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

 

Memorando nº 196 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEPAT
Maceió, 11 de fevereiro de 2022.

Para: Coordenadoria de Material e Patrimônio

Assunto: Aquisição, através de ARP, de Material Permanente (frigobares e microondas)

 

Prezada Coordenadora,
 
Em 2021 encerramos uma ARP de frigobares e

microondas. No entanto, alguns aparelhos de microondas
apresentaram defeito no início desse ano de 2022.

Pedimos pois, que seja considerada a proposta de
emissão de uma ARP, de Material Permanente, contendo 10
frigobares e 20 aparelhos de microondas, com a finalidade de
repor a nossa reserva técnica e que seja levado ao conhecimento da
Secretaria de Administração para deliberação.

Saliento que não temos orçamento planejado inicialmente
para essa aquisição, mas esperamos poder fazer algum
remanejamento durante o ano, dependendo das necessidades de
outros itens já previstos.

As últimas aquisições de frigobar, ocorreram em
novembro de 2021, junto à empresa PROSPERAR PRODUTOS
EIRELI, CNPJ sob o nº 30.802.043/0001-51, ao preço unitário de
R$ 972,00

Quanto ao microondas, adquirimos em agosto de 2021 ao
preço de R$ 472,00 junto à empresa N. B. DISTRIBUIDORA E
IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI-
ME, CNPJ nº 20.425.201/0001-48,.

 
Segue para deliberação.
Respeitosamente.
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Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

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

aquisição eventual, através de ARP, de Aparelhos de Utensílios
Domésticos – Frigobares e Microondas - Conta Contábil 123110301,
necessários para atender aos pedidos das unidades deste Tribunal e
de cartórios eleitorais, conforme especificações técnicas contidas no
Anexo Único, parte integrante e complementar deste documento;

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

1.3. Pretendemos, no exercício de 2022, uma compra
mínima de 05 frigobares e 05 aparelhos de microondas.

 
2 – JUSTIFICATIVA
2.1. A aquisição está vinculada ao atendimento das

necessidades de melhoria nas condições de trabalho. Para tanto, nos
preocupamos em realizar um procedimento aquisitivo com a melhor
relação custo-benefício mediante a estipulação de critérios de
aferição da qualidade conforme normas citadas neste Termo de
Referência;

2.2. Além do mais alguns eletrodomésticos mais antigos
utilizados neste Tribunal e em alguns Cartórios Eleitorais já se
encontram com um considerável desgaste natural, provocado,
notadamente, por um período estendido de utilização. Em razão
disso, alguns com extenso tempo de utilização devem ser objetos de
substituição;

2.3. Exigências de Certificados, Atestados e Laudos, tem
como objetivo principal de adquirir bens de excelente qualidade e
que tenham sido fabricados através de critérios de sustentabilidade.

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

3.2. Os valores a serem apostos na proposta de preços
da empresa deverão prever a incidência de outras despesas como
transporte, tributos, embalagens, serviços;

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

3 . 4 . Junto com a proposta comercial deverá ser
apresentado:

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

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

 
4 - PRAZOS DE ENTREGA E GARANTIA DOS BENS
4.1. Prazo de entrega: até 45 dias corridos, contados a

partir da data de recebimento da Nota de Empenho. A empresa que
não cumprir o prazo estipulado poderá sofrer sanções estabelecidas
no Edital do Pregão;

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

4.2. Prazo de garantia mínima: 12 meses.
 
5 - RECEBIMENTO DOS BENS
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5.1. Os eletrodomésticos serão recebidos:
a) Provisoriamente - em até 03 dias úteis do

recebimento, pela Seção de Patrimônio, após a informação da Seção
de Almoxarifado;

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

 
6 – GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E

ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS
6.1. A gestão e fiscalização será exercida pela Seção de

Patrimônio, a qual competirá dirimir dúvidas que surgirem no
decorrer do período do contrato;

6.2. Sem prejuízo da plena responsabilidade da empresa
perante o Tribunal ou a terceiro, os serviços estarão sujeitos a ampla
e irrestrita fiscalização, a qualquer hora, em todos os móveis,
instalados ou substituídos e a presença da fiscalização não diminuirá
a responsabilidade da empresa na sua execução;

6.3. Caberá a Seção de Manutenção e Reparos, ligadas à
COSEG, após comunicação da Seção de Patrimônio, efetuar as
chamadas relativas à manutenção corretiva e ajustes em geral;

6. 4. À Comissão de Recebimento, se necessária, fica
assegurado o direito de exigir o cumprimento de todos os itens do
Termo de Referência, da proposta da empresa, além das seguintes:

6. 4. 1 . Solicitar justificadamente a substituição de
qualquer empregado da empresa que comprometa a perfeita
execução dos serviços; que crie obstáculos à fiscalização; que não
corresponda às técnicas ou às exigências disciplinares da
Administração; ou aquele cujo comportamento ou capacidade técnica
a fiscalização julgue impróprio para a execução dos serviços;

6. 4. 2. Rejeitar, totalmente ou em parte, qualquer
material que não esteja de acordo com as exigências, ou aquele que
não seja comprovadamente original e novo, assim considerados de
primeiro uso;

6.4.3. Exigir amostra dos produtos ofertados, antes da
entrega dos itens, para que seja efetuado testes de conformidade.
Nestes testes, os produtos poderão ser abertos, manuseados,
desmontados, receber cortes, secções, vincos ou movimento nas
peças, sendo devolvidos à contratada no estado em que se encontrem
ao final da avaliação técnica, sem qualquer ônus para o contratante.
A amostra deverá ser fornecida, no mesmo local da entrega dos bens,
no prazo de até 10 dias, contados da solicitação por escrito da
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comissão de recebimento.
 
7. DAS RESPONSABILIDADES DA EMPRESA
7.1. Fornecer os produtos de alta qualidade, observando

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

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

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

7 . 4 . Responsabilizar-se pelos danos causados
diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou
dolo de seus empregados na entrega do material, incluindo as
entregas feitas por transportadora;

7 . 5 . Fornecer, junto com o material, a Nota
Fiscal discriminada de acordo com a Nota de Empenho, incluindo
marca e modelo do produto fornecido, para que sejam tomadas as
medidas de aceites e pagamentos.

 
8. DAS RESPONSABILIDADES DO TRIBUNAL

REGIONAL ELEITORAL
8 . 1 . Proporcionar todas as facilidades para que a

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

8 . 2 . Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais
entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo
fornecedor, fixando prazo para substituição dos bens;

8 . 3 . Designar a Comissão de Recebimento para
acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, bem como, efetuar os
recebimentos provisórios e definitivos;

8.4. Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.
 
9. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
9.1 aplica-se ao presente processo as disposições

estabelecidas no Plano de Logística Sustentável – PLS-TRE-AL,
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Anexo da Portaria nº 626/2015, que tratam dos critérios de
sustentabilidade e proteção ambiental, principalmente no que se
refere aos aspectos e/ou exigências abaixo assinaladas:

9.2 que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte,
por material reciclado, atóxico, biodegradável;

9.3 que sejam observados os requisitos ambientais para
a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO, como produtos
sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus
similares;

9.4 que os bens devam ser, preferencialmente,
acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor
volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir
a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;

9. 5 que os bens não contenham substâncias perigosas
em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS
(Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio
(Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-
polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs);

9. 6 que os bens apresentem menor consumo e maior
eficiência energética, aprovados no Programa Brasileiro de
Etiquetagem (PBE) do Inmetro e apresentem Etiqueta Nacional de
Conservação de Energia (ENCE) representada pela letra “A”, aposta
ao produto e/ou em sua embalagem;

9.7 que os eletrodomésticos fornecidos utilizem gases
refrigerantes ecológicos, sempre que disponíveis no mercado.

 
10. CUSTO ESTIMADO PARA 2022, a ser conferido

pela SEIC
10.1. Aproximadamente R$ 4.860,00 para aquisição dos

05 frigobares e R$ 2.360,00 para aquisição dos 05 micro-ondas, num
total de R$ 7.220,00.

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 11/02/2022, às 11:41, 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
1012158 e o código CRC EF87383E.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Anexo

ESPECIFICAÇÕES DOS ELETRODOMÉSTICOS

ITEM 01

Refrigerador Tipo Frigobar na cor branca
10 unidades

 
Características Técnicas MÍNIMAS:
01 – Tensão de funcionamento: 220V ou bivolt, 60 Hz;
02 – Volume total de 110 a 125 litros;
03 – Refrigerador e congelador acoplados;
04 – Gabinete em aço com tratamento anti-ferrugem e pintura

eletrostática, na cor branca, com secagem em estufa de alta temperatura;
05 – Pés ajustáveis para obter o nivelamento adequado;
06 – Prateleiras removíveis e local apropriado para garrafas;
07 – Termostato para ajuste de temperatura;
08 – Consumo máximo (Kw/mês): 20,0;
09 – Produto aprovado no Programa Brasileiro de Etiquetagem

(PBE) do Inmetro, possuindo Etiqueta Nacional de Conservação de Energia
(ENCE) da classe de maior eficiência, representada pela letra “A”, aposta ao
produto ou em sua embalagem. Serão aceitos também produtos com Selo
Procel de Eficiência Energética;

 
 

ITEM 02

APARELHO DE MICROONDAS

Forno Micro-ondas para uso doméstico
20 unidades

 
Características Técnicas MÍNIMAS:
01 – Tensão de funcionamento: 220V ou bivolt;
02 – Capacidade entre 20 e 30 litros;
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03 – Potência mínima de 600W;
04 – Display digital e relógio;
05 – Menu digital;
06 – Luz interna e porta que permita a visualização do interior do

micro-ondas;
07 – Prato giratório;
08 – Produto aprovado no Programa Brasileiro de Etiquetagem

(PBE) do Inmetro, possuindo Etiqueta Nacional de Conservação de Energia
(ENCE) da classe de maior eficiência, representada pela letra “A”, aposta ao
produto ou em sua embalagem. Serão aceitos também produtos com Selo
Procel de Eficiência Energética;

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 11/02/2022, às 11:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1012159 e o código CRC 8EEC011D.
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UA Despesa Agregada Natureza Despesa Detalhada Programação Final
APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 33.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 76.320,00
APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 33.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 4.599,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS 33.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.255,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS 33.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.509,00
MATERIAIS DE CONSUMO MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS 33.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 4.181,00
MATERIAIS DE CONSUMO MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS 33.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO 14.633,00
MATERIAIS DE CONSUMO MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS 33.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR 2.718,00
TRIBUTOS, MULTAS E JUROS 33.90.47.10 - TAXAS 680,00

106.895,00
APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 33.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 72.000,00
APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 33.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 72.000,00

144.000,00
APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL DE TIC 33.90.40.21 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC 907.896,00
COMUNICAÇÃO E REDES DE DADOS 33.90.40.13 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL 536.160,00
COMUNICAÇÃO E REDES DE DADOS 33.90.40.13 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL 540.396,00
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 44.90.40.04 - MELHORIA, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE TIC 19.380,00
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 44.90.52.35 - MATERIAL DE TIC (PERMANENTE) 100.000,00
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 44.90.52.41 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES 260.000,00
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 44.90.52.41 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES 536.764,00
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 44.90.52.45 - EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS 200.000,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC 33.90.40.12 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC 293.317,00
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL 33.90.40.21 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC 2.845.188,00

6.239.101,00
MANUTENÇÃO E SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE 33.90.40.07 - MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARES 504.482,00

504.482,00
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - EJE - TRE-AL 33.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAÍS 10.000,00
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - EJE - TRE-AL 33.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS 10.000,00
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - EJE - TRE-AL 33.90.36.28 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 50.000,00
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - EJE - TRE-AL 33.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 10.000,00
ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL 33.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAÍS 19.601,00
ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL 33.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 45.394,00
ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL 33.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS 10.600,00
ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL 33.90.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 5.201,00
ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL 33.90.39.23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS 24.916,00
ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL 33.90.39.59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 16.281,00
ESTAGIÁRIOS 33.90.39.25 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 7.330,00
ESTAGIÁRIOS 33.90.39.65 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 419.760,00
ESTAGIÁRIOS 33.90.39.65 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 60.430,00

689.513,00
DIARIAS E AJUDA DE CUSTO PARA SERVIDORES 33.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAÍS 218.280,00
PASSAGENS E LOCOMOÇÃO PARA SERVIDORES 33.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS 122.856,00

341.136,00

PLOA 2022 - ORÇAMENTO ORDINÁRIO

33.90.14.14.0002 - DIÁRIAS NO PAÍS
33.90.33.01.0001 - PASSAGENS PARA O PAÍS

Item
33.90.39.05.0004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
33.90.39.78.0195 - SERV. RECOLHIMENTO/TRATAM. DE RESÍDUOS MÉD. E ODONTOLÓGICOS
33.90.39.17.0051 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO E ODONTOLÓGICO
33.90.39.17.0088 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP. ODONTOLÓGICOS

44.90.52.41.0081 - NOTEBOOK
44.90.52.45.0003 - EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS
33.90.40.12.0012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
33.90.40.21.0021 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC

33.90.40.21.0021 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC
33.90.40.13.0013 - REDES DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - BACKBONE
33.90.40.13.0026 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
44.90.40.04.0003 - MELHORIA, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE TIC
44.90.52.35.0120 - APPLIANCE DE REDE
44.90.52.41.0080 - MICROCOMPUTADOR

AAMO

Subtotal AAMO 

ACS
Subtotal ACS 

COINF

Subtotal COINF 

CSCOR
Subtotal CSCOR 

33.90.30.09.0004 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
33.90.30.10.0005 - MATERIAL ODONTOLÓGICO
33.90.30.36.0019 - MATERIAL HOSPITALAR
33.90.47.10.0004 - TAXAS E ANOTAÇÕES TÉCNICAS

33.90.37.01.0070 - DESIGNER GRÁFICO
33.90.39.05.0092 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO

33.90.40.07.0007 - MANUTENÇÃO CORRETIVA E SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARES

EJE

Subtotal EJE 

GSAD
Subtotal GSAD 

33.90.14.14.0002 - DIÁRIAS NO PAÍS

33.90.36.06.0024 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
33.90.39.23.0014 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
33.90.39.59.0027 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
33.90.39.25.0055 - SERVIÇO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO
33.90.39.65.0030 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO
33.90.39.65.0063 - SERVIÇO DE TRANSPORTE - ESTAGIÁRIOS

33.90.33.01.0001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
33.90.36.28.0014 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
33.90.39.41.0176 - COFFEE-BREAK
33.90.14.14.0002 - DIÁRIAS NO PAÍS
33.90.30.16.0007 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
33.90.33.01.0001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
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UA Despesa Agregada Natureza Despesa Detalhada Programação FinalItem
33.90.39.05.0004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISÁGUA E ESGOTO 33.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 109.575,00

APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 33.90.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 20.000,00
APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 33.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1.629.803,00
APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 33.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 19.726,00
APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 33.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 27.270,00
COMUNICAÇÃO E REDES DE DADOS 33.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS 59.967,00
ENERGIA ELÉTRICA 33.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 877.968,00
ENERGIA ELÉTRICA 33.90.47.22 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA 52.679,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 33.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 704.128,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 33.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 19.030,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 33.90.47.10 - TAXAS 12.512,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 33.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1.824.560,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 33.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 725.222,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS 33.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 12.417,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS 33.90.39.83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 22.044,00
MANUTENÇÃO E LEGALIZAÇÃO DE VEÍCULOS 33.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 69.938,00
MANUTENÇÃO E LEGALIZAÇÃO DE VEÍCULOS 33.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 34.947,00
MANUTENÇÃO E LEGALIZAÇÃO DE VEÍCULOS 33.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 20.281,00
MANUTENÇÃO E LEGALIZAÇÃO DE VEÍCULOS 33.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL 4.938,00
MANUTENÇÃO E LEGALIZAÇÃO DE VEÍCULOS 33.90.47.10 - TAXAS 9.070,00
MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÕES DIVERSAS 33.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 20.000,00
MATERIAIS DE CONSUMO PARA SERVIÇOS AUXILIARES 33.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 157.418,00
SEGUROS 33.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL 12.925,00
SERVIÇOS DE LOGÍSTICA 33.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 24.957,00
TELEFONIA FIXA 33.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 2.726,00
TELEFONIA FIXA 33.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 59.147,00
TELEFONIA FIXA 33.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS 2.697,00
VEÍCULOS 44.90.52.48 - VEÍCULOS DIVERSOS 465.000,00
VIGILÂNCIA OSTENSIVA 33.90.37.03 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1.293.856,00

8.294.801,00
APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 33.90.39.46 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS 7.200,00
APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 33.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 19.992,00
APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 33.90.39.79 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 140.000,00
ARMAZENAMENTO DE DADOS 33.90.40.18 - COMPUTAÇÃO EM NUVEM - PLATAFORMA COMO SERVIÇO (PAAS) 25.239,00
ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 33.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 76.185,00
MANUTENÇÃO E SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE 33.90.40.07 - MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARES 6.565,00

