros  Militar  do
Estado de  Alagoas,  situado na  Av.  Siqueira  Campos  s/n  -  Trapiche  da Barra,  Maceió/AL
CEP 57010-405, fone: (82) 3315-2830/2817, e-mail: compras@bombeiros.al.gov.br Tel: (82)
3315-2817, neste ato representado por Jacques Wolbeck Godoy Amorim, Comandante-Geral
do CBMAL, portador da Carteira de Identidade nº 699.217- SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº
644.383.844-00, que atuaram no certame como Órgãos Participantes, resolvem registrar os
preços ofertados pela empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ 18.828.894/0003-30, sediada na Av. Eldes Scherrer
Souza, nº 2230 - Sala 215, Bairro Colina de Laranjeiras - Cidade: Serra/ES CEP: 29.167.080.
Telefone:  (27)  99755-1770,  E-mail:  licitacao@triligado.com.br, representada por Camila
Guedes Penteado, RG:MG-23.108.020, CPF:529.876.898-96, para eventual fornecimento dos
materiais abaixo relacionados, conforme condições descritas nos Anexos I,  I-A  e  I-B do
Pregão Eletrônico nº 94/2022, 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 94/2022:

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID QT TER/AL QT PM/AL QT IFCE QT CBM/AL
QT.

TOTAL
REGISTR

ADA

VALOR
UNITÁRIO

(R$)

VALOR TOTAL
(R$)

01

POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA: 1500W; TENSÃO DE ENTRA-
DA: 115V/220V TENSÃO DE SAÍDA: 115V; TEMPO DE RESPOS-
TA: <= 02 CICLO DE REDE PROTEÇÃO SOBRETENSÃO DE SA-
ÍDA: +/- 10% PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO; POS-
SUIR NO MÍNIMO 04 (QUATRO) TOMADAS DE SAÍDA; ATEN-

DER À NBR 14136

COLETEK Unid 60 250 6 50 366 309,00 113.094,00

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 94/2022:
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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 – DOS PRAZO DE ENTREGA E DE GARANTIA E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA

3.1. Os materiais deverão ser entregues no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias
corridos,  contados  do  recebimento  da  Ordem  de  Fornecimento,  que  poderá  ser
encaminhada por e-mail.

3.2. Os materiais deverão possuir garantia mínima de 02 (dois) anos.

3.3. O fabricante deve possuir assistência técnica autorizada no local do forneci-
mento dos materiais, cabendo ao licitante a comprovação de tal condição.

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) Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo;
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b) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da  Ata  de Registro de Pre-
ços e do(s) contrato(s) dela decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s),
de modo a garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta; 

c) Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o presen-
te termo, de toda a documentação referente ao mesmo; 

d) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações
contratuais;

e) Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o
contraditório e ampla defesa.

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
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 o(s) equipamento(s), conforme especificações, quantidades, prazos e de-
mais  condições  estabelecidas  neste  Edital, na  Ata  de Registro de Preços,  na Or-
dem de Fornecimento, na Proposta e no Contrato;

b)Fornecer a documentação necessária à instalação  e  à  operação dos produ-
tos (manuais, termos de garantia,  etc.), completa, atualizada e  em portu-
guês do Brasil, caso exista, ou em inglês;

c)  Disponibilizar Central  de Atendimento para a abertura e fechamento de cha-
mados técnicos, conforme períodos, horários e condições estabelecidas no Edital 
e em seus Anexos;

d) Comunicar formal  e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da  Ad-
ministração sobre mudanças nos dados para contato com  a  Central  de Atendi-
mento;
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e)  Prestar as informações e  os esclarecimentos que venham a  ser solicita-
dos pelo representante da Administração, referentes a qualquer problema detecta-
do ou ao andamento de atividades da garantia;

f) Responder por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao patrimô-
nio da  Administração ou  a terceiros,  por ocasião da execução do objeto, proce-
dendo imediatamente aos reparos ou  às indenizações cabíveis e assumin-
do o ônus decorrente;

g) Responsabilizar-se  integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e pela exe-
cução dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade, desempenho, efi-
ciência e produtividade na execução dos trabalhos, dentro dos prazos estipulados e
cujo descumprimento será considerado infração passível de aplicação das penalidades
previstas neste Edital;

h)  Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico,  formal  e imediatamente, to-
das as ocorrências anormais e/ou  que possam comprometer a execução do ob-
jeto;

i) Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da Administração ou de ter-
ceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto, respeitando to-
dos os critérios estabelecidos, aplicáveis aos dados, informações, regras de negócios,
documentos, entre outros pertinentes, sob pena de responsabilidade civil, penal e ad-
ministrativa;

j)  Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obede-
çam rigorosamente às normas e  aos procedimentos estabelecidos na Políti-
ca de Segurança da Informação do TRE/AL;

k)  Responsabilizar-se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as ati-
vidades necessárias para prestar a garantia on-site.