275.181,00
MATERIAIS DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 33.90.30.17 - MATERIAL DE TIC (CONSUMO) 1.848,00
MATERIAIS DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 33.90.30.17 - MATERIAL DE TIC (CONSUMO) 37.302,00
MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÕES DIVERSAS 33.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 1.882,00
MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÕES DIVERSAS 33.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 4.892,00
MATERIAIS DE CONSUMO PARA SERVIÇOS AUXILIARES 33.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 43.449,00
MATERIAIS DE CONSUMO PARA SERVIÇOS AUXILIARES 33.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 114.985,00
MATERIAIS DE CONSUMO PARA SERVIÇOS AUXILIARES 33.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 300.000,00
MATERIAIS DE EXPEDIENTE 33.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 80.775,00

585.133,00

33.90.30.22.0011 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
33.90.30.28.0016 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
33.90.30.16.0007 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

33.90.40.07.0007 - MANUTENÇÃO CORRETIVA E SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARES

33.90.30.17.0001 - MATERIAIS DE CONSUMO DE TIC
33.90.30.17.0034 - TONER PARA IMPRESSORA
33.90.30.25.0014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
33.90.30.26.0015 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
33.90.30.07.0003 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

33.90.37.03.0003 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA

33.90.39.46.0072 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA

33.90.39.79.0039 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
33.90.40.18.0056 - PLATAFORMA PARA ACESSO A E-BOOKS
33.90.39.01.0001 - ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

33.90.39.69.0066 - SEGURO GERAL DE VEÍCULOS
33.90.39.47.0110 - SERVIÇOS DE CORREIOS - ECT
33.90.39.58.0026 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
33.90.39.58.0061 - TELEFONIA FIXA 
33.90.40.14.0014 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
44.90.52.48.0061 - VEÍCULOS DIVERSOS

33.90.30.25.0014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
33.90.30.01.0002 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

33.90.47.10.0005 - TAXA DE COLETA DE LIXO
33.90.36.15.0004 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
33.90.36.15.0023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CARTÓRIO
33.90.39.12.0006 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
33.90.39.83.0042 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
33.90.30.39.0020 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

33.90.39.78.0068 - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE LIVROS E PERIÓDICOS

33.90.39.44.0018 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
33.90.36.06.0024 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
33.90.37.01.0001 - APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
33.90.37.01.0025 - OPERADORES DE SOM

33.90.39.19.0012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
33.90.39.19.0083 - LAVAGEM DE VEÍCULOS
33.90.39.69.0064 - SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS

SAPEV

Subtotal SAPEV 

SBEA

Subtotal SBEA 

SEALMOX

Subtotal SEALMOX 

33.90.39.78.0067 - SERVIÇO DE COLETA SELETIVA DE LIXO
33.90.40.14.0014 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
33.90.39.43.0017 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 
33.90.47.22.0006 - CONTRIBUIÇÃO  PARA CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
33.90.39.78.0038 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
33.90.39.78.0069 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO

33.90.47.10.0003 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
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UA Despesa Agregada Natureza Despesa Detalhada Programação FinalItem
33.90.39.05.0004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 33.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 8.989,00

8.989,00
MÓVEIS 44.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL 17.500,00
MÓVEIS 44.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL 4.000,00
MÓVEIS 44.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL 25.000,00
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS 44.90.52.04 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 1.380,00
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS 44.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 138.000,00
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS 44.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 1.800,00

187.680,00
ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 33.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 7.900,00

7.900,00
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 33.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1.767,00
LOCAÇÃO E SUBSCRIÇÃO DE SOFTWARE 33.90.40.06 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 16.788,00

18.555,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS 33.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 32.526,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS 33.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 5.553,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS 33.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 6.923,00
MANUTENÇÃO PREDIAL 33.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 162.530,00
MANUTENÇÃO PREDIAL 33.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 41.808,00
MANUTENÇÃO PREDIAL 33.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1.688,00
MANUTENÇÃO PREDIAL 33.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 20.904,00
MANUTENÇÃO PREDIAL 33.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 10.452,00
MANUTENÇÃO PREDIAL 33.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 73.164,00
MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÕES DIVERSAS 33.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES 34.230,00
MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÕES DIVERSAS 33.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES 15.105,00
MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÕES DIVERSAS 33.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 35.047,00
REFORMA DE ANEXO DA ANTIGA SEDE DO TRE-AL 33.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 817.740,00
REFORMA DE CARTÓRIO ELEITORAL EM MACEIÓ - AL 33.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1.000.000,00
REFORMAS DE PEQUENO VULTO - LIMITE SET - 219Z 33.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 200.000,00
REFORMAS DE PEQUENO VULTO - LIMITE SET - 219Z 33.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 230.000,00
REFORMAS DE PEQUENO VULTO - LIMITE UO - 219Z 33.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 250.000,00
REFORMAS DE PEQUENO VULTO - LIMITE UO - 219Z 33.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 250.000,00

3.187.670,00
APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 33.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 268.630,00

268.630,00
APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 33.90.35.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA 130.650,00
AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 44.90.40.05 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PRONTO 30.000,00
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - PAC -TRE-AL 33.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAÍS 104.431,00
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - PAC -TRE-AL 33.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS 65.680,00
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - PAC -TRE-AL 33.90.36.28 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 167.400,00
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - PAC -TRE-AL 33.90.93.11 - RESSARCIMENTO DE MENSALIDADES 35.000,00

533.161,00
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 33.90.36.66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 59.933,00

59.933,00
TOTAL ORDINÁRIO 21.452.760,00
TOTAL MANUT. GERAL 16.453.685,00
TOTAL PAC CODES 372.511,00
TOTAL PAC EJE 80.000,00
TOTAL INVESTIMENTO 1.798.824,00
TOTAL OBRAS 2.747.740,00

33.90.39.01.0001 - ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

44.90.52.42.0037 - CADEIRA
44.90.52.42.0039 - ESTANTE

33.90.30.26.0015 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
33.90.39.16.0009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 
33.90.39.16.0009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 

33.90.39.16.0096 - SERVIÇO DE CHAVEIRO
33.90.39.16.0144 - MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADOR
33.90.39.17.0053 - MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO
33.90.39.17.0054 - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CENTRAIS DE AR
33.90.30.24.0013 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
33.90.30.24.0051 - MATERIAL PARA PINTURA

33.90.36.28.0014 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
33.90.93.11.0008 - BOLSA DE ESTUDOS - PÓS-GRADUAÇÃO

33.90.36.66.0026 - REEMBOLSO A OFICIAL DE JUSTIÇA

33.90.37.01.0001 - APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

33.90.35.01.0001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA
44.90.40.05.0004 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PRONTO
33.90.14.14.0002 - DIÁRIAS NO PAÍS
33.90.33.01.0001 - PASSAGENS PARA O PAÍS

33.90.39.16.0321 - REFORMA DO CARTÓRIO ELEITORAL DE RIO LARGO - AL
33.90.39.16.0322 - REFORMA DE CARTÓRIO ELEITORAL DE PENEDO - AL
33.90.39.16.0319 - REFORMA DO CARTÓRIO ELEITORAL DE MARECHAL DEODORO - AL
33.90.39.16.0359 - REFORMA DO CARTÓRIO ELEITORAL DE TRAIPÚ - AL

33.90.40.06.0053 - ADESÃO AO SISTEMA COMPRASNET CONTRATOS

33.90.39.17.0010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
33.90.39.17.0082 - MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE SOM
33.90.39.17.0097 - MANUTENÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS
33.90.39.16.0009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 
33.90.39.16.0048 - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES

44.90.52.42.0058 - POLTRONA
44.90.52.04.0007 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO
44.90.52.12.0044 - AR-CONDICIONADO
44.90.52.12.0059 - CAFETEIRA

33.90.39.01.0001 - ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

33.90.39.90.0043 -  SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

SPE
Subtotal SPE 

SRACF

Subtotal SRACF 

Subtotal SRS 
SRS

SEIC
Subtotal SEIC 

SEPAT

Subtotal SEPAT 

SGF
Subtotal SGF 

SLC
Subtotal SLC 

SMR

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

 

DESPACHO

Maceió, 11 de fevereiro de 2022.
À COMAP, para análise do MEMORANDO 196

(evento 1012157) e demais documentos.
Atenciosamente

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 11/02/2022, às 11:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1012161 e o código CRC 3A8C0AE7.

0001237-96.2022.6.02.8000 1012161v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 11 de fevereiro de 2022.

 

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

frigobares e microondas, encaminho o Termo de Referência
SEPAT 1012158, e seu anexo único, 1012159, para análise e
aprovação de Vossa Senhoria, caso seja de sua aquiescência.

 
Respeitosamente.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 14/02/2022, às 14:34, 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
1012443 e o código CRC F2BB808F.

0001237-96.2022.6.02.8000 1012443v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

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

SEPAT (doc. 1012158), e seu anexo único (doc. 1012159), que reúne
os elementos necessários e suficientes para caracterizar o objeto,
evoluo o feito à sua consideração superior, em observância ao
disposto no art. 7º da Resolução TRE-AL nº 15.787, de 15/2/2017. 

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

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

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 14/02/2022, às 19:04, 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
1013262 e o código CRC 5AC38956.

0001237-96.2022.6.02.8000 1013262v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 15 de fevereiro de 2022.
 
 
Esta Diretoria aquiesce com os termos da solicitação

veiculada no termo de referência constante do evento 1012158, que
intenta adquirir aparelhos frigobares e microondas para as diversas
unidades deste Tribunal, razão pela qual orienta a remessa dos autos
à Coordenadoria de Material e Patrimônio para as providências
previstas no art. 8º e ss. da Res. TRE-AL de n.º 15.787/2017.

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 15/02/2022, às 16:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1013829 e o código CRC 75DC5079.

0001237-96.2022.6.02.8000 1013829v1

Despacho GDG 1013829         SEI 0001237-96.2022.6.02.8000 / pg. 16



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

DESPACHO

Maceió, 17 de fevereiro de 2022.

 

À SEIC
 
Senhora Chefe,
 
Diante do Despacho GDG 1013829, encaminho os

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

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 17/02/2022, às 17:21, 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
1015588 e o código CRC 651063E4.

0001237-96.2022.6.02.8000 1015588v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 17 de fevereiro de 2022.
 
Senhora  Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se de de registro de preço para aquisição

eventual de Aparelhos de Utensílios Domésticos – Frigobares
e Microondas, conforme Termo de Referência - 1012158.

Vieram os autos para estimativa de preços, em
cumprimento ao artigo 8º da Resolução TRE nº 15.787/2017,
de 15/02/2017 - Despaho COMAP - 1015648.

Para tanto, efetuamos pesquisa no site Banco de
Preços, buscando-se licitações de objetos semelhantes,
ocorridas nos últimos 180 (cento e oitenta) dias, constantes
do relatório presente no evento 1015649, que resultou em um
valor total estimado em R$ 23.927,90 (vinte e três mil
novecentos e vinte e sete reais e noventa centavos), a saber:

ESTIMATIVA ARP

Item Qtde Valor médio
Unitário Total

Refrigerador tipo frigobar 10 R$ 1.341,91 R$ 13.419,10
Aparelho de micro-ondas 20 R$ 525,44 R$ 10.508,80

Total R$ 23.927,90
ESTIMATIVA – 2022

Item Qtde Valor médio
Unitário Total

Refrigerador tipo frigobar 5 R$ 1.341,91 R$ 6.709,55
Aparelho de micro-ondas 5 R$ 525,44 R$ 2.627,20

Total R$ 9.336,75
Por fim, sugerimos, s.m.j, a realização de licitação

na modalidade Pregão Eletrônico, com fundamento na Lei
Despacho SEIC 1015648         SEI 0001237-96.2022.6.02.8000 / pg. 18



10.520/2002, regulamentada pelos Decretos nº  7.892/2013 e
10.024/2019, com restrição de participação de micro e
pequenas empresas.

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 17/02/2022, às 18:33, 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
1015648 e o código CRC 171C53B2.

0001237-96.2022.6.02.8000 1015648v1
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Coordenadoria de Material e Patrimônio - COMAPCoordenadoria de Material e Patrimônio - COMAP
Seção de ComprasSeção de Compras

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

Relatório gerado no dia 17/02/2022 18:27:57  (IP: 190.15.118.218)Relatório gerado no dia 17/02/2022 18:27:57  (IP: 190.15.118.218)

Relatório de Cotação: cotação rápida 426

Pesquisa realizada entre 17/02/2022 17:44:48 e 17/02/2022 18:05:49Pesquisa realizada entre 17/02/2022 17:44:48 e 17/02/2022 18:05:49

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

definição do valor estimado."

ItemItem PreçosPreços QuantidadeQuantidade
PreçoPreço

EstimadoEstimado
PercentualPercentual

PreçoPreço

EstimadoEstimado

CalculadoCalculado

TotalTotal

1) REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR 28 10 Unidades R$ 1.341,91 (un) - R$ 1.341,91 R$ 13.419,10

2) APARELHO DE MICROONDAS 28 20 Unidades R$ 525,44 (un) - R$ 525,44 R$ 10.508,80

Valor Global:Valor Global:   R$ 23.927,90R$ 23.927,90

Relatório gerado no dia 17/02/2022 18:27:57 (IP: 190.15.118.218)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdM%2f14GtRHNw%2bNHrX9na5yc7G8tnS5TSg%2b%2bjq3hAklAICS 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDlOCgsdM%252f14GtRHNw%252bNHrX9na5yc7G8tnS5TSg%252b%252bjq3hAklAICS 1 / 23
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Item 1: REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 1.152,33R$ 1.152,33

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando do Exército 

Departamento de Educação e Cultura do Exército 

Diretoria de Formação e Aperfeiçoamento 

Escola de Sargentos das Armas

Objeto:Objeto: Aquisição de aparelhos, equipamentos, utensílios médicos odontológicos,

laboratoriais e hospitalar, aparelhos e equipamentos para esportes e diversões,

aparelhos e utensílios domésticos, máquinas e equipamentos energéticos,

máquinas utensílios e equipamentos diversos e mobiliário em geral..

Descrição:Descrição: FrigobarFrigobar - Frigobar Capacidade: 122 L, Cor: Branca , Características Adicionais:

Etiqueta Eficiência Energética "A" , Tensão Alimentação: 110

Data:Data: 08/02/2022 09:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:462021 / UASG:160129

Lote/Item:Lote/Item: /12

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 3

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: MG

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

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

31.203.779/0001-76

* VENCEDOR *

CARLOS ALBERTO BARBEDO 13265190692 R$ 1.152,33

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 1.310,00R$ 1.310,00

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 

Instituto Nacional do Seguro Social 

Gerência Regional em São Paulo

Objeto:Objeto: Registro de preços visando à futura aquisição de material permanente, do tipo

Material Eletrodoméstico - para atender às necessidades do INSS na

Superintendência Regional Sudeste I e unidades sob sua jurisdição..

Descrição:Descrição: FrigobarFrigobar - Frigobar, capacidade: 120 l, tensão alimentação: 110,220 v,

características adicionais: prateleiras removíveis,gavetas,etiqueta "a'

CatMat:CatMat: 431266431266 - FRIGOBAR

Data:Data: 01/02/2022 10:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:22022 / UASG:510178

Lote/Item:Lote/Item: /12

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 21

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: SP

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

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

42.579.294/0001-06

* VENCEDOR *

FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI R$ 1.310,00

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 1.499,00R$ 1.499,00

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando do Exército 

Comando Militar da Amazônia 

8ª Região Militar 

Hospital Geral de Belém

Data:Data: 25/01/2022 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:122021 / UASG:160166

Lote/Item:Lote/Item: /115

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

Detalhamento dos Itens

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 1.341,91 (un) Percentual:Percentual:  - Preço Estimado Calculado:Preço Estimado Calculado: R$ 1.341,91 Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 1.341,91

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

10 Unidades REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR

Relatório gerado no dia 17/02/2022 18:27:57 (IP: 190.15.118.218)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdM%2f14GtRHNw%2bNHrX9na5yc7G8tnS5TSg%2b%2bjq3hAklAICS 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDlOCgsdM%252f14GtRHNw%252bNHrX9na5yc7G8tnS5TSg%252b%252bjq3hAklAICS 2 / 23
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Objeto:Objeto: Aquisição de Material Permanente de Saúde para o Hospital Geral de Belém e

Orgãos Participantes..

Descrição:Descrição: FrigobarFrigobar - Capacidade: 120 NaN, Características Adicionais: Prateleiras

Removíveis/Gavetas/Etiqueta "A' 0, Tensão Alimentação: 110/220 NaN,

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 23

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PA

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

05.207.424/0001-45

* VENCEDOR *

VINICIUS CHAVES DOS SANTOS R$ 1.499,00

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 1.343,79R$ 1.343,79

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO E GESTÃO 

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

Unidade Estadual do IBGE no Espírito Santo

Objeto:Objeto: Aquisição de material permanente para o censo 2022, visa atender à demanda

da unidade estadual do ibge no espírito santo e suas agências do interior do

estado, a fim de propiciar um ambiente mais confortável, garantindo bem-estar,

saúde e salubridade aos servidores e demais usuários das referidas instalações..

Descrição:Descrição: FrigobarFrigobar - Frigobar Capacidade: 120 L, Características Adicionais: Prateleiras

Removíveis/Gavetas/Etiqueta "A' , Tensão Alimentação: 110/220 V,

CatMat:CatMat: 431266431266 - FRIGOBAR

Data:Data: 17/01/2022 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:72021 / UASG:114619

Lote/Item:Lote/Item: /6

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 1

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: ES

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

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

17.548.981/0001-09

* VENCEDOR *

JOELMA PEREIRA DA SILVA 01708529705 R$ 1.343,79

Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 1.074,28R$ 1.074,28

Órgão:Órgão: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

Objeto:Objeto: Aquisição de ar condicionado split de 9.000 a 60.000 BTUS, freezer, frigobar,

micro-ondas, purificadores de água, refrigerador expositor e ventilador de parede,

visando atender as necessidades do Hospital Hospital de Clínicas de Uberlândia

(HC-UFU) por um período não inferior a 12 (doze) meses, conforme

especificações e demais condições estabelecidas neste Termo de Referência..

Descrição:Descrição: FrigobarFrigobar - Frigobar Capacidade: 120 L, Cor: Branca , Características Adicionais:

Gaveta Multiuso/Bandeja Degelo/Porta Reversível/Po , Tensão Alimentação: 220

CatMat:CatMat: 364197364197 - FRIGOBAR

Data:Data: 12/01/2022 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:32022 / UASG:156654

Lote/Item:Lote/Item: /12

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

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

42.579.294/0001-06

* VENCEDOR *

FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI R$ 1.074,28

Preço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 1.299,00R$ 1.299,00

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando da Aeronáutica 

BASE AÉREA DE ANAPOLIS

Data:Data: 05/01/2022 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:792021 / UASG:120624

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

Relatório gerado no dia 17/02/2022 18:27:57 (IP: 190.15.118.218)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdM%2f14GtRHNw%2bNHrX9na5yc7G8tnS5TSg%2b%2bjq3hAklAICS 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
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Objeto:Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de material de Permanente

(aparelhos e equipamentos para esporte e diversões; aparelhos e utensílios

domésticos; instrumentos musicais e artísticos; máquinas e equipamentos

gráficos; equipamentos para áudio, vídeo e foto; máquinas, instalações e

utensílios de escritório; mobiliário em geral; peças não incorporáveis a imóveis) a

fim de atender às necessidades de Organizações Militares que compõem a

GUARNAE-AN..

Descrição:Descrição: FrigobarFrigobar - Capacidade: 120 NaN, Cor: Branca 0, Características Adicionais:

Condensador Embutido E Compartimento P/Congelador 0, Tensão Alimentação:

110/220 NaN,

Lote/Item:Lote/Item: /44

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 11

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: GO

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

41.401.446/0001-05

* VENCEDOR *

NVF COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO EIRELI R$ 1.299,00

Preço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 1.313,34R$ 1.313,34

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA 

Secretaria Executiva 

Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração 

Coordenação-Geral de Recursos Logísticos

Objeto:Objeto: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas, pelo Sistema de

Registro de Preços (SRP), com vistas à eventual aquisição de materiais

permanentes e de consumo para atender às necessidades do Ministério da

Ciência, Tecnologia e Inovações – MCTI, conforme condições, quantidades,

exigências e estimativas, estabelecidas neste instrumento..

Descrição:Descrição: FrigobarFrigobar - Frigobar Capacidade: 120 L, Cor: Branca , Tensão Alimentação: 220 V,

CatMat:CatMat: 326636326636 - FRIGOBAR

Data:Data: 23/12/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:92021 / UASG:240101

Lote/Item:Lote/Item: /26

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 30

Unidade:Unidade: UN

UF:UF: DF

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

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

37.727.560/0001-52

* VENCEDOR *

PEDRO ALEFE DA SILVA CAMILO RIBEIRO 05842876159 R$ 1.313,34

Preço (Compras Governamentais) 8: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 8: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 1.334,00R$ 1.334,00

Órgão:Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE/SC

Objeto:Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de bens permanentes para

os setores administrativos e gabinetes da Câmara Municipal de São José,

conforme especificações constantes do Termo de Referência (Anexo II) e demais

anexos deste edital..

Descrição:Descrição: FrigobarFrigobar - Capacidade: 120 NaN, Tensão Alimentação: 220 NaN, Cor: Branca 0,

CatMat:CatMat: 326636326636 - FRIGOBAR

Data:Data: 20/12/2021 10:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:132021 / UASG:928011

Lote/Item:Lote/Item: 1/3

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 24

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: SC

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

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

42.579.294/0001-06

* VENCEDOR *

FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI R$ 1.334,00

Preço (Compras Governamentais) 9: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 9: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 1.398,00R$ 1.398,00

Data:Data: 16/12/2021 10:00

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

Relatório gerado no dia 17/02/2022 18:27:57 (IP: 190.15.118.218)
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Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando da Aeronáutica 

GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO PAULO

Objeto:Objeto: Aquisição de equipamentos eletroeletrônicos, para atender às necessidades do

Grupamento de Apoio de São Paulo e OM apoiadas.

Descrição:Descrição: FrigobarFrigobar - Frigobar Capacidade: 122 L, Cor: Branca , Tensão Alimentação:

110/220

CatMat:CatMat: 334163334163 - FRIGOBAR , CAPACIDADE 122 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V,

COR BRANCA

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:1362021 / UASG:120633

Lote/Item:Lote/Item: /1

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 92

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: SP

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

36.256.818/0001-17

* VENCEDOR *

CRISTAL SUL COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS EIRELI R$ 1.398,00

Preço (Compras Governamentais) 10: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 10: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 1.398,00R$ 1.398,00

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando da Aeronáutica 

GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO PAULO

Objeto:Objeto: Aquisição de equipamentos eletroeletrônicos, para atender às necessidades do

Grupamento de Apoio de São Paulo e OM apoiadas.

Descrição:Descrição: FrigobarFrigobar - Frigobar Capacidade: 122 L, Cor: Branca , Tensão Alimentação:

110/220

CatMat:CatMat: 334163334163 - FRIGOBAR , CAPACIDADE 122 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V,

COR BRANCA

Data:Data: 16/12/2021 10:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:1362021 / UASG:120633

Lote/Item:Lote/Item: /9

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 30

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: SP

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

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

36.256.818/0001-17

* VENCEDOR *

CRISTAL SUL COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS EIRELI R$ 1.398,00

Preço (Compras Governamentais) 11: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 11: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 1.398,00R$ 1.398,00

Órgão:Órgão: Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins

Objeto:Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição de bens permanentes

(eletrodomésticos, tendas, armários e prateleiras em aço, armários de cozinha,

aparadores e armários cofres).

Descrição:Descrição: FrigobarFrigobar - Frigobar Capacidade: 120 L, Cor: Branca , Tensão Alimentação: 220

Data:Data: 15/12/2021 13:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:842021 / UASG:925814

Lote/Item:Lote/Item: /1

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 50

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: TO

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

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

12.130.958/0001-86

* VENCEDOR *

NADJA MARINA PIRES R$ 1.398,00

Preço (Compras Governamentais) 12: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 12: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 1.399,00R$ 1.399,00

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

Relatório gerado no dia 17/02/2022 18:27:57 (IP: 190.15.118.218)
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Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

EMBRAPA MEIO AMBIENTE/JAGUARIUNA/SP

Objeto:Objeto: Aquisição de eletrodomésticos para unidades da Embrapa.

Descrição:Descrição: FrigobarFrigobar - Capacidade: 120 NaN, Tensão Alimentação: 110/220 NaN,

Características Adicionais: Prateleiras Removíveis/Gavetas/Etiqueta "A' 0,

CatMat:CatMat: 431266431266 - FRIGOBAR

Data:Data: 15/12/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:132021 / UASG:135025

Lote/Item:Lote/Item: /7

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 16/12/2021 14:07

Homologação:Homologação: 16/12/2021 14:33

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 20

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: SP

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

12.130.958/0001-86

* VENCEDOR *

NADJA MARINA PIRES R$ 1.399,00

Preço (Compras Governamentais) 13: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 13: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 1.315,00R$ 1.315,00

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

Departamento de Polícia Federal 

Superintendência Regional em Mato Grosso

Objeto:Objeto: Aquisição de materiais de consumo e permanente para atender às necessidades

da SR/PF/MT e suas delegacias descentralizadas. Cópia do IRP 08/2021..

Descrição:Descrição: FrigobarFrigobar - Frigobar Capacidade: 110 A 130 L, Tensão Alimentação: 127/220 V,

Cor: Branca , Características Adicionais: Selo Procel ,

CatMat:CatMat: 397746397746 - FRIGOBAR

Data:Data: 02/12/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:72021 / UASG:200374

Lote/Item:Lote/Item: /36

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 32

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: MT

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

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

00.789.321/0001-17

* VENCEDOR *

OLMI INFORMATICA LTDA R$ 1.315,00

Preço (Compras Governamentais) 14: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 14: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 1.410,66R$ 1.410,66

Órgão:Órgão: PROCURADORIA DA REPUBLICA/AC

Objeto:Objeto: Aquisição de materiais permanentes – aparelho de televisão Smart TV,

higienizador e vaporizador, forno micro-ondas e frigobar –, objetos do Plano

Institucional de Investimento, no exercício de 2021, para atender as necessidades

da Procuradoria da República no Acre..

Descrição:Descrição: FrigobarFrigobar - Frigobar Capacidade: 110 A 130 L, Tensão Alimentação: 220 V, Cor:

Branca ,

Data:Data: 01/12/2021 10:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:112021 / UASG:200069

Lote/Item:Lote/Item: /3

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 02/12/2021 12:14

Homologação:Homologação: 20/12/2021 13:19

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 6

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: AC

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

Relatório gerado no dia 17/02/2022 18:27:57 (IP: 190.15.118.218)
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CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

36.256.818/0001-17

* VENCEDOR *

CRISTAL SUL COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS EIRELI R$ 1.410,66

Preço (Compras Governamentais) 15: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 15: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 1.368,49R$ 1.368,49

Órgão:Órgão: COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO

42A DE DESENV.DOS VALES DO S.FRANC E PARNAIBA

Objeto:Objeto: Frigobar com capacidade para 120 litros, medidas aproximadas: altura 87cm,

largura 49cm, profundidade 55cm, tensão alimentação 220V, cor branca, porta e

tampo aproveitáveis, eficiência energética (selo Procel) tipo A.

Descrição:Descrição: FRIGOBARFRIGOBAR - FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V,

COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SELO PROCEL

CatMat:CatMat: 400722400722 - FRIGOBAR

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

Modalidade:Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: Dispensa de Licitação Nº 1/2021 /

UASG: 195012

Lote/Item:Lote/Item: 1/1

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 8

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PI

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

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

36.256.818/0001-17

* VENCEDOR *

CRISTAL SUL COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS EIRELI R$ 1.368,49

Preço (Compras Governamentais) 16: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 16: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 1.289,00R$ 1.289,00

Órgão:Órgão: AGENCIA NACIONAL DO CINEMA

AGENCIA NACIONAL DO CINEMA

Objeto:Objeto: Aquisição de (1) Frigobar, Branco, 120 litros, com Gaveta Multiuso, congelador e

controle de temperatura, com medidas aproximadas de: largura 48,2 cm, altura

86,2cm, profundidade 51,9 cm, bivolt 110V/220V ou 220V, para as instalações do

Escritório-Sede da ANCINE em Brasília/DF.

Descrição:Descrição: REFRIGERADOR DOMESTICO / GELADEIRAREFRIGERADOR DOMESTICO / GELADEIRA - AQUISIÇÃO DE (1) FRIGOBAR,

BRANCO, 120 LITROS, COM GAVETA MULTIUSO, CONGELADOR E CONTROLE DE

TEMPERATURA, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE: LARGURA 48,2 CM, ALTURA

86,2CM, PROFUNDIDADE 51,9 CM, BIVOLT 110V/220V OU 220V, PARA AS

INSTALAÇÕES DO ESCRITÓRIO-SEDE DA ANCINE EM BRASÍLIA/DF

CatMat:CatMat: 61656165 - REFRIGERADOR DOMESTICO / GELADEIRA

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

Modalidade:Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP:SRP: NÃO

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

UASG: 203003

Lote/Item:Lote/Item: 1/1

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 1

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: RJ

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

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

36.256.818/0001-17

* VENCEDOR *

CRISTAL SUL COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS EIRELI R$ 1.289,00

Preço (Compras Governamentais) 17: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 17: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 1.297,99R$ 1.297,99

Órgão:Órgão: DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ

SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL

Objeto:Objeto: Aquisição de Eletrodoméstico imprescindível às atividades cotidianas da

Superintendência da Polícia Rodoviária Federal no Ceará (SPRF-CE), com o

intuito de manter o estoque do setor de Patrimônio da Polícia Rodoviária Federal

no Ceará (PATRIMÔNIO-CE),

Descrição:Descrição: FRIGOBARFRIGOBAR - FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V,

COR BRANCA

CatMat:CatMat: 326636326636 - FRIGOBAR

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

Modalidade:Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: Dispensa de Licitação Nº 34/2021 /

UASG: 200112

Lote/Item:Lote/Item: 5/1

Ata:Ata: N/A

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

Relatório gerado no dia 17/02/2022 18:27:57 (IP: 190.15.118.218)
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Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 3

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: CE

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

36.256.818/0001-17

* VENCEDOR *

CRISTAL SUL COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS EIRELI R$ 1.297,99

Preço (Compras Governamentais) 18: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 18: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 1.298,00R$ 1.298,00

Órgão:Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO

Objeto:Objeto: Aquisição de frigobar.

Descrição:Descrição: FRIGOBARFRIGOBAR - FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 L, ALTURA 86 CM, LARGURA 48 CM,

PROFUNDIDADE 52 CM,TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, COR BRANCA,

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATELEIRASREMOVÍVEIS

CatMat:CatMat: 295804295804 - FRIGOBAR , CAPACIDADE 120 L, ALTURA 86 CM, LARGURA 48 CM,

PROFUNDIDADE 52 CM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, COR BRANCA,

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS

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

Modalidade:Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: Dispensa de Licitação Nº

3246/2021 / UASG: 156679

Lote/Item:Lote/Item: 1/1

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 1

Unidade:Unidade: UN

UF:UF: GO

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

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

40.095.452/0001-19

* VENCEDOR *

SAULO AMORIM DE OLIVEIRA 00068345151 R$ 1.298,00

Preço (Compras Governamentais) 19: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 19: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 1.367,00R$ 1.367,00

Órgão:Órgão: PODER JUDICIÁRIO 

Justiça Militar Federal 

Superior Tribunal Militar

Objeto:Objeto: Aquisição de eletrodomésticos, pelo Sistema de Registro de Preços (SRP)..

Descrição:Descrição: FrigobarFrigobar - Frigobar, capacidade: 120 l, tensão alimentação: 220 v, cor: branca

CatMat:CatMat: 326636326636 - FRIGOBAR

Data:Data: 24/11/2021 14:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:592021 / UASG:60001

Lote/Item:Lote/Item: /6

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 29/11/2021 15:45

Homologação:Homologação: 02/12/2021 19:55

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 21

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: DF

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

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

36.256.818/0001-17

* VENCEDOR *

CRISTAL SUL COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS EIRELI R$ 1.367,00

Preço (Compras Governamentais) 20: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 20: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 1.391,00R$ 1.391,00

Órgão:Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará

Data:Data: 24/11/2021 09:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

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

Relatório gerado no dia 17/02/2022 18:27:57 (IP: 190.15.118.218)
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Objeto:Objeto: Aquisição de eletroeletrônicos.

Descrição:Descrição: FrigobarFrigobar - Frigobar Capacidade: 110 A 130 L, Tensão Alimentação: 127/220 V,

Cor: Branca , Características Adicionais: Selo Procel ,

CatMat:CatMat: 397746397746 - FRIGOBAR

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:812021 / UASG:925448

Lote/Item:Lote/Item: /5

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 17/12/2021 15:05

Homologação:Homologação: 22/12/2021 09:12

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 111

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PA

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

11.744.288/0001-25

* VENCEDOR *

GFS COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 1.391,00

Preço (Compras Governamentais) 21: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 21: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 1.344,00R$ 1.344,00

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Secretaria Executiva 

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS 

Campus Maceió

Objeto:Objeto: Aquisição de bens duráveis e insumos para as salas de aula e laboratórios do

Curso de Tecnologia em Hotelaria e Gestão de Turismo do IFAL/Campus

Maceió..

Descrição:Descrição: FrigobarFrigobar - Frigobar, capacidade: 120 l, tensão alimentação: 220 v, cor: branca,

características adicionais: selo procel

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

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:132021 / UASG:158381

Lote/Item:Lote/Item: /4

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 1

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: AL

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

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

36.256.818/0001-17

* VENCEDOR *

CRISTAL SUL COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS EIRELI R$ 1.344,00

Preço (Compras Governamentais) 22: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 22: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 1.499,00R$ 1.499,00

Órgão:Órgão: Prefeitura Municipal de Caraúbas

Objeto:Objeto: Registro de preços destinado à contratação de pessoa jurídica visando à

eventual aquisição de equipamentos eletroeletrônicos em atendimento às

necessidades das Secretarias Municipais/Prefeitura Municipal de Caraúbas/RN..