l)  Prestar as informações e  os esclarecimentos que venham a ser solicita-
dos pela Administração, referentes a qualquer problema detectado ou  ao anda-
mento de atividades da garantia técnica.

m) Indicar endereço eletrônico (email)  para o recebimento de expedientes/notifica-
ções enviadas pelo TRE/AL;

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

o)  Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal;

p) 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;

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

s)  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 - 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;

a) não entregar a documentação exigida no edital;

b) apresentar documentação falsa;

c) causar o atraso na execução do objeto;

d) não mantiver a proposta;

e) falhar na execução do contrato;

f) fraudar a execução do contrato;

g) comportar-se de modo inidôneo;

h) declarar informações falsas; e

j)         cometer fraude fiscal.

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 Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos artigos
86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e ampla defesa,
às seguintes penalidades:

a) advertência;

a).1 A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento de obriga-
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ção contratual e terá que apresentar as devidas justificativas em um prazo de até 5
(cinco) dias úteis após o recebimento da notificação; e

a).2 Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem improceden-
tes as justificativas apresentadas, a Contratada será advertida;

b) multa de: 

b).1 0,5% por dia, sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de
atraso injustificado na entrega dos equipamentos, limitada a incidência a 20 (vinte)
dias corridos;

b).1.1 No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo superi-
or a 20 (vinte) dias corridos, com a aceitação pela Administração, será aplicada a
multa de 10% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e

b).1.2 No caso de atraso injustificado na entrega do bem por prazo superior a 20 (vin-
te) dias corridos, com a não aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade
20% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução total da obriga-
ção, podendo haver, ainda, o cancelamento do  registro de preços do Fornecedor;

b).2  0,5%  por  dia, sobre o  valor  do equipamento,  no caso de atraso injustifica-
do na solução do chamado de garantia, limitada a incidência 30  (trin-
ta) dias corridos;

b).2.1  No caso de atraso injustificado na solução do chamado de garan-
tia por prazo     superior  a 30 (trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente,
a multa de 1% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e

b).2.2 A multa por atraso relacionada ao item anterior será auferida por Or-
dem de Fornecimento e aplicada somente uma única vez a cada mês, indepen-
dente da quantidade de equipamentos sem solução.

b).3 10% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução
parcial da obrigação assumida;

b).4 20% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução total da
obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro de preços do Fornece-
dor;

b).5 10% sobre o valor global estimado da Ata de Ata de Registro de Preços, na hipó-
tese de recusa em assinar a Ata ou o instrumento do contrato, ou retirar a Ordem 
de Fornecimento.

c) impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades legais; e

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será conce-
dida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes.

6.4.1.   As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do subitem anterior poderão
ser aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.

6.4.2.       O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será des-
contado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado judicialmen-
te;

      6.5.             Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a reten-
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ção do valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento adminis-
trativo.

6.6           A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo ad-
ministrativo que assegurará à Contratada o contraditório e a ampla defesa, observando-se
o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

6.7. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei
nº 8.666/93.

6.8. Se a Contratada não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro de
5 (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 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.

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

6.10. 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.

6.11. 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.

6.12. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes contratantes,
respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas reguladoras da
matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o
caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito
Privado.

6.13. 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 unidade competente de cada Órgão Contratante,   quando
mantidas  as  mesmas  condições  iniciais  de habilitação  e  cumpridos  os  seguintes 
requisitos:

a. Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da emissão
(nota fiscal eletrônica, se for o caso), acompanhada da Certidão Negativa de Débito –
CND,  comprovando regularidade  com  o  INSS;  do  Certificado  de Regularidade  do
FGTS – CRF, comprovando regularidade com o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa
de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Se-
cretaria da Receita Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT,
emitida pela Justiça do Trabalho; e  da prova de regularidade para com a Fazenda
Estadual do domicílio ou sede do Fornecedor; e

b. Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.

7.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

7.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.
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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
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%.

7.7. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liqui-
dação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de pre-
ços ou a atualização monetária.

8 – DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS.

8.1.     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.

9 - DA PUBLICAÇÃO.

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

10 – DO FORO.

10.1.  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.
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Maceió, 12 de dezembro de 2022.