Descrição:Descrição: FrigobarFrigobar - Frigobar Capacidade: 120, Tensão Alimentação: 220, Cor: Branca,

Características Adicionais: Com Condensdor Embutido /Com Compartimento

Para Co,

CatMat:CatMat: 234686234686 - FRIGOBAR , CAPACIDADE 120 L, ALTURA 87 CM, LARGURA 49 CM,

PROFUNDIDADE 54 CM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, COR BRANCA,

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CONDENSDOR EMBUTIDO /COM

COMPARTIMENTO PARA CO

Data:Data: 10/11/2021 14:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:512021 / UASG:981645

Lote/Item:Lote/Item: /24

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 29/12/2021 14:34

Homologação:Homologação: 29/12/2021 15:04

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 20

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: RN

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

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

12.130.958/0001-86

* VENCEDOR *

NADJA MARINA PIRES R$ 1.499,00

Relatório gerado no dia 17/02/2022 18:27:57 (IP: 190.15.118.218)
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Preço (Compras Governamentais) 23: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 23: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 1.318,00R$ 1.318,00

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando da Aeronáutica 

BASE AEREA DE RECIFE

Objeto:Objeto: Aquisicao de material permanente eletrico/eletronico em geral (frigobar, lavadora

de alta pressao, luminaria de emergencia, liquidificador, maquina de lavar e

secar, dentre outros, conforme termo de referencia).

Descrição:Descrição: FrigobarFrigobar - FRIGOBAR, COR BRANCO, CAPACIDADE MI'NIMA DE 120 LITROS,

PORTA LATAS, CONGELADOR, CONTROLE DE TEMPERATURA, PE'S

NIVELADORES, 220V

CatMat:CatMat: 326636326636 - FRIGOBAR

Data:Data: 08/11/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:1232021 / UASG:120632

Lote/Item:Lote/Item: /1

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 60

Unidade:Unidade: UNIDADE

UF:UF: PE

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

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

12.130.958/0001-86

* VENCEDOR *

NADJA MARINA PIRES R$ 1.318,00

Preço (Compras Governamentais) 24: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 24: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 1.320,00R$ 1.320,00

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares/Sede 

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - FILIAL HOSPITAL

UNIVERSI- TÁR 

IO DE SÃO LUIS - FILIAL HUUFMA

Objeto:Objeto: Aquisição de materiais permanentes tipo aquecedor, frigobar, refrigerador

doméstico, freezer, purificador de água e cafeteira.

Descrição:Descrição: FrigobarFrigobar - Frigobar, capacidade: 120 l, tensão alimentação: 220 v, cor: branca,

características adicionais: selo procel

CatMat:CatMat: 400722400722 - FRIGOBAR

Data:Data: 27/10/2021 10:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:1142021 /

UASG:155010

Lote/Item:Lote/Item: /3

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 19/11/2021 16:46

Homologação:Homologação: 22/11/2021 09:18

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 20

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: MA

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

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

33.788.611/0001-03

* VENCEDOR *

METTA DISTRIBUIDORA EIRELI R$ 1.320,00

Preço (Compras Governamentais) 25: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 25: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 1.489,00R$ 1.489,00

Órgão:Órgão: COMANDO DO EXERCITO

50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA/MA

Objeto:Objeto: Aquisição de material permanente de saúde.

Descrição:Descrição: FRIGOBARFRIGOBAR - FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V,

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATELEIRAS

REMOVÍVEIS/GAVETAS/ETIQUETA "A'

CatMat:CatMat: 431266431266 - FRIGOBAR

Data:Data: 01/10/2021 00:00

Modalidade:Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: Dispensa de Licitação Nº 82/2021 /

UASG: 160103

Lote/Item:Lote/Item: 1/1

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 1

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: MA

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021
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CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

40.095.452/0001-19

* VENCEDOR *

SAULO AMORIM DE OLIVEIRA 00068345151 R$ 1.489,00

Preço (Compras Governamentais) 26: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 26: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 1.346,40R$ 1.346,40

Órgão:Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

ESCOLA DE ENFERMAGEM/UFMG

Objeto:Objeto: Aquisição de itens eletrodomésticos (Frigobar e Ventilador) para atender às

necessidades da Seção de Compras e Licitações, da Seção de Contabilidade e da

Seção de Almoxarifado da E.Enf/UFMG.

Descrição:Descrição: FRIGOBARFRIGOBAR - FRIGOBAR, CAPACIDADE 130 L, ALTURA 87 CM, LARGURA 54,50

CM, PROFUNDIDADE 62,50CM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 127/220 V, CONSUMO

MÁXIMO 22,5 KWH MENSAL, PESO 31 KG

CatMat:CatMat: 282435282435 - FRIGOBAR , CAPACIDADE 130 L, ALTURA 87 CM, LARGURA 54,50 CM,

PROFUNDIDADE 62,50 CM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 127/220 V, CONSUMO

MÁXIMO 22,5 KWH MENSAL, PESO 31 KG

Data:Data: 01/10/2021 00:00

Modalidade:Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: Dispensa de Licitação Nº 20/2021 /

UASG: 153279

Lote/Item:Lote/Item: 1/1

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 1

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: MG

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

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

38.454.205/0001-10

* VENCEDOR *

LUCAS AUGUSTO PEREIRA 39775675863 R$ 1.346,40

Preço (Compras Governamentais) 27: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 27: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 1.279,99R$ 1.279,99

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Secretaria de Organização Institucional 

Hospital das Forças Armadas

Objeto:Objeto: Aquisição de material permanente (Equipamentos), para o Laboratório de

Pesquisa/DTEP, destinados a atender às necessidades das pesquisas no

Hospital das Forças Armadas - HFA.

Descrição:Descrição: FrigobarFrigobar - Frigobar, capacidade: 120 l, tensão alimentação: 220 v, cor: branca,

características adicionais: gaveta multiuso,bandeja degelo,porta reversível,po

CatMat:CatMat: 364197364197 - FRIGOBAR

Data:Data: 29/09/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:692021 / UASG:112408

Lote/Item:Lote/Item: /2

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 1

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: DF

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

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

18.768.894/0001-20

* VENCEDOR *

COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI R$ 1.279,99

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 1.321,31R$ 1.321,31

Órgão:Órgão: MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE LIMA/SE

Objeto:Objeto: Registro de preços visando futuras contratações de empresas para aquisição

com fornecimento parcelado de materiais e equipamentos permanentes.

Descrição:Descrição: FRIGOBAR CAPACIDADE: 117L VOLTAGEM: 127/220 V MEDIDAS: 862 X 482FRIGOBAR CAPACIDADE: 117L VOLTAGEM: 127/220 V MEDIDAS: 862 X 482

X 519 COR: BrancoX 519 COR: Branco - FRIGOBAR CAPACIDADE: 117L VOLTAGEM: 127/220 V

MEDIDAS: 862 X 482 X 519 COR: Branco

Data:Data: 19/11/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: 32125

Lote/Item:Lote/Item: 31/31

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: licitanet.com.br

Quantidade:Quantidade: 7

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

UF:UF: SE

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

06.954.360/0001-09

* VENCEDOR *

MASTER COMERCIAL EIRELI R$ 1.321,31
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Item 2: APARELHO DE MICROONDAS

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 500,00R$ 500,00

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO/RJ

Objeto:Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA AS ESCOLAS DE

EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PROINFÂNCIA TIPO C,

(CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA) PARA ATENDER A

CRECHE ESCOLA CANTINHO FELIZ, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE

COMPROMISSO PAR nº 201401447.

Descrição:Descrição: Forno microondasForno microondas - Forno Microondas Material: Aço Inoxidável , Capacidade: 30

L, Voltagem: 220 V, Características Adicionais: Com Prato Giratório E Função Grill

, Funções: Grill, Dourador E Tostador

Data:Data: 25/01/2022 10:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:892021 / UASG:985905

Lote/Item:Lote/Item: /24

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 2

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: RJ

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

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

37.261.083/0001-82

* VENCEDOR *

VANESCA SILVA BATISTA 06867568513 R$ 500,00

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 554,00R$ 554,00

Órgão:Órgão: Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Objeto:Objeto: Registro de preço para eventual aquisição de ELETRODOMÉSTICOS,

ELETROPORTÁTEIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS, conforme condições, quantidades

e exigências estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I, deste edital..

Descrição:Descrição: Forno microondasForno microondas - Forno Microondas Material: Aço , Capacidade: 20 L,

Potência: 620 W, Voltagem: 110 V, Características Adicionais: Com Prato

Giratório , Cor: Branca

CatMat:CatMat: 463062463062 - FORNO MICROONDAS

Data:Data: 25/01/2022 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:92022 / UASG:925942

Lote/Item:Lote/Item: /2

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 01/02/2022 11:40

Homologação:Homologação: 03/02/2022 15:32

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

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

40.147.595/0001-27

* VENCEDOR *

A. P. C BONA EIRELI R$ 554,00

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 500,00R$ 500,00

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS

Objeto:Objeto: Elaboração de ata de registro de preços para aquisição de eletrodomésticos e

eletroportáteis para diversas secretarias do município de fernandópolis/sp, com

previsão de consumo parceladamente no decorrer de 12 (doze) meses..

Descrição:Descrição: Forno MicroondasForno Microondas - Forno Microondas Material: Aço Inoxidável , Capacidade: 30

L, Potência: 1.000 W, Voltagem: 110 V, Características Adicionais: Display

Digital,Relógio,Trava Segurança,Receitas , Cor: Branca , Funções: 5 Tipos De

Cardápio, Descongelar

Data:Data: 18/01/2022 08:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:1012021 / UASG:986411

Lote/Item:Lote/Item: /12

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 26/01/2022 08:59

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

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 525,44 (un) Percentual:Percentual:  - Preço Estimado Calculado:Preço Estimado Calculado: R$ 525,44 Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 525,44

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

20 Unidades Forno Micro-ondas para uso doméstico
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CatMat:CatMat: 399613399613 - FORNO MICROONDAS Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 15

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: SP

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

37.261.083/0001-82

* VENCEDOR *

VANESCA SILVA BATISTA 06867568513 R$ 500,00

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 483,00R$ 483,00

Órgão:Órgão: CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS 8

CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS 8

Objeto:Objeto: Aquisição de material permanente: forno microondas, geladeira, fogão, panelas,

purificador de água, liquidificador, garrafa térmica entre outros.

Descrição:Descrição: FORNO MICROONDASFORNO MICROONDAS - FORNO MICROONDAS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL,

CAPACIDADE 20 L, POTÊNCIA 620 W, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS

ADICIONAIS COM PRATO GIRATÓRIO, COR BRANCA, FUNÇÕES GRILL,

DOURADOR E TOSTADOR

CatMat:CatMat: 446026446026 - FORNO MICROONDAS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL CAPACIDADE 20 L

POTÊNCIA 620 W VOLTAGEM 220 V CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM

PRATO GIRATÓRIO COR BRANCA FUNÇÕES GRILL, DOURADOR E TOSTADOR

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

Modalidade:Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: Dispensa de Licitação Nº 12/2021 /

UASG: 926372

Lote/Item:Lote/Item: 1/1

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 1

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: DF

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

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

14.499.830/0001-10

* VENCEDOR *

MANOEL ROCHA LACERDA 55344208120 R$ 483,00

Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 555,66R$ 555,66

Órgão:Órgão: FUNDACAO NACIONAL DO INDIO

FUNDACAO NACIONAL DO INDIO

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

Guarapuava, conforme item 1 do Projeto Básico SEI N3685107

Descrição:Descrição: FORNO MICROONDASFORNO MICROONDAS - FORNO MICROONDAS, MATERIAL AÇO, CAPACIDADE

20 L, POTÊNCIA 620 W, VOLTAGEM 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM

PRATO GIRATÓRIO, COR BRANCA

CatMat:CatMat: 463062463062 - FORNO MICROONDAS

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

Modalidade:Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP:SRP: NÃO

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

UASG: 194026

Lote/Item:Lote/Item: 1/1

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 3

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PR

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

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

89.848.543/0656-27

* VENCEDOR *

LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS R$ 555,66

Preço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 489,00R$ 489,00

Órgão:Órgão: MINISTERIO DA EDUCACAO

MEC

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

Modalidade:Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP:SRP: NÃO

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021
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Objeto:Objeto: Compra de material permanente para o Instituto. LICITANTES DEVERÃO

PRESTAR ATENÇÃO ÀS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS INFORMAÇÕES CONTIDAS

NO ARQUIVO DO PROJETO BÁSICO QUE FOI DISPONIBILIZADO COMO ANEXO

DESSA DISPENSA ELETRÔNICA)

Descrição:Descrição: FORNO MICROONDASFORNO MICROONDAS - FORNO MICROONDAS, MATERIAL AÇO, CAPACIDADE

20 L, POTÊNCIA 620 W, VOLTAGEM 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM

PRATO GIRATÓRIO, COR BRANCA

CatMat:CatMat: 463062463062 - FORNO MICROONDAS

Identificação:Identificação: Dispensa de Licitação Nº 30/2021 /

UASG: 152005

Lote/Item:Lote/Item: 5/1

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 12

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: RJ

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

19.909.004/0001-15

* VENCEDOR *

MRDL COMERCIO LTDA R$ 489,00

Preço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 532,00R$ 532,00

Órgão:Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL

Objeto:Objeto: Aquisição de material permanente (eletros), para equipar as unidades de

Estratégia de Saúde da Família..

Descrição:Descrição: Forno microondasForno microondas - Forno Microondas Material: Aço , Capacidade: 20 L,

Potência: 620 W, Voltagem: 110 V, Características Adicionais: Com Prato

Giratório , Cor: Branca ,

Data:Data: 30/11/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:462021 / UASG:928259

Lote/Item:Lote/Item: /3

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 30/11/2021 11:47

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 11

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: SC

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

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

42.262.411/0001-03

* VENCEDOR *

ARGOS LTDA R$ 532,00

Preço (Compras Governamentais) 8: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 8: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 544,88R$ 544,88

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Universidade Federal da Bahia

Objeto:Objeto: Aquisição de eletrodomésticos e material de consumo (parte 2).

Descrição:Descrição: Forno MicroondasForno Microondas - Forno Microondas Material: Aço Inoxidável, Altura: 359,

Capacidade: 20, Comprimento: 482, Largura: 282, Características Adicionais:

Timer, Trava De Segurança, Memória Programável, Potência: 800, Peso: 14,

Voltagem: 110,

CatMat:CatMat: 265203265203 - FORNO MICROONDAS , MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, PESO 14 KG,

CAPACIDADE 20 L, COMPRIMENTO 482 MM, LARGURA 282 MM, ALTURA 359

MM, POTÊNCIA 800 W, VOLTAGEM 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS

TIMER, TRAVA DE SEGURANÇA, MEMÓRIA PROGRAMÁVEL

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

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:432021 / UASG:153038

Lote/Item:Lote/Item: /22

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 20

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: BA

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

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

26.879.743/0001-77

* VENCEDOR *

G SILVA FERREIRA ELETRODOMESTICOS EIRELI R$ 544,88

Preço (Compras Governamentais) 9: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 9: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 462,18R$ 462,18

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021
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Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA

Objeto:Objeto: Seleção da proposta mais vantajosa com o registro de preços para eventual

aquisição de mobiliários, eletrodomésticos e equipamentos eletrônicos, que tem

como finalidade equipar e repor mobiliários e materiais eletroeletrônicos nas 42

(quarenta e duas) unidades escolares e na Secretaria Municipal de Educação de

São Pedro da Aldeia, de acordo com as condições e demais especificações

contidas no Edital e seus Anexos..

Descrição:Descrição: Forno microondasForno microondas - Forno Microondas Material: Aço Inoxidável , Capacidade: 27

L, Potência: 1.500 W, Voltagem: 220 V, Características Adicionais: Painel Digital,

Trava Segurança, Relógio Digital , Funções: Alarme,Temporizador, Auto-

Aquecimento E Descongela ,

CatMat:CatMat: 399105399105 - FORNO MICROONDAS, AÇO INOXIDÁVEL, 27 L, 1.500 W, 220 V, PAINEL

DIGITAL, TRAVA SEGURANÇA, RELÓGIO DIGITAL, ALARME,TEMPORIZADOR,

AUTO-AQUECIMENTO E DESCONGELA

Data:Data: 19/11/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:402021 / UASG:985903

Lote/Item:Lote/Item: /34

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 22/12/2021 13:34

Homologação:Homologação: 22/12/2021 16:24

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 4

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: RJ

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

27.884.670/0001-74

* VENCEDOR *

AGS DOS LAGOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI R$ 462,18

Preço (Compras Governamentais) 10: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 10: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 563,07R$ 563,07

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Secretaria Executiva 

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento 

Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia do Acre

Objeto:Objeto: Aquisição de equipamentos e mobiliários para o campus Cruzeiro do Sul.

Descrição:Descrição: Forno microondasForno microondas - Forno microondas, material: aço inoxidável, capacidade: 30

l, potência: 950 watt, voltagem: 127 v, características adicionais: com prato

giratório, funções: descongelamento, auto-aquecimento,, um toque, mais,

tratamento superficial: pintura eletrostática com tinta epóxi em pó, polim

CatMat:CatMat: 254515254515 - FORNO MICROONDAS , MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FUNÇÕES

DESCONGELAMENTO, AUTO-AQUECIMENTO,, UM TOQUE, MAIS, TRATAMENTO

SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EPÓXI EM PÓ, POLIM,

CAPACIDADE 30 L, POTÊNCIA 950 WATT, VOLTAGEM 127 V, CARACTERÍSTICAS

ADICIONAIS COM PRATO GIRATÓRIO

Data:Data: 18/11/2021 10:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:152021 / UASG:158156

Lote/Item:Lote/Item: /17

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 2

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: AC

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

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

28.472.036/0001-97

* VENCEDOR *

MVP ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS EIRELI R$ 563,07

Preço (Compras Governamentais) 11: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 11: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 560,88R$ 560,88

Órgão:Órgão: PODER JUDICIÁRIO 

Tribunal Superior Eleitoral 

Tribunal Regional Eleitoral do Ceara

Objeto:Objeto: Aquisição de eletrodomésticos e aparelhos eletrônicos de uso comum, conforme

especificações do edital e seus anexos..