Pelo TRE/AL:
Desembargador Otávio Leão Praxedes

Presidente

Pela PM/AL:

                                 Paulo Amorim Feitosa Filho

Pelo IFAL/CE:

                          Francisco Sildemberny Souza dos Santos
                                          Diretor-Geral

Pelo CBM/AL:

                                Jacques Wolbeck Godoy Amorim
                                        Comandante-Geral

                       

Pela Empresa:

                                Camila Guedes Penteado
                                          Representante
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E-mail - 1215199

Data de Envio: 
  12/12/2022 19:06:52

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para:
    cac.tabuleiro@ifce.edu.br
    sildemberny@ifce.edu.br

Assunto: 
  Ata de Registro de Preços nº 19/2022 - TRE-AL, para assinatura

Mensagem: 
  Prezados, Boa Noite!

Encaminho, em anexo, a Ata de Registro de Preços nº 19/2022 - TRE/AL(Processo SEI n.º 0007932-
66.2022.02.8000), 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, preferencialmente, e devolver para
o email: slc@tre-al.jus.br.

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 Nº 19-2022 - aquisição de estabilizadores - PA 0007932-
66.2022.6.02.8000-ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA.pdf
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E-mail - 1215637

Data de Envio: 
  13/12/2022 14:19:04

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para:
    licitacao@triligado.com.br

Assunto: 
  Ata de Registro de Preços nº 19/2022 - TRE-AL, para assinatura

Mensagem: 
  Prezados, Boa Noite!

Encaminho, em anexo, a Ata de Registro de Preços nº 19/2022 - TRE/AL(Processo SEI n.º 0007932-
66.2022.02.8000), 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, preferencialmente, e devolver para
o email: slc@tre-al.jus.br.

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 Nº 19-2022 - aquisição de estabilizadores - PA 0007932-
66.2022.6.02.8000-ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA.pdf
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E-mail - 1215658

Data de Envio: 
  13/12/2022 14:25:47

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para:
    llicitacao1@triligado.com.br
    licitacao@triligado.com.br

Assunto: 
  Ata de Registro de Preços nº 19/2022 - TRE-AL, para assinatura

Mensagem: 
  Prezados, Boa Noite!

Encaminho, em anexo, a Ata de Registro de Preços nº 19/2022 - TRE/AL(Processo SEI n.º 0007932-
66.2022.02.8000), 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, preferencialmente, e devolver para
o email: slc@tre-al.jus.br.

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 Nº 19-2022 - aquisição de estabilizadores - PA 0007932-
66.2022.6.02.8000-ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA.pdf
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 19/2022
Processo nº 0007932-66.2022.6.02.8000

Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 94/2022

Aos 12  dias do mês dezembro 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, com  a  participação  da  Polícia  Militar  de  Alagoas,  situada  na  Praça  da
Independência, nº 67 – Centro, Maceió/AL, neste ato representada por Paulo Amorim Feitosa
Filho, CPF nº 495.133.034-20, fone: (82) 98833-9372,  e-mail:  pmalagoas@gmail.com, do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, localizado na Rodovia CE-377,
Km  2  -  Bairro  Sítio  Taperinha  -  CEP  62960-000,  Tabuleiro  do  Norte/CE,  neste  ato
representada  por  seu  Diretor-Geral,  Francisco  Sildemberny  Souza  dos  Santos,  RG
2005098039891,  CPF  904.710.083-20,  fone:  (85)  3401-2282,  e-mail:
cac.tabuleiro@ifce.edu.br,  sildemberny@ifce.edu.br,  e  do  Corpo  de  Bombeiros  Militar  do
Estado de  Alagoas,  situado na  Av.  Siqueira  Campos  s/n  -  Trapiche  da Barra,  Maceió/AL
CEP 57010-405, fone: (82) 3315-2830/2817, e-mail: compras@bombeiros.al.gov.br Tel: (82)
3315-2817, neste ato representado por Jacques Wolbeck Godoy Amorim, Comandante-Geral
do CBMAL, portador da Carteira de Identidade nº 699.217- SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº
644.383.844-00, que atuaram no certame como Órgãos Participantes, resolvem registrar os
preços ofertados pela empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ 18.828.894/0003-30, sediada na Av. Eldes Scherrer
Souza, nº 2230 - Sala 215, Bairro Colina de Laranjeiras - Cidade: Serra/ES CEP: 29.167.080.
Telefone:  (27)  99755-1770,  E-mail:  licitacao@triligado.com.br, representada por Camila
Guedes Penteado, RG:MG-23.108.020, CPF:529.876.898-96, para eventual fornecimento dos
materiais abaixo relacionados, conforme condições descritas nos Anexos I,  I-A  e  I-B do
Pregão Eletrônico nº 94/2022, 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 94/2022:

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID QT TER/AL QT PM/AL QT IFCE QT CBM/AL
QT.