Descrição:Descrição: Forno microondasForno microondas - Forno microondas, capacidade: 30 l, voltagem: 220 v,

características adicionais: com prato giratório, cor: branca

Data:Data: 04/11/2021 09:10

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:612021 / UASG:70007

Lote/Item:Lote/Item: /9

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 34

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: CE

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

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

33.788.611/0001-03

* VENCEDOR *

METTA DISTRIBUIDORA EIRELI R$ 560,88

Relatório gerado no dia 17/02/2022 18:27:57 (IP: 190.15.118.218)
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Preço (Compras Governamentais) 12: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 12: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 566,89R$ 566,89

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA ROSA/PR

Objeto:Objeto: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para atender a demanda

desta Municipalidade.

Descrição:Descrição: Forno microondasForno microondas - Forno microondas, forno de microondas para cozinha

CatMat:CatMat: 3470334703 - FORNO DE MICROONDAS PARA COZINHA

Data:Data: 04/11/2021 08:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:572021 / UASG:987979

Lote/Item:Lote/Item: /33

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 10

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PR

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

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

05.328.910/0001-11

* VENCEDOR *

ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA R$ 566,89

Preço (Compras Governamentais) 13: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 13: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 534,90R$ 534,90

Órgão:Órgão: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO

Objeto:Objeto: Aquisição de estabilizadores de tensão de 1kVA e de 2kVA, frigobares, aparelhos

telefônicos analógicos, bebedouros, ventiladores, televisores e fornos de micro-

ondas, para o Tribunal Regional Federal da 5ª Região..

Descrição:Descrição: Forno microondasForno microondas - Fornos de microondas, com as seguintes características

mínimas:Capacidade de 21 litros;Cor branca;Potência 700 Watts;Display de

led;Diâmetro do prato de 27cm;Função relógio;10 níveis de potência;Auto

descongelamento;Teclas rápidas (+ 30 segundos);Trava de segurança

eletrônica;Voltagem: 220Volts;Classificação energética “A”.Garantia: 12 (doze)

meses.

CatMat:CatMat: 3470334703 - FORNO DE MICROONDAS PARA COZINHA

Data:Data: 18/10/2021 10:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:392021 / UASG:90031

Lote/Item:Lote/Item: /8

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 10

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PE

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

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

33.613.862/0001-49

* VENCEDOR *

DARIO CESAR DA SILVA 39401563888 R$ 534,90

Preço (Compras Governamentais) 14: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 14: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 474,02R$ 474,02

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORO

Objeto:Objeto: Aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos para atender as necessidades

da Prefeitura Municipal de Mossoró..

Descrição:Descrição: Forno microondasForno microondas - Forno microondas, material: aço inoxidável, capacidade: 20

l, potência: 620 w, voltagem: 220 v, características adicionais: com prato

giratório, cor: branca, funções: grill, dourador e tostador

CatMat:CatMat: 446026446026 - FORNO MICROONDAS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL CAPACIDADE 20 L

POTÊNCIA 620 W VOLTAGEM 220 V CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM

PRATO GIRATÓRIO COR BRANCA FUNÇÕES GRILL, DOURADOR E TOSTADOR

Data:Data: 07/10/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:622021 / UASG:981759

Lote/Item:Lote/Item: /1

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 22/12/2021 16:50

Homologação:Homologação: 03/01/2022 11:16

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 57

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: RN

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021
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CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

41.819.055/0001-05

* VENCEDOR *

COMERCIAL FLEX EIRELI R$ 474,02

Preço (Compras Governamentais) 15: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 15: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 515,00R$ 515,00

Órgão:Órgão: Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão

Objeto:Objeto: Registro de preço para contratação de empresas especializadas no fornecimento

de materiais permanentes diversos para atender às necessidades das unidades

administrativas e judiciais do Poder Judiciário do Estado do Maranhão..

Descrição:Descrição: Forno microondasForno microondas - Forno microondas, material: aço, capacidade: 20 l, potência:

620 w, voltagem: 110 v, características adicionais: com prato giratório, cor:

branca

CatMat:CatMat: 463062463062 - FORNO MICROONDAS

Data:Data: 24/09/2021 10:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:472021 / UASG:925125

Lote/Item:Lote/Item: /2

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 19/10/2021 11:33

Homologação:Homologação: 22/10/2021 09:11

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 120

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: MA

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

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

35.079.942/0001-91

* VENCEDOR *

ONE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI R$ 515,00

Preço (Compras Governamentais) 16: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 16: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 530,00R$ 530,00

Órgão:Órgão: SECRETARIA ESTRATEGICA DE ESTADO DE ARTICULAÇAO DA CIDADANIA

Objeto:Objeto: A contratação de empresa especializada para fornecimento de geladeira, freezer

vertical, micro-ondas e fogão.

Descrição:Descrição: Forno microondasForno microondas - Forno microondas, material: aço, capacidade: 20 l, potência:

620 w, voltagem: 110 v, características adicionais: com prato giratório, cor:

branca

CatMat:CatMat: 463062463062 - FORNO MICROONDAS

Data:Data: 17/09/2021 14:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:22021 / UASG:928228

Lote/Item:Lote/Item: 1/3

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 16

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PA

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

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

89.237.911/0289-08

* VENCEDOR *

GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. R$ 530,00

Preço (Compras Governamentais) 17: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 17: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 494,40R$ 494,40

Órgão:Órgão: PODER JUDICIÁRIO 

Tribunal Superior Eleitoral 

Tribunal Regional Eleitoral no Rio Grande do Norte

Objeto:Objeto: Aquisição de material permanente..

Descrição:Descrição: Forno microondasForno microondas - Forno microondas, material: aço inoxidável, capacidade: 20

l, comprimento: 486 mm, largura: 282 mm, altura: 359 mm, potência: 800 w,

voltagem: 220 v, características adicionais: timer, trava de segurança, cor:

branca, peso: 12,5 kg

Data:Data: 16/09/2021 14:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:622021 / UASG:70008

Lote/Item:Lote/Item: /2

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 29/09/2021 11:27

Homologação:Homologação: 29/09/2021 11:28

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021
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CatMat:CatMat: 283573283573 - FORNO MICROONDAS Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 20

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: RN

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

40.965.390/0001-59

* VENCEDOR *

L A PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA R$ 494,40

Preço (Compras Governamentais) 18: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 18: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 560,00R$ 560,00

Órgão:Órgão: COMANDO DO EXERCITO

5 BATALHAO LOGISTICO

Objeto:Objeto: Aquisição de mircro ondas Midea MTCS21 Branco 110v

Descrição:Descrição: FORNO MICROONDASFORNO MICROONDAS - FORNO MICROONDAS, MATERIAL AÇO, CAPACIDADE

20 L, POTÊNCIA 620 W, VOLTAGEM 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM

PRATO GIRATÓRIO, COR BRANCA

CatMat:CatMat: 463062463062 - FORNO MICROONDAS

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

Modalidade:Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: Dispensa de Licitação Nº 90/2021 /

UASG: 160213

Lote/Item:Lote/Item: 1/1

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 2

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PR

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

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

41.509.851/0001-41

* VENCEDOR *

HISLEI STANCKI DA LUZ ORCHEL 04793098924 R$ 560,00

Preço (Compras Governamentais) 19: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 19: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 485,99R$ 485,99

Órgão:Órgão: COMANDO DO EXERCITO

5 BATALHAO LOGISTICO

Objeto:Objeto: Aquisição de Aparelhos e utensílios domésticos (forno micro-ondas 20litros,

branco, 110v) fins atender a necessidade do Setor de Aprovisionamento do

5Batalhão Logístico.

Descrição:Descrição: FORNO MICROONDASFORNO MICROONDAS - FORNO MICROONDAS, MATERIAL AÇO, CAPACIDADE

20 L, POTÊNCIA 620 W, VOLTAGEM 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM

PRATO GIRATÓRIO, COR BRANCA

CatMat:CatMat: 463062463062 - FORNO MICROONDAS

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

Modalidade:Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: Dispensa de Licitação Nº 92/2021 /

UASG: 160213

Lote/Item:Lote/Item: 1/1

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 2

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PR

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

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

40.965.390/0001-59

* VENCEDOR *

L A PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA R$ 485,99

Preço (Compras Governamentais) 20: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 20: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 553,33R$ 553,33

Órgão:Órgão: COMANDO DA MARINHA

COMANDO DO GRUPAMENTO NAVAL DO NORTE

Objeto:Objeto: Aquisição de Micro Ondas 21L Branco 110v

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

Modalidade:Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP:SRP: NÃO

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021
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Descrição:Descrição: FORNO MICROONDASFORNO MICROONDAS - FORNO MICROONDAS, MATERIAL AÇO, CAPACIDADE

20 L, POTÊNCIA 620 W, VOLTAGEM 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM

PRATO GIRATÓRIO, COR BRANCA

CatMat:CatMat: 463062463062 - FORNO MICROONDAS

Identificação:Identificação: Dispensa de Licitação Nº 24/2021 /

UASG: 784110

Lote/Item:Lote/Item: 1/1

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 3

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PA

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

28.037.573/0001-09

* VENCEDOR *

A C DO A D RODRIGUES EIRELI R$ 553,33

Preço (Compras Governamentais) 21: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 21: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 550,00R$ 550,00

Órgão:Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

ESCOLA DE BELAS ARTES/UFMG

Objeto:Objeto: Aquisição de micro-ondas.

Descrição:Descrição: FORNO MICROONDASFORNO MICROONDAS - FORNO MICROONDAS, MATERIAL AÇO, CAPACIDADE

20 L, POTÊNCIA 620 W, VOLTAGEM 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM

PRATO GIRATÓRIO, COR BRANCA

CatMat:CatMat: 463062463062 - FORNO MICROONDAS

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

Modalidade:Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: Dispensa de Licitação Nº 28/2021 /

UASG: 153276

Lote/Item:Lote/Item: 1/1

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 1

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: MG

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

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

33.662.823/0001-31

* VENCEDOR *

DIEGO VIANA DA SILVA 35845555825 R$ 550,00

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 526,66R$ 526,66

Órgão:Órgão: MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU / (2) MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU

Objeto:Objeto: SELEÇÃO DAS MELHORAS PROPOSTAS PARA REGISTRO DE PREÇO, PELO

PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, PARA

ATENDIMENTO DAS NECESIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO

DE MORRO DO CHAPÉU/BA

Descrição:Descrição: FORNO MICROONDASFORNO MICROONDAS - Forno micro-ondas 20 litros - Forno micro-ondas com

capacidade mínima de 20 litros, cor branca, prato giratório, relógio, tecla

descongelar, puxador, tensão 220v, classificador energético 'A'. Garantia mínima

de 12 meses

Data:Data: 24/11/2021 08:00

Modalidade:Modalidade: Pregão

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºLicitação:905997

Lote/Item:Lote/Item: 18/1

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 03/12/2021 15:20

Homologação:Homologação: 03/12/2021 15:20

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

Quantidade:Quantidade: 15

UF:UF: BA

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

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

20.549.730/0001-53

* VENCEDOR *

COMERCIAL MASTER CLIMATIZACAO EIRELI R$ 526,66

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Outros Entes Públicos) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 512,17R$ 512,17
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Órgão:Órgão: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO / (1) LICIT PMSF

Objeto:Objeto: Contratação de Sociedade Empresária para a aquisição de MOBILIÁRIOS,

ELETROELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, para atender a

nova Unidade de atendimento do SINE Municipal, conforme quantitativo e

especificações técnicas constantes no Anexo I deste Termo de Referência.

Descrição:Descrição: FORNO MICROONDASFORNO MICROONDAS - FORNO MICROONDAS - Capacidade total mínima 20

litros, painel de controle eletrônico de fácil manuseio, funções descongelamento

e cozimento pré-programado, prato giratório, níveis de potência, relógio, trava de

segurança, tecla início rápido, tensão 127 volts, garantia do fabricante mínima de

01 (um) ano, prestada no Estado da Bahia.

Data:Data: 11/11/2021 08:00

Modalidade:Modalidade: Pregão

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºLicitação:904411

Lote/Item:Lote/Item: 2/1

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 03/12/2021 12:21

Homologação:Homologação: 03/12/2021 12:21

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

Quantidade:Quantidade: 1

UF:UF: BA

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

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

34.909.753/0001-36

* VENCEDOR *

YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI R$ 512,17

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Outros Entes Públicos) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 530,00R$ 530,00

Órgão:Órgão: MUNICIPIO DE MUNIZ FERREIRA / (1) COMISSAO DE LICITACOES

Objeto:Objeto: Contratação de empresa para futuro e eventual fornecimento de cadeiras

universitárias, equipamentos e mobiliários permanentes e ar condicionados com

instalação, no objetivo de atender a demanda das unidades escolares, através da

Secretaria Municipal de Educação, na modalidade Pregão Eletrônico para

Registro de Preços, conforme especificações constantes do Edital e seus

Anexos.

Descrição:Descrição: FORNO MICROONDASFORNO MICROONDAS - FORNO MICROONDAS - FORNO DE MICROONDAS

ESPECIFICAÇÕESTÉCNICAS CAPACIDADE DE 26 A 30 LITROS. ALIMENTAÇÃO

110/220V

Data:Data: 20/10/2021 11:00

Modalidade:Modalidade: Pregão

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºLicitação:898706

Lote/Item:Lote/Item: 24/1

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 24/11/2021 09:46

Homologação:Homologação: 24/11/2021 09:46

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

Quantidade:Quantidade: 25

UF:UF: BA

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

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

28.790.676/0001-45

* VENCEDOR *

F.B.F COMERCIO E SERVICOS EIRELI R$ 530,00

Preço (Outros Entes Públicos) 4: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Outros Entes Públicos) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 550,00R$ 550,00

Órgão:Órgão: MUNICIPIO DE ITAPIRA / (4) ITAPIRA

Objeto:Objeto: AQUISIÇÃO DE MICROONDAS E REFRIGERADORES PARA AS ESCOLAS DA REDE

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO.

Descrição:Descrição: FORNO MICROONDASFORNO MICROONDAS - Microondas capacidade total mínima de 20 litros,

conforme especificações do edital.

Data:Data: 10/09/2021 08:00

Modalidade:Modalidade: Pregão

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºLicitação:891319

Lote/Item:Lote/Item: 1/1

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 17/09/2021 15:51

Homologação:Homologação: 17/09/2021 15:51

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

Quantidade:Quantidade: 16

UF:UF: SP

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

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

37.658.173/0001-01

* VENCEDOR *

MAB EQUIPAMENTOS EIRELI R$ 550,00
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Preço (Outros Entes Públicos) 5: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Outros Entes Públicos) 5: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 562,46R$ 562,46

Órgão:Órgão: FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS / (1) FUNDACAO DE

APOIO DA UFRGS

Objeto:Objeto: Aquisição de Materiais de Escritório e Eletrodomésticos, atendendo demanda do

Projeto 8403-4 vinculado ao Hospital de Clínicas Veterinárias da Universidade

Federal do Rio Grande do Sul. Esta Seleção Pública será regida pelo Decreto

Federal 8.241/2014

Descrição:Descrição: FORNO MICROONDASFORNO MICROONDAS - Forno de micro-ondas, tamanho: 20 a 21L, voltagem:

110v, cor branca.

Data:Data: 06/09/2021 09:30

Modalidade:Modalidade: Pregão

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºLicitação:891310

Lote/Item:Lote/Item: 1/1

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 16/11/2021 14:42

Homologação:Homologação: 16/11/2021 14:42

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

Quantidade:Quantidade: 4

UF:UF: RS

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

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

32.519.346/0001-97

* VENCEDOR *

GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI R$ 562,46

Preço (Outros Entes Públicos) 6: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Outros Entes Públicos) 6: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 511,89R$ 511,89

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

Objeto:Objeto: Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa para

AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, a fim de atender as necessidades das

escolas da rede municipal de ensino-SEDUC

Descrição:Descrição: FORNO MICROONDASFORNO MICROONDAS - MICROONDAS DE 220 VOLTS, 20L, COM OPÇÃO PARA

DESCONGELAR, CLASSIFICAÇÃO ENERGETICA TIPO A, DE COR BRANCA,

POSSUINDO DIMENSÕES 28,9 X 46,1 X 34,1 CM, AUTOLIMPANTE, PESO LÍQUIDO

DE 11,4 KG.

Data:Data: 02/09/2021 08:30

Modalidade:Modalidade: Pregão

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºLicitação:890890

Lote/Item:Lote/Item: 18/1

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 04/11/2021 11:21

Homologação:Homologação: 04/11/2021 11:21

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

Quantidade:Quantidade: 50

UF:UF: PI

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

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

28.766.496/0001-28

* VENCEDOR *

G SOARES DE CARVALHO EIRELI R$ 511,89

Preço (Outros Entes Públicos) 7: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Outros Entes Públicos) 7: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 509,95R$ 509,95

Órgão:Órgão: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-SENAC / (1) SERVICO

NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC

Objeto:Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA PARA USO NO AMBIENTE

PEDAGÓGICO (COZINHA DO ESPAÇO GOURMET) E LANCHONETE DO CENTRO

DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DO SENAC EM SÃO LUÍS / MA, CONFORME

ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I

Descrição:Descrição: FORNO MICROONDASFORNO MICROONDAS - MICRO-ONDAS: MÍNIMO: 20 LITROS, 10 NÍVEIS DE

POTÊNCIA, NA COR BRANCO.

Data:Data: 23/08/2021 10:00

Modalidade:Modalidade: Pregão

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºLicitação:888519

Lote/Item:Lote/Item: 1/1

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 23/09/2021 16:40

Homologação:Homologação: 23/09/2021 16:40

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

Quantidade:Quantidade: 1

UF:UF: MA

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

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

03.874.953/0001-77

* VENCEDOR *

SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA R$ 509,95

Relatório gerado no dia 17/02/2022 18:27:57 (IP: 190.15.118.218)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdM%2f14GtRHNw%2bNHrX9na5yc7G8tnS5TSg%2b%2bjq3hAklAICS 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDlOCgsdM%252f14GtRHNw%252bNHrX9na5yc7G8tnS5TSg%252b%252bjq3hAklAICS 22 / 23
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CERTIDÃO

 

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

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES,
Técnico Judiciário, em 18/02/2022, às 11:11, 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
1016100 e o código CRC 27491CCB.

0001237-96.2022.6.02.8000 1016100v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 21 de fevereiro de 2022.

 

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

utensílios domésticos, frigobares e microondas, mediante sistema de
registro de preços, de acordo com o Termo de Referência
SEPAT 1012158.

 
Constam deste feito a aprovação do Termo de Referência,

Despacho GSAD 1013262, bem como a pesquisa de preços, Despacho
SEIC 1015648.

 
Nesse sentido, dando continuidade ao trâmite,

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

 
Concomitantemente, à SAD para autorização de IRP.
 
Atenciosamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 21/02/2022, às 18:35, 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
1017132 e o código CRC 32115005.

0001237-96.2022.6.02.8000 1017132v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 21 de fevereiro de 2022.
 
À SLC
 
Senhora Chefe,
 
Autorizo a inclusão da intenção de registro de preços no

Comprasnet.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 21/02/2022, às 19:08, 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
1017167 e o código CRC D6A409A0.

0001237-96.2022.6.02.8000 1017167v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 23 de fevereiro de 2022.
À SEIC, 
Solicitando CATMAT para inclusão de IRP.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 23/02/2022, às 17:46, 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
1018740 e o código CRC 4759B26E.

0001237-96.2022.6.02.8000 1018740v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

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

SLC (1022943), informamos que dentre os CATMAT's
atualmente ativos, nenhum  contempla todas as especificações
dos objetos demandados.

Desta forma, sugerimos, s.m.j, que sejam utilizados
os abaixo elencados, com aviso no Edital do Pregão Eletrônico
de que "em caso de divergência entre as descrições e
especificações constantes do CATMAT e do presente Termo
de Referência, prevalecem estas últimas.
CATMAT MATERIAL
240624 FRIGOBAR, CAPACIDADE:MÍNIMO DE 115 L L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:220 V,

COR:BRANCA
322513 FORNO MICROONDAS, CAPACIDADE:18 L, VOLTAGEM:220 V, COR:BRANCA

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 08/03/2022, às 13:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1022943 e o código CRC 68F772EE.

0001237-96.2022.6.02.8000 1022943v1
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Resumo da Manifestação de Interesse
 

Órgão da UASG UASG Gerenciadora N° da IRP

14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAG 70011 - 00006/2022

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

Análise/Negociação Pregão Eletrônico Menor Preço 09/05/2022 12 meses
Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGD

Não Não

Objeto

Registro de Preços de Aparelhos de Utensílios Domésticos – Frigobares e Micro-ondas.

Motivo para Adesão ao Processo de Contratação por SRP

Os materiais solicitados são de extrema necessidade para o funcionamento do expediente no Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas. 
Tais materiais são utilizados nas secções e cozinhas presentes nos nossos quartéis.

 

Gestor de Compras
 

Gestor de Compras Interessado
Nome CPF

MANOEL DA ROCHA LIMA JUNIOR 995.119.404-49

DDD/Telefone DDD/Fax E-mail

 
Gestor de Compras Substituto

Nome CPF

DDD/Telefone DDD/Fax E-mail

 
UASG Interessada

Órgão da UASG Interessada UASG Interessada

94720 - ESTADO DAS ALAGOAS 926111 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - AL

Logradouro Número Complemento

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, Nº 1739, TRAPICHE DA BARRA

Bairro Município/UF CEP

Maceió/AL 57040460
 

 

Itens Propostos
 

N° do
Item

Tipo de
Item Item Unidade de

Fornecimento
Valor Unitário
Estimado (R$)

Município/UF de Entrega -
Quantidade Situação

1 Material 240624-Frigobar Unidade 1.341,9100 Maceió/AL 15 Manifestado

2 Material 322513-Forno
Microondas Unidade 525,4400 Maceió/AL 45 Manifestado

2 registros encontrados, exibindo todos os registros.
 

Adicional
 

Observação
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Fechar  

 
Anexo(s)

Arquivo Anexado em
SEI_AL - 11538698 - Termo.pdf 21/03/2022

 

Comprovante de manifestação de interesse IRP (comprasnet) (1031959)         SEI 0001237-96.2022.6.02.8000 / pg. 51

javascript:recuperarAnexo('132278', 'SEI_AL - 11538698 - Termo.pdf');


21/03/2022 13:03 SEI/AL - 11538698 - Termo

https://sei.al.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=12557971&infra_sistema=100000… 1/3

ESTADO DE ALAGOAS

CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE ALAGOAS

Seção de Aquisição, Contratos e Convênios 
 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:01203.0000002055/2022

INTERESSADO Diretoria de Material e Patrimônio

ASSUNTO Licitação: Aquisição

TERMO DE JUSTIFICATIVA E AUTORIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM

REGISTRO DE PREÇOS COMO ÓRGÃO PARTICIPANTE

IRP Nº 00006/2022 UASG 70011

 

(Art 6° do Decreto n° 7.982/2013 e demais normas pertinentes)

 

1. PROPÓSITO

Justificar e autorizar o CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE ALAGOAS, inscrito no CNPJ:
69.977.817/0001-10 - UASG 926111, na condição de Órgão Participante, a integrar a licitação de Registro de
Preço IRP nº 00006/2022, do Órgão Gerenciador: 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS, que tem por objeto o Registro de Preços para a aquisição de Forno Microondas e Frigobar.

 

2. JUSTIFICATIVA

Os materiais solicitados são de extrema necessidade para o funcionamento do expediente no Corpo de Bombeiros
Militar de Alagoas. Tais materiais são utilizados nas secções e cozinhas presentes nos nossos quartéis.

 

3. ITEM, DESCRIÇÃO E QUANTIDADE

Verificada as condições e análise dos itens constantes no termo de manifestação da IRP nº 00006/2022, do Órgão
Gerenciador: 70011 - TRIBUNAL REGINAL ELEITORAL, manifesta-se interesse pelos itens abaixo com
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seus respectivos quantitativos:

ITEM DESCRIÇÃO CATMAT UNID. QUANTIDADE VALOR
UNIT.

VALOR
TOTAL

1 Frigobar Capacidade: Mínimo De 115 L L, Cor:
Branca , Tensão Alimentação: 220 240624 Unidade 15 R$

1.341,91
R$

20.128,65

2 Forno Microondas Capacidade: 18 L, Cor:
Branca , Voltagem: 220 322513 Unidade 45 R$

525,44
R$

23.644,80

 

 

4. LOCAL DE ENTREGA:

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 estimados para o item manifestado encontram-se de acordo com os praticados no
mercado local deste Órgão/Unidade.

 

6. PARECER DO FISCAL  ADMINISTRATIVO

solicito-vos providências no sentido de aprovar a aquisição dos bens acima descritos para atender as
necessidades do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas.

 

 

_______________________________________________
Manoel da Rocha Lima Junior - Ten QOBM/adm - Mat. 80766-4

Gestor Processual

 

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.
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______________________________________________

ANDRÉ ALESSANDRO MADEIRO DE OLIVEIRA – CEL QOBM/Comb.

Comandante-Geral do CBMAL

Documento assinado eletronicamente por Manoel da Rocha Lima Júnior, 2º Tenente em
21/03/2022, às 12:16, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por André Alessandro Madeiro de Oliveira, Comandante
Geral em 21/03/2022, às 12:59, 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
11538698 e o código CRC 337B4FEB.

Processo nº E:01203.0000002055/2022 Revisão 00 SEI ALAGOAS SEI nº do Documento 11538698
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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 março de 2022.
 
À COMAP,
Em virtude da manifestação de interesse à IRP

06/2022 pelo Corpo de Bombeiro Militar de Alagoas.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 22/03/2022, às 15:00, 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
1031965 e o código CRC DB42C838.

0001237-96.2022.6.02.8000 1031965v1
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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 março de 2022.
 
À SEPAT
 
Senhor Chefe,
 
Para que, com os dados constantes nos

eventos 1031959 e 1031963, proceda à consolição do Termo de
Referência, de acordo com o Art. 5º, inciso II do Decreto nº
7.892/2013. Caso seja necessário dirimir qualquer dúvida ou solicitar
qualquer outra informação, entrar em contato com o interessado por
meio dos contatos fornecidos na IRP.

 
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 22/03/2022, às 15:28, 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
1032011 e o código CRC 896BAFE2.

0001237-96.2022.6.02.8000 1032011v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

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

aquisição eventual, através de ARP, de Aparelhos de Utensílios
Domésticos – Frigobares e Microondas - Conta Contábil
123110301, necessários para atender aos pedidos das unidades
deste Tribunal e de cartórios eleitorais, conforme especificações
técnicas contidas no Anexo Único, parte integrante e complementar
deste documento;

Item Descrição do
material

Quantidade

TRE-AL

Quantidade

CBM - AL

01 Frigobar 10 15

02 Forno de Microondas 20 45

** Corpo de Bombeiros MIlitar - AL
1.2. As quantidades descritas são estimativas máximas

para fornecimento eventual durante 12 meses, com entregas em
períodos alternados ou não e quantidades dos pedidos definidas de
acordo com os levantamentos efetuados pela SEPAT e pelo CBM -
AL;

1.3. Pretendemos, no exercício de 2022, no âmbito do
TRE, uma compra mínima de 05 frigobares e 05 aparelhos de
microondas.

 
2 – JUSTIFICATIVA
2.1. A aquisição está vinculada ao atendimento das

necessidades de melhoria nas condições de trabalho. Para tanto, nos
preocupamos em realizar um procedimento aquisitivo com a melhor
relação custo-benefício mediante a estipulação de critérios de
aferição da qualidade conforme normas citadas neste Termo de
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Referência, bem como para atender aos interesses do CBM - AL,
conforme IRP 06/2022_70011.;

2.2. Além do mais alguns eletrodomésticos mais antigos
utilizados neste Tribunal e em alguns Cartórios Eleitorais já se
encontram com um considerável desgaste natural, provocado,
notadamente, por um período estendido de utilização. Em razão
disso, alguns com extenso tempo de utilização devem ser objetos de
substituição;

2.3. Exigências de Certificados, Atestados e Laudos, tem
como objetivo principal de adquirir bens de excelente qualidade e
que tenham sido fabricados através de critérios de sustentabilidade.

 
3 - DA PROPOSTA DE PREÇOS
3.1. Deverá conter: discriminação detalhada do produto,

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

3.2. Os valores a serem apostos na proposta de preços
da empresa deverão prever a incidência de outras despesas como
transporte, tributos, embalagens, serviços;

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

3.4. Junto com a proposta comercial deverá ser
apresentado:

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

3.4.2. Catálogo ou desenho ilustrativo contendo os
modelos e/ou linhas e/ou códigos, dos produtos para o qual o licitante
tenha apresentado proposta, para facilitar a visualização e
identificação dos mesmos. Essa exigência pode ser substituída por
folder de site com o respectivo link para comprovação de sua
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veracidade.
 
4 - PRAZOS DE ENTREGA E GARANTIA DOS BENS
4.1. Prazo de entrega: até 45 dias corridos, contados a

partir da data de recebimento da Nota de Empenho. A empresa que
não cumprir o prazo estipulado poderá sofrer sanções estabelecidas
no Edital do Pregão;

4.1.1. Local da Entrega:
a) TRE-AL: no almoxarifado deste Regional, situado na

Rua Coronel Pedro Lima 230, CEP 57022-220, Maceió-AL, dentro do
horário de expediente do Órgão;

b) CBM - AL: Avenida Siqueira Campos, nº 1739,
Trapiche da Barra, CEP 57040-460, Maceió-Al, dentro do horário de
expediente do Órgão;

4.2. Prazo de garantia mínima: 12 meses.
 
5 - RECEBIMENTO DOS BENS
5.1. Os eletrodomésticos serão recebidos:
5.1.1  Provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado

(TRE-AL), que informará, no prazo de até 03 dias úteis do
recebimento, à Seção de Patrimônio (TRE-AL). Mesmo prazo para
a EsFCEx/CSM em sua Unidade responsável, no endereço citado no
item 4.1.1. b)

5.1.1 Definitivamente - no prazo máximo de até 05
dias úteis, contados da comunicação da SEALMOX, pela Seção de
Patrimônio,e após os testes e conferências necessárias. Mesmo prazo
para a EsFCEx/CSM em sua Unidade responsável, no endereço
citado no item 4.1.1. b)

 
6 – GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E

ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS
6.1. Na ARP do TRE-AL, a gestão e fiscalização será

exercida pela Seção de Patrimônio, a qual competirá dirimir dúvidas
que surgirem no decorrer do período do contrato;

6.2. Sem prejuízo da plena responsabilidade da empresa
perante o TRE-AL, o CBM - AL ou a terceiros, os serviços estarão
sujeitos a ampla e irrestrita fiscalização, a qualquer hora, em todos
os móveis, instalados ou substituídos e a presença da fiscalização não
diminuirá a responsabilidade da empresa na sua execução;

6.3. No TRE, caberá a Seção de Manutenção e Reparos,
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ligadas à COSEG, após comunicação da Seção de Patrimônio, efetuar
as chamadas relativas à manutenção corretiva e ajustes em geral;

6.4. À Comissão de Recebimento, se necessária, fica
assegurado o direito de exigir o cumprimento de todos os itens do
Termo de Referência, da proposta da empresa, além das seguintes:

6.4.1. Solicitar justificadamente a substituição de
qualquer empregado da empresa que comprometa a perfeita
execução dos serviços; que crie obstáculos à fiscalização; que não
corresponda às técnicas ou às exigências disciplinares da
Administração; ou aquele cujo comportamento ou capacidade técnica
a fiscalização julgue impróprio para a execução dos serviços;

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

6.4.3. Exigir amostra dos produtos ofertados, antes da
entrega dos itens, para que seja efetuado testes de conformidade.
Nestes testes, os produtos poderão ser abertos, manuseados,
desmontados, receber cortes, secções, vincos ou movimento nas
peças, sendo devolvidos à contratada no estado em que se encontrem
ao final da avaliação técnica, sem qualquer ônus para o contratante.
A amostra deverá ser fornecida, no mesmo local da entrega dos bens,
no prazo de até 10 dias, contados da solicitação por escrito da
comissão de recebimento.

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

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

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

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

7.4. Responsabilizar-se pelos danos causados
diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou
dolo de seus empregados na entrega do material, incluindo as
entregas feitas por transportadora;
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7.5. Fornecer, junto com o material, a Nota
Fiscal discriminada de acordo com a Nota de Empenho, incluindo
marca e modelo do produto fornecido, para que sejam tomadas as
medidas de aceites e pagamentos.

 
8. DAS RESPONSABILIDADES DO TRIBUNAL

REGIONAL ELEITORAL
8.1. Proporcionar todas as facilidades para que a

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

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

8.3. Designar a Comissão de Recebimento para
acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, bem como, efetuar os
recebimentos provisórios e definitivos;

8.4. Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.
 
9. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
9.1 aplica-se ao presente processo as disposições

estabelecidas no Plano de Logística Sustentável – PLS-TRE-AL,
Anexo da Portaria nº 626/2015, que tratam dos critérios de
sustentabilidade e proteção ambiental, principalmente no que se
refere aos aspectos e/ou exigências abaixo assinaladas:

9.2 que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte,
por material reciclado, atóxico, biodegradável;

9.3 que sejam observados os requisitos ambientais para
a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO, como produtos
sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus
similares;

9.4 que os bens devam ser, preferencialmente,
acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor
volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir
a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;

9.5 que os bens não contenham substâncias perigosas
em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS
(Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio
(Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-
polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs);

9.6 que os bens apresentem menor consumo e maior
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eficiência energética, aprovados no Programa Brasileiro de
Etiquetagem (PBE) do Inmetro e apresentem Etiqueta Nacional de
Conservação de Energia (ENCE) representada pela letra “A”, aposta
ao produto e/ou em sua embalagem;

9.7 que os eletrodomésticos fornecidos utilizem gases
refrigerantes ecológicos, sempre que disponíveis no mercado.