TOTAL
REGISTR

ADA

VALOR
UNITÁRIO

(R$)

VALOR TOTAL
(R$)

01

POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA: 1500W; TENSÃO DE ENTRA-
DA: 115V/220V TENSÃO DE SAÍDA: 115V; TEMPO DE RESPOS-
TA: <= 02 CICLO DE REDE PROTEÇÃO SOBRETENSÃO DE SA-
ÍDA: +/- 10% PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO; POS-
SUIR NO MÍNIMO 04 (QUATRO) TOMADAS DE SAÍDA; ATEN-

DER À NBR 14136

COLETEK Unid 60 250 6 50 366 309,00 113.094,00

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 94/2022:
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

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 – DOS PRAZO DE ENTREGA E DE GARANTIA E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA

3.1. Os materiais deverão ser entregues no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias
corridos,  contados  do  recebimento  da  Ordem  de  Fornecimento,  que  poderá  ser
encaminhada por e-mail.

3.2. Os materiais deverão possuir garantia mínima de 02 (dois) anos.

3.3. O fabricante deve possuir assistência técnica autorizada no local do forneci-
mento dos materiais, cabendo ao licitante a comprovação de tal condição.

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) Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo;
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

b) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da  Ata  de Registro de Pre-
ços e do(s) contrato(s) dela decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s),
de modo a garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta; 

c) Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o presen-
te termo, de toda a documentação referente ao mesmo; 

d) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações
contratuais;

e) Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o
contraditório e ampla defesa.

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
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 o(s) equipamento(s), conforme especificações, quantidades, prazos e de-
mais  condições  estabelecidas  neste  Edital, na  Ata  de Registro de Preços,  na Or-
dem de Fornecimento, na Proposta e no Contrato;

b)Fornecer a documentação necessária à instalação  e  à  operação dos produ-
tos (manuais, termos de garantia,  etc.), completa, atualizada e  em portu-
guês do Brasil, caso exista, ou em inglês;

c)  Disponibilizar Central  de Atendimento para a abertura e fechamento de cha-
mados técnicos, conforme períodos, horários e condições estabelecidas no Edital 
e em seus Anexos;

d) Comunicar formal  e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da  Ad-
ministração sobre mudanças nos dados para contato com  a  Central  de Atendi-
mento;
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

e)  Prestar as informações e  os esclarecimentos que venham a  ser solicita-
dos pelo representante da Administração, referentes a qualquer problema detecta-
do ou ao andamento de atividades da garantia;

f) Responder por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao patrimô-
nio da  Administração ou  a terceiros,  por ocasião da execução do objeto, proce-
dendo imediatamente aos reparos ou  às indenizações cabíveis e assumin-
do o ônus decorrente;

g) Responsabilizar-se  integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e pela exe-
cução dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade, desempenho, efi-
ciência e produtividade na execução dos trabalhos, dentro dos prazos estipulados e
cujo descumprimento será considerado infração passível de aplicação das penalidades
previstas neste Edital;

h)  Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico,  formal  e imediatamente, to-
das as ocorrências anormais e/ou  que possam comprometer a execução do ob-
jeto;

i) Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da Administração ou de ter-
ceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto, respeitando to-
dos os critérios estabelecidos, aplicáveis aos dados, informações, regras de negócios,
documentos, entre outros pertinentes, sob pena de responsabilidade civil, penal e ad-
ministrativa;

j)  Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obede-
çam rigorosamente às normas e  aos procedimentos estabelecidos na Políti-
ca de Segurança da Informação do TRE/AL;

k)  Responsabilizar-se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as ati-
vidades necessárias para prestar a garantia on-site.

l)  Prestar as informações e  os esclarecimentos que venham a ser solicita-
dos pela Administração, referentes a qualquer problema detectado ou  ao anda-
mento de atividades da garantia técnica.

m) Indicar endereço eletrônico (email)  para o recebimento de expedientes/notifica-
ções enviadas pelo TRE/AL;

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

o)  Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal;

p) 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;

q)  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;
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

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

s)  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 - 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;

a) não entregar a documentação exigida no edital;

b) apresentar documentação falsa;

c) causar o atraso na execução do objeto;

d) não mantiver a proposta;

e) falhar na execução do contrato;

f) fraudar a execução do contrato;

g) comportar-se de modo inidôneo;

h) declarar informações falsas; e

j)         cometer fraude fiscal.