 
10. CUSTO ESTIMADO PARA 2022, a ser conferido

pela SEIC, pelo TRE - AL
10.1. Aproximadamente R$ 4.860,00 para aquisição dos

05 frigobares e R$ 2.360,00 para aquisição dos 05 micro-ondas, num
total de R$ 7.220,00.

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 23/03/2022, às 15:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1032849 e o código CRC 327BB4C2.

0001237-96.2022.6.02.8000 1032849v4
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Anexo

ESPECIFICAÇÕES DOS ELETRODOMÉSTICOS
 
ITEM 01
Refrigerador Tipo Frigobar na cor branca
10 unidades para o TRE-AL e 15 unidades para o CBM - AL
 
Características Técnicas MÍNIMAS:
01 – Tensão de funcionamento: 220V ou bivolt, 60 Hz;
02 – Volume total de 110 a 125 litros;
03 – Refrigerador e congelador acoplados;
04 – Gabinete em aço com tratamento anti-ferrugem e pintura

eletrostática, na cor branca, com secagem em estufa de alta temperatura;
05 – Pés ajustáveis para obter o nivelamento adequado;
06 – Prateleiras removíveis e local apropriado para garrafas;
07 – Termostato para ajuste de temperatura;
08 – Consumo máximo (Kw/mês): 20,0;
09 – Produto aprovado no Programa Brasileiro de Etiquetagem

(PBE) do Inmetro, possuindo Etiqueta Nacional de Conservação de Energia
(ENCE) da classe de maior eficiência, representada pela letra “A”, aposta ao
produto ou em sua embalagem. Serão aceitos também produtos com Selo
Procel de Eficiência Energética.

 
 
ITEM 02
Forno Micro-ondas para uso doméstico
20 unidades para o TRE-AL e 45 unidades para o CBM - AL
 
Características Técnicas MÍNIMAS:
01 – Tensão de funcionamento: 220V ou bivolt;
02 – Capacidade entre 20 e 30 litros;
03 – Potência mínima de 600W;
04 – Display digital e relógio;
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05 – Menu digital;
06 – Luz interna e porta que permita a visualização do interior do

micro-ondas;
07 – Prato giratório;
08 – Produto aprovado no Programa Brasileiro de Etiquetagem

(PBE) do Inmetro, possuindo Etiqueta Nacional de Conservação de Energia
(ENCE) da classe de maior eficiência, representada pela letra “A”, aposta ao
produto ou em sua embalagem. Serão aceitos também produtos com Selo
Procel de Eficiência Energética.

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 23/03/2022, às 15:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1032853 e o código CRC 48FF5E8C.

0001237-96.2022.6.02.8000 1032853v4
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 23 de março de 2022.
À SEIC, após as alterações solicitadas, para fins do

disposto no Art. 5º, inciso IV do Decreto nº 7.892/2013, alterado pelo
Decreto nº 8.250/2014.

1. Termo de Referência: 1032849
2. Anexo Único: 1032853
 
Atenciosamente

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 23/03/2022, às 15:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1032943 e o código CRC 33BAEFD2.

0001237-96.2022.6.02.8000 1032943v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 23 de março de 2022.
 
Senhora  Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se de de registro de preço para aquisição eventual

de Aparelhos de Utensílios Domésticos – Frigobares e Microondas,
conforme Termo de Referência atualizado - 1032849.

Retornaram os autos a esta Unidade para ajuste na
instrução da contratação, em razão da manifestação de interesse do
Corpo de Bombeiro Militar de Alagoas em participar do certame a
ser realizado por este Regional (1031959).

Assim, elaboramos o quadro-resumo, abaixo, a seguir:

Item Descrição
do material

Valor
estimado

Quantidade Valor total

TRE CBM/AL Total TRE CBM –
AL Geral

1 Refrigerador
tipo frigobar

R$
1.341,91 10 15 25 R$

13.419,10
R$

20.128,65
R$

33.547,75

2 Aparelho de
micro-ondas

R$
525,44 20 45 65 R$

10.508,80
R$

23.644,80
R$

34.153,60

TOTAL R$
23.927,90

R$
43.773,45

R$
67.701,35

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 23/03/2022, às 16:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1032959 e o código CRC A9E00D34.

0001237-96.2022.6.02.8000 1032959v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CERTIDÃO

 

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

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 23/03/2022, às 16:09, 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
1032984 e o código CRC DCC8172F.

0001237-96.2022.6.02.8000 1032984v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PREGÃOPREGÃO  ELETRÔNICOELETRÔNICO Nº  Nº XXXX/2022/2022

MINUTAMINUTA

PROCESSO Nº 0001237-96.2022.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM
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 POR ITEM, objetivando o Registro de
Preços  para eventual  aquisição de  aparelhos de utensílios  domésticos –  Frigobares  e  Micro-
ondas, com a participação do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Alagoas, que atuará neste
certame  como  Órgão  Participante,  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 para eventual aquisição de
aparelhos de utensílios domésticos – Frigobares e Micro-ondas, com a participação do Corpo
de  Bombeiro  Militar  do  Estado  de  Alagoas,  que  atuará  neste  certame  como  Órgão
Participante, 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,
facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada
preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

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

3 – DO PRAZO DE ENTREGA E DA GARANTIA

3.1. Os  materiais  deverão  ser  entregues  no  prazo  de  até  45  (quarenta  e  cinco)  dias
corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho, que será encaminhada por e-mail.

3.2. Os produtos deverão possuir garantia mínima de 12 (doze) meses.

4 - DA PARTICIPAÇÃO

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

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

4.2.Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007,
para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individu-
al - 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 le-
gislação 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 dissolu-
ção ou liquidação;

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

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

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006,
estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 
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a.1) Como esta licitação prevê a participação exclusiva de microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame; 

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

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

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

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

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

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

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem cumprimento de re-
serva 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, conforme dis-
posto 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 lici-
tante 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 eletrônica.

5.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sí -
tio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraes-
trutura 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 realização
das transações inerentes a este Pregão.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.8.Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado
somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o en-
cerramento 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 de cada item ofertado;

b) Descrição detalhada de cada 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 previden-
ciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indireta-
mente no fornecimento dos bens.

7.4.Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclu-
siva 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, sem-
pre, as descrições constantes neste edital.

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

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

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

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

8.2. O Pregoeiro  verificará  as  propostas  apresentadas,  desclassificando  desde  logo
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, con-
tenham 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 acompa-
nhamento em tempo real por todos os participantes.

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

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

8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoei-
ro e os licitantes.
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8.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances  exclusiva-
mente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento
e do valor consignado no registro. 

8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário de cada item ofertado.

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

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

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

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

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

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

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

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

8.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens an-
teriores, 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 rei-
nício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender
às exigências de habilitação.

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

8.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do
sistema.
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8.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar. 

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

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

8.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo su-
perior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas
vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio ele-
trônico utilizado para divulgação. 

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

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

8.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classifi-
cação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lan-
ces), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

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

8.22.1. no pais;

8.22.2. por empresas brasileiras; 

8.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecno-
logia no País;

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

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

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

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

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

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

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

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

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

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

9.3.1.  Os preços  máximos  fixados  para os  materiais  ora  licitados  estão disponíveis  no
Anexo I-B  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 tenha estabelecido
limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do
próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

9.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 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 dili-
gências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reini-
ciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, doze horas de antecedência, e a
ocorrência será registrada em ata.

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

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

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, fabri-
cante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, fo-
lhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e

Minuta de edital (1038740)         SEI 0001237-96.2022.6.02.8000 / pg. 75



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

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

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

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

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

10 – DA HABILITAÇÃO.

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

10.1.1. SICAF;

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

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

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

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

10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

10.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por
falta de condição de participação.
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10.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrên-
cia do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, se -
guindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

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

10.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/
MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas
no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento
das propostas;

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

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

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

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

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

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

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

10.10. Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos des-
te 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 Mercan-
tis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
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b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação
da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada
- EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado
na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de
seus administradores;

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agên-
cia;

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

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 altera-
ções 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 Pes-
soas 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 tribu-
tários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles
relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014,
do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

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

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

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

f) prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relati-
va 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.
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10.10.2.1. O licitante que se enquadre como microempresa ou empresa de pequeno
porte, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação
de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de
inabilitação.

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

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

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

10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente poste-
rior 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 regularidade 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 licitan-
te, mediante apresentação de justificativa.

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

10.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigi-
dos, 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 concor-
rendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumu-
lativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em
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que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da
aplicação das sanções cabíveis.

10.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a
inabilitação  recairá  sobre  o(s)  item(ns)  de  menor(es)  valor(es)  cuja  retirada(s)
seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.

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

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

11.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de
2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo ser assinada pelo licitante ou seu
representante legal.

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

c) conter a descrição do item ofertado;

d) conter os preços unitário e total de cada item ofertado.

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

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

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

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

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

11.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo conside-
rada 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 comple-
mentares estarão disponíveis na internet, após a homologação.
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12 - DOS RECURSOS.

12.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido
o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de re-
correr, 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 exis-
tência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, funda-
mentadamente.

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

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

12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três
dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde
logo,  intimados para,  querendo,  apresentarem contrarrazões também pelo sistema ele-
trônico, 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 inte-
resses.

12.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveita-
mento. 

12.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no ende-
reço 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 reali-
zação da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situ-
ação 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 de-
clarado vencedor não assinar o contrato,  não retirar o instrumento equivalente ou não
comprovar  a  regularização  fiscal  e  trabalhista,  nos  termos  do  art.  43,  §1º  da  LC  nº
123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores
ao encerramento da etapa de lances. 

13.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a 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.
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13.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados conti-
dos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualiza-
dos.

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 pública, qual-
quer 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 recebi-
mento da impugnação.

14.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do cer-
tame.

14.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser envi-
ados ao Pregoeiro, até 01 (um) dia útil anterior à data designada para abertura da sessão pú-
blica, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br.

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de um dia útil, con-
tado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsá-
veis pela elaboração do edital e dos anexos.

14.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no
certame.

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

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

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

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

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

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

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

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

16.8. Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante poderá receber a
Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo confirmar o seu 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,
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ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

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

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

a) por razão de interesse público; ou

b) a pedido do fornecedor.

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

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

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

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

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

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

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
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preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos
não participantes que aderirem.

17 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.

17.1. São obrigações do Órgão Gerenciador:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

c) Designar a Comissão de Recebimento para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens,
bem como, efetuar os recebimentos provisórios e definitivos;

d) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.

18. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.

18.1. São obrigações do detentor da Ata:

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

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

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

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

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

a) Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosamente os prazos, as especi-
ficações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, no Edital de Pregão, e na Pro-
posta de Preços, observando as normas técnicas exigidas, fornecendo todas as informa-
ções eventualmente solicitadas;

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

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

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

e) Fornecer, junto com o material, a Nota Fiscal discriminada de acordo com a Nota de Em-
penho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para que sejam tomadas as medi-
das de aceites e pagamentos.

f) Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de expedientes/notificações en-
viadas pelo TRE/AL;

g) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço eletrônico
indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho;

h)  Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal;

i)  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;

j) 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;

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

l)  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.
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20.1. Os  materiais  deverão  ser  entregues,  no  prazo  de  45 (quarenta  e  cinco)  dias
corridos  a  partir  do  recebimento  da  Nota  de  Empenho/Autorização  de  Fornecimento,
encaminhadas por e-mail, no horário normal de expediente, 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 230, CEP 57022-220, Maceió-AL, dentro do horário de expediente
do Órgão.

b)  na  Sede do Quartel do Comando Geral (QCG) do Corpo de Bombeiro Militar do
Estado de Alagoas, localizado Avenida Siqueira Campos, nº 1739, Trapiche da Barra,
CEP  57040-460,  Maceió-AL,  dentro  do horário  de expediente  do Órgão,  fone  (82)
3315-2830/2817; Horário: dias úteis, das 8h às 12h; e-mail: dmp.cbmal@gmail.com;
telefone (82)3315-2817.

20.2. Os materiais serão recebidos:

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

b) definitivamente,  após a conferência de que trata o item anterior e consequente
aceitação.

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;
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e) não mantiver a proposta;

f) falhar na execução do contrato;

g) fraudar a execução do contrato;

h) comportar-se de modo inidôneo;

i) declarar informações falsas; e

j) cometer fraude fiscal.

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

21.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar com a
Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as multas
convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados.

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

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

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

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

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

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

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

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

21.4.4.  Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão temporária de
participação em licitação e impedimento de contratar com Administração, por prazo não
superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública.
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21.4.5.   A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do
caso  e  as  justificativas  apresentadas  em  até  48  (quarenta  e  oito)  horas  pela
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa.

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

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

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

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

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

21.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro de
05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será
descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art.
87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao
mês.

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

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

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

21.12.1.  A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico.

21.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes contratantes,
respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas reguladoras da
matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso,
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito
Privado.

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

22- DO PAGAMENTO.

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

Minuta de edital (1038740)         SEI 0001237-96.2022.6.02.8000 / pg. 89



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

atestada pela unidade competente de cada Órgão Contratante.

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%

23 - DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

23.1.  Aplica-se ao presente processo as disposições estabelecidas no Plano de Logística
Sustentável  –  PLS-TRE-AL,  Anexo  da  Portaria  nº  626/2015,  que  tratam  dos  critérios  de
sustentabilidade e proteção ambiental, principalmente no que se refere aos aspectos e/ou
exigências abaixo assinaladas:

23.1.1.  que  os  bens  sejam constituídos,  no  todo  ou  em parte,  por  material  reciclado,
atóxico, biodegradável;

23.1.2. que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do
Instituto Nacional de Metrologia,  Normalização e Qualidade Industrial  – INMETRO, como
produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;

23.1.3.  que  os  bens  devam  ser,  preferencialmente,  acondicionados  em  embalagem
individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de
forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;

23.1.4.  que os  bens não contenham substâncias  perigosas em concentração acima da
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como
mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil- polibromados
(PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs);

23.1.5. que os bens apresentem menor consumo e maior eficiência energética, aprovados
no Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) do Inmetro e apresentem Etiqueta Nacional
de Conservação de Energia (ENCE) representada pela letra “A”, aposta ao produto e/ou em
sua embalagem;

23.1.6 que os eletrodomésticos fornecidos utilizem gases refrigerantes ecológicos, sempre
que disponíveis no mercado.
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24 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

24.1.     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 084621 (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 do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Alagoas (Órgão
Participante).

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

25 – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

25.1. Na ARP do TRE-AL, a gestão e fiscalização será exercida pela Seção de Patrimônio, a 
qual competirá dirimir dúvidas que surgirem no decorrer do período do contrato;

25.2. Sem prejuízo da plena responsabilidade da empresa perante o TRE-AL, o CBM - AL ou a
terceiros, os serviços estarão sujeitos a ampla e irrestrita fiscalização, a qualquer hora, em
todos os móveis, instalados ou substituídos e a presença da fiscalização não diminuirá a
responsabilidade da empresa na sua execução;

25.3.  No  TRE,  caberá  a  Seção  de  Manutenção  e  Reparos,  ligadas  à  COSEG,  após
comunicação da Seção de Patrimônio, efetuar as chamadas relativas à manutenção corretiva
e ajustes em geral;

25.4.  À  Comissão  de  Recebimento,  se  necessária,  fica  assegurado  o  direito  de  exigir  o
cumprimento de todos os itens do Termo de Referência, da proposta da empresa, além das
seguintes:

25.4.1. Solicitar justificadamente a substituição de qualquer empregado da empresa
que comprometa a perfeita execução dos serviços; que crie obstáculos à fiscalização;
que não corresponda às técnicas ou às exigências disciplinares da Administração; ou
aquele cujo comportamento ou capacidade técnica a fiscalização julgue impróprio para
a execução dos serviços;

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

25.4.3. Exigir amostra dos produtos ofertados, antes da entrega dos itens, para que
seja efetuado testes de conformidade. Nestes testes, os produtos poderão ser abertos,
manuseados, desmontados, receber cortes, secções, vincos ou movimento nas peças,
sendo devolvidos à contratada no estado em que se encontrem ao final da avaliação
técnica, sem qualquer ônus para o contratante. A amostra deverá ser fornecida, no
mesmo local da entrega dos bens, no prazo de até 10 dias, contados da solicitação por
escrito da comissão de recebimento.

26 - DO ÓRGÃO GERENCIADOR E DO ÓRGÃO PARTICIPANTE.

26.1. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas é o Órgão Gerenciador responsável pela con-
dução do conjunto de procedimentos para registro de preços e gerenciamento da Ata de Re-
gistro de Preços dele decorrente.

26.2. O Corpo de Bombeiro Militar de Alagoas é Órgão Participante do Registro de Preços e
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integrará a Ata de Registro de Preços se houver êxito desta licitação.

27 –DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

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

27.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública obser-
varão o horário de Brasília – DF.

27.3. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou fa-
lhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes va-
lidade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

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

27.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampli-
ação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Adminis-
tração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

27.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas pro-
postas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, indepen-
dentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

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

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

27.9. Não     havendo     expediente,     ou     ocorrendo     qualquer     fato     superveniente     que     impeça     a     re  -  
alização     do     certame     na     data     marcada,     a     sessão     será     transferida     para     o     primeiro     dia     útil     sub  -  
sequente, devendo o   Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do Comprasnet, com  
antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.