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 Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos artigos
86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e ampla defesa,
às seguintes penalidades:

a) advertência;

a).1 A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento de obriga-
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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ção contratual e terá que apresentar as devidas justificativas em um prazo de até 5
(cinco) dias úteis após o recebimento da notificação; e

a).2 Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem improceden-
tes as justificativas apresentadas, a Contratada será advertida;

b) multa de: 

b).1 0,5% por dia, sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de
atraso injustificado na entrega dos equipamentos, limitada a incidência a 20 (vinte)
dias corridos;

b).1.1 No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo superi-
or a 20 (vinte) dias corridos, com a aceitação pela Administração, será aplicada a
multa de 10% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e

b).1.2 No caso de atraso injustificado na entrega do bem por prazo superior a 20 (vin-
te) dias corridos, com a não aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade
20% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução total da obriga-
ção, podendo haver, ainda, o cancelamento do  registro de preços do Fornecedor;

b).2  0,5%  por  dia, sobre o  valor  do equipamento,  no caso de atraso injustifica-
do na solução do chamado de garantia, limitada a incidência 30  (trin-
ta) dias corridos;

b).2.1  No caso de atraso injustificado na solução do chamado de garan-
tia por prazo     superior  a 30 (trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente,
a multa de 1% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e

b).2.2 A multa por atraso relacionada ao item anterior será auferida por Or-
dem de Fornecimento e aplicada somente uma única vez a cada mês, indepen-
dente da quantidade de equipamentos sem solução.

b).3 10% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução
parcial da obrigação assumida;

b).4 20% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução total da
obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro de preços do Fornece-
dor;

b).5 10% sobre o valor global estimado da Ata de Ata de Registro de Preços, na hipó-
tese de recusa em assinar a Ata ou o instrumento do contrato, ou retirar a Ordem 
de Fornecimento.

c) impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades legais; e

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será conce-
dida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes.

6.4.1.   As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do subitem anterior poderão
ser aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.

6.4.2.       O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será des-
contado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado judicialmen-
te;

      6.5.             Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a reten-
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ção do valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento adminis-
trativo.

6.6           A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo ad-
ministrativo que assegurará à Contratada o contraditório e a ampla defesa, observando-se
o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

6.7. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei
nº 8.666/93.

6.8. Se a Contratada não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro de
5 (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 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.

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

6.10. 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.

6.11. 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.

6.12. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes contratantes,
respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas reguladoras da
matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o
caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito
Privado.

6.13. 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 unidade competente de cada Órgão Contratante,   quando
mantidas  as  mesmas  condições  iniciais  de habilitação  e  cumpridos  os  seguintes 
requisitos:

a. Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da emissão
(nota fiscal eletrônica, se for o caso), acompanhada da Certidão Negativa de Débito –
CND,  comprovando regularidade  com  o  INSS;  do  Certificado  de Regularidade  do
FGTS – CRF, comprovando regularidade com o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa
de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Se-
cretaria da Receita Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT,
emitida pela Justiça do Trabalho; e  da prova de regularidade para com a Fazenda
Estadual do domicílio ou sede do Fornecedor; e

b. Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.

7.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

7.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.
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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
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%.

7.7. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liqui-
dação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de pre-
ços ou a atualização monetária.

8 – DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS.

8.1.     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.

9 - DA PUBLICAÇÃO.

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

10 – DO FORO.

10.1.  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.

 Ata de Registro de Preços nº 19/2022                                                                                                                                                                                                                                                                  8
  PA nº 0007932-66.2022.6.02.8000                                                                                                                                                                                                                                                                            

CAMILA 
GUEDES 
PENTEADO:
529876898
96

Assinado de forma 
digital por 
CAMILA GUEDES 
PENTEADO:52987
689896 
Dados: 2022.12.13 
15:28:59 -03'00'

Ata de Registro de Preços nº 19/2022 - assinada pela empresa (1215812)         SEI 0007932-66.2022.6.02.8000 / pg. 325



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Maceió, 12 de dezembro de 2022.

Pelo TRE/AL:
Desembargador Otávio Leão Praxedes

Presidente

Pela PM/AL:

                                 Paulo Amorim Feitosa Filho

Pelo IFCE/CE:

                          Francisco Sildemberny Souza dos Santos
                                          Diretor-Geral

Pelo CBM/AL:

                                Jacques Wolbeck Godoy Amorim
                                        Comandante-Geral

                       

Pela Empresa:

                                Camila Guedes Penteado
                                          Representante
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