27.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e in-
cluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no TRE/
AL.

27.11.  O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu de
Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro Farol, CEP 57051-
090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765.

27.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, do De-
creto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.

27.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações e
Contratos, no endereço especificado no item 27.11, no caso de ser retirado em Maceió, ou
ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.

27.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:
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ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO I-A - Especificações dos Itens; 
ANEXO I-B - Valores Máximos Estimados;
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços.

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

Maceió/AL, XX de XXXX de 2022.

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

TERMO DE REFERÊNCIA

1 – OBJETO

1.1. O  presente  Termo  de  Referência  tem  por  objetivo  a  aquisição
eventual, através de ARP, de Aparelhos de Utensílios Domésticos – Frigobares e Microondas
- Conta  Contábil  123110301,  necessários  para  atender  aos  pedidos  das  unidades  deste
Tribunal e de cartórios eleitorais, conforme especificações técnicas contidas no Anexo Único,
parte integrante e complementar deste documento;

Item Descrição do material
Quantidade

TRE-AL

Quantidade

CBM - AL

01 Frigobar 10 15

02  Forno de Microondas 20 45

** Corpo de Bombeiros MIlitar - AL

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

1.3. Pretendemos,  no  exercício  de  2022,  no  âmbito  do  TRE,  uma compra
mínima de 05 frigobares e 05 aparelhos de microondas.

2 – JUSTIFICATIVA

2.1. A  aquisição  está  vinculada  ao  atendimento  das  necessidades  de
melhoria  nas  condições  de  trabalho.  Para  tanto,  nos  preocupamos em  realizar  um
procedimento  aquisitivo  com a  melhor  relação  custo-benefício  mediante  a  estipulação  de
critérios de aferição da qualidade conforme normas citadas neste Termo de Referência, bem
como para atender aos interesses do CBM - AL, conforme IRP 06/2022_70011.;

2.2. Além  do  mais  alguns  eletrodomésticos  mais  antigos  utilizados  neste
Tribunal  e  em alguns Cartórios  Eleitorais  já  se encontram com um considerável  desgaste
natural, provocado, notadamente, por um período estendido de utilização. Em razão disso,
alguns com extenso tempo de utilização devem ser objetos de substituição;

2.3. Exigências  de  Certificados,  Atestados  e  Laudos,  tem  como  objetivo
principal de adquirir bens de excelente qualidade e que tenham sido fabricados através de
critérios de sustentabilidade.

3 - DA PROPOSTA DE PREÇOS

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

3.2. Os valores a serem apostos na proposta de preços da empresa deverão
prever a incidência de outras despesas como transporte, tributos, embalagens, serviços;

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

3.4. Junto com a proposta comercial deverá ser apresentado:

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

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

4 - PRAZOS DE ENTREGA E GARANTIA DOS BENS

4.1.  Prazo de  entrega:  até  45 dias  corridos,  contados a  partir  da data  de
recebimento da Nota de Empenho. A empresa que não cumprir o prazo estipulado poderá
sofrer sanções estabelecidas no Edital do Pregão;

4.1.1. Local da Entrega:

a) TRE-AL: no almoxarifado  deste  Regional,  situado  na  Rua Coronel  Pedro
Lima 230, CEP 57022-220, Maceió-AL, dentro do horário de expediente do Órgão;

b) CBM -  AL:  Avenida  Siqueira  Campos,  nº  1739,  Trapiche  da  Barra,  CEP
57040-460, Maceió-Al, dentro do horário de expediente do Órgão;

4.2. Prazo de garantia mínima: 12 meses.

5 - RECEBIMENTO DOS BENS

5.1. Os eletrodomésticos serão recebidos:

5.1.1  Provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado (TRE-AL), que informará,
no prazo de até 03 dias úteis do recebimento, à Seção de Patrimônio (TRE-AL). Mesmo prazo
para a EsFCEx/CSM em sua Unidade responsável, no endereço citado no item 4.1.1. b)

5.1.1 Definitivamente - no prazo máximo de até 05 dias úteis, contados da
comunicação  da  SEALMOX, pela  Seção  de  Patrimônio,e após  os  testes  e  conferências
necessárias. Mesmo prazo para a EsFCEx/CSM em sua Unidade responsável,  no endereço
citado no item 4.1.1. b)
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6 – GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS

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

6.2. Sem prejuízo da plena responsabilidade da empresa perante o TRE-AL, o
CBM -  AL  ou  a  terceiros,  os  serviços  estarão  sujeitos  a  ampla  e  irrestrita  fiscalização,  a
qualquer hora, em todos os móveis, instalados ou substituídos e a presença da fiscalização
não diminuirá a responsabilidade da empresa na sua execução;

6.3. No TRE, caberá a Seção de Manutenção e Reparos, ligadas à COSEG,
após comunicação da Seção de  Patrimônio,  efetuar  as  chamadas  relativas  à  manutenção
corretiva e ajustes em geral;

6.4. À Comissão de Recebimento, se necessária, fica assegurado o direito de
exigir o cumprimento de todos os itens do Termo de Referência, da proposta da empresa,
além das seguintes:

6.4.1. Solicitar  justificadamente  a  substituição  de  qualquer  empregado  da
empresa  que  comprometa  a  perfeita  execução  dos  serviços;  que  crie  obstáculos  à
fiscalização; que não corresponda às técnicas ou às exigências disciplinares da Administração;
ou aquele cujo comportamento ou capacidade técnica a fiscalização julgue impróprio para a
execução dos serviços;

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

6.4.3. Exigir  amostra  dos  produtos  ofertados,  antes  da  entrega  dos  itens,
para  que  seja  efetuado  testes  de  conformidade.  Nestes  testes,  os  produtos  poderão  ser
abertos,  manuseados,  desmontados,  receber  cortes,  secções,  vincos  ou  movimento  nas
peças, sendo devolvidos à contratada no estado em que se encontrem ao final da avaliação
técnica, sem qualquer ônus para o contratante. A amostra deverá ser fornecida, no mesmo
local da entrega dos bens, no prazo de até 10 dias, contados da solicitação por escrito da
comissão de recebimento.

7. DAS RESPONSABILIDADES DA EMPRESA

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

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

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

7.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou
a  terceiros,  decorrentes  de  culpa  ou  dolo  de  seus  empregados  na  entrega  do  material,
incluindo as entregas feitas por transportadora;
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7.5. Fornecer,  junto  com o material,  a  Nota Fiscal discriminada de acordo
com a Nota de Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para que sejam
tomadas as medidas de aceites e pagamentos.

8. DAS RESPONSABILIDADES DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

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

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

8.3. Designar  a  Comissão de Recebimento para acompanhar e fiscalizar  a
entrega dos bens, bem como, efetuar os recebimentos provisórios e definitivos;

8.4. Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.

9. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

9.1 aplica-se ao presente processo as disposições estabelecidas no Plano de
Logística Sustentável – PLS-TRE-AL, Anexo da Portaria nº 626/2015, que tratam dos critérios
de sustentabilidade e proteção ambiental, principalmente no que se refere aos aspectos e/ou
exigências abaixo assinaladas:

9.2 que  os  bens  sejam  constituídos,  no  todo  ou  em  parte,  por  material
reciclado, atóxico, biodegradável;

9.3 que  sejam  observados  os  requisitos  ambientais  para  a  obtenção  de
certificação  do  Instituto  Nacional  de  Metrologia,  Normalização  e  Qualidade  Industrial  –
INMETRO, como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus
similares;

9.4 que  os  bens  devam  ser,  preferencialmente,  acondicionados  em
embalagem  individual  adequada,  com  o  menor  volume  possível,  que  utilize  materiais
recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;

9.5 que  os  bens  não  contenham  substâncias  perigosas  em  concentração
acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais
como  mercúrio  (Hg),  chumbo  (Pb),  cromo  hexavalente  (Cr(VI)),  cádmio  (Cd),  bifenil-
polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs);

9.6 que os bens apresentem menor consumo e maior eficiência energética,
aprovados no Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) do Inmetro e apresentem Etiqueta
Nacional de Conservação de Energia (ENCE) representada pela letra “A”, aposta ao produto e/
ou em sua embalagem;

9.7 que  os  eletrodomésticos  fornecidos  utilizem  gases  refrigerantes
ecológicos, sempre que disponíveis no mercado.

10. CUSTO ESTIMADO PARA 2022, a ser conferido pela SEIC, pelo TRE - AL
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10.1. Aproximadamente R$ 4.860,00 para aquisição dos 05 frigobares e R$
2.360,00 para aquisição dos 05 micro-ondas, num total de R$ 7.220,00.

Maceió – AL, 23 de março de 2022

NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR 

Chefe de seção 
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ANEXO I-A - ESPECIFICAÇÕES DOS ELETRODOMÉSTICOS

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES UNID
QUANT.
TRE/AL

QUANT.
CBM/ AL

TOTAL ATA

1

Refrigerador Tipo   Frigobar   na cor branca         

Características Técnicas MÍNIMAS:  

01  –  Tensão  de  funcionamento:  220V  ou
bivolt, 60 Hz;

02 – Volume total de 110 a 125 litros;

03 – Refrigerador e congelador acoplados;

04 – Gabinete em aço com tratamento anti-
ferrugem  e  pintura  eletrostática,  na  cor
branca,  com  secagem  em  estufa  de  alta
temperatura;

05 – Pés ajustáveis para obter o nivelamento
adequado;

06 – Prateleiras removíveis e local apropriado
para garrafas;

07 – Termostato para ajuste de temperatura;

08 – Consumo máximo (Kw/mês): 20,0;

09 – Produto aprovado no Programa Brasileiro
de Etiquetagem (PBE) do Inmetro, possuindo
Etiqueta Nacional de Conservação de Energia
(ENCE)  da  classe  de  maior  eficiência,
representada pela letra “A”, aposta ao produto
ou em sua embalagem. Serão aceitos também
produtos  com  Selo  Procel  de  Eficiência
Energética.

UNID 10 15 25

2

Forno   Micro-ondas   para uso doméstico     

Características Técnicas MÍNIMAS:

01  –  Tensão  de  funcionamento:  220V  ou
bivolt;

02 – Capacidade entre 20 e 30 litros;

03 – Potência mínima de 600W;

04 – Display digital e relógio;

05 – Menu digital;

UNID 20 45 65
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06  – Luz  interna  e porta  que  permita  a
visualização do interior do micro-ondas;

07 – Prato giratório;

08 – Produto aprovado no Programa Brasileiro
de Etiquetagem (PBE) do Inmetro, possuindo
Etiqueta Nacional de Conservação de Energia
(ENCE)  da  classe  de  maior  eficiência,
representada pela letra “A”, aposta ao produto
ou em sua embalagem. Serão aceitos também
produtos  com  Selo  Procel  de  Eficiência
Energética.
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ANEXO I – B 

VALORES MÁXIMOS ESTIMADOS

Item Descrição do
material

Valor
unitário

estimado

Quantidade Valor total

TRE CBM/
AL Total TRE CBM – AL Geral

1 Refrigerador tipo
frigobar

R$
1.341,91 10 15 25 R$

13.419,10
R$

20.128,65
R$

33.547,75

2
Aparelho de
micro-ondas R$ 525,44 20 45 65

R$
10.508,80

R$
23.644,80

R$
34.153,60

TOTAL R$
23.927,90

R$
43.773,45

R$
67.701,35

Minuta de edital (1038740)         SEI 0001237-96.2022.6.02.8000 / pg. 101



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

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 0001237-96.2022.6.02.8000
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, resolve registrar os preços ofertados pela empresa .................................,
(INFORMAR SE É MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE) CNPJ ….....................,
sediada em …..................., representada por..........................................., para eventual
fornecimento dos materiais abaixo relacionados, conforme condições descritas nos Anexos I,
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

2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA.

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

3 – DO PRAZO DE ENTREGA.

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

4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.

4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

c) Designar a Comissão de Recebimento para acompanhar e fiscalizar a entrega dos
bens, bem como, efetuar os recebimentos provisórios e definitivos;

d) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.

5 - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.

5.1. São obrigações do detentor da Ata:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

f) Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de expedientes/notificações
enviadas pelo TRE/AL;

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

h)  Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal;

i) 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;

j) 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;

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

l)  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 Di-
reito Público.

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

a) não assinar a ata de registro de preços;

b) não entregar a documentação exigida no edital;

c) apresentar documentação falsa;

d) causar o atraso na execução do objeto;

e) não mantiver a proposta;

f) falhar na execução do contrato;

g) fraudar a execução do contrato;

h) comportar-se de modo inidôneo;

i) declarar informações falsas; e

j) cometer fraude fiscal.

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

6.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados.

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

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

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

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor do(s)
item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da obrigação assumida, assim consi-
derado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na alínea “a” aci-
ma, bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido na
alínea “b” acima;
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d) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o §3º do
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de
0,5% (meio por cento) ao mês.

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

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

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

6.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico.

6.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes,
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposições do Direito Privado.

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

7- DO PAGAMENTO.

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

7.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

7.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

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

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

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

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

I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644
         365                             365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

8- DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

8.1  Aplica-se  ao  presente  processo  as  disposições  estabelecidas  no  Plano  de  Logística
Sustentável  –  PLS-TRE-AL,  Anexo  da  Portaria  nº  626/2015,  que  tratam dos  critérios  de
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sustentabilidade e proteção ambiental, principalmente no que se refere aos aspectos e/ou
exigências abaixo assinaladas:

8.1.1.  que os  bens sejam constituídos,  no todo ou em parte,  por  material  reciclado,
atóxico, biodegradável;

8.1.2. que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO, como
produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;

8.1.3.  que  os  bens  devam  ser,  preferencialmente,  acondicionados  em  embalagem
individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de
forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;

8.1.4.  que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como
mercúrio  (Hg),  chumbo  (Pb),  cromo  hexavalente  (Cr(VI)),  cádmio  (Cd),  bifenil-
polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs);

8.1.5. que os bens apresentem menor consumo e maior eficiência energética, aprovados
no Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) do Inmetro e apresentem Etiqueta Nacional
de Conservação de Energia (ENCE) representada pela letra “A”, aposta ao produto e/ou
em sua embalagem;

8.1.6.  que  os  eletrodomésticos  fornecidos  utilizem  gases  refrigerantes  ecológicos,
sempre que disponíveis no mercado.

9 – DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS.

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

10 - DA PUBLICAÇÃO.

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

11 – DO FORO.

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

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

Maceió, XX de XXXX de 2022.

Pelo TRE/AL:

Desembargador Otávio Leão Praxedes
Presidente 

Pela Empresa:
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INFORMAÇÃO Nº 1777 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

À SAD

 

Senhor Secretário,

 

Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando ao Registro de preços
para eventual aquisição de aparelhos de utensílios domésticos – Frigobares e Micro-
ondas.

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

Outrossim, informo que houve manifestação de interesse do Corpo de Bombeiro Militar
do Estado de Alagoas na IRP nº 06/2022, de acordo com o comprovante do
Comprasnet (1023912).

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

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

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

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

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

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

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

Ressaltamos, ainda, que foram divulgados no edital os preços orçados pela
administração, como já foi devidamente fundamentado em outros procedimentos que
seguiram a mesma sorte que este, ancorado no entendimento do TCU, exarado
Acórdão 2.166/2014 – Plenário:
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“(...) Na modalidade pregão, o orçamento estimado não constitui elemento obrigatório
do edital, devendo, contudo, estar inserido no processo relativo ao certame. Todavia,
sempre que o preço de referência for utilizado como critério de aceitabilidade da
proposta, a sua divulgação no edital é obrigatória, nos termos do art. 40, inciso X da
Lei 8666/93.”
Diante do exposto, encaminho os autos para que, havendo concordância com os
termos da minuta apresentada, seja dado encaminhamento dos autos em seus
ulteriores termos.

 

Documento assinado eletronicamente por ISABELLY SILVA ALVES, Estagiário(a), em
31/03/2022, às 18:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 01/04/2022, às 09:15, 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
1038742 e o código CRC 78E52552.

0001237-96.2022.6.02.8000 1038742v2
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DESPACHO

Maceió, 04 de abril de 2022.
Reporto-me à Informação 1777, da SLC

(doc. 1038742), acerca da qual nada temos a opor, para
remeter os autos à Unidade demandante - SEPAT, para que
confirme não haver necessidade de se exigir comprovação de
capacidade técnica para o fornecedimento, posto que, da
minuta, não consta tal exigência.

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

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

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

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 04/04/2022, às 19:21, 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
1040236 e o código CRC FF3EE247.

0001237-96.2022.6.02.8000 1040236v1
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 06 de abril de 2022.
Sr. Secretário,
 
Instado, nos manifestamos no sentido da

desnecessidade da obrigatoriedade da exigência de
comprovação da capacidade técnica. Ademais, entendemos
que eventual inserção impostiva cabe a unidade diversa desta,
vez que adentraria no âmbito de competências de
unidade afeta a licitações e pregões.

Documento assinado eletronicamente por EDNEY VIEIRA DE ALMEIDA, Chefe de
Seção Substituto, em 06/04/2022, às 15:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1041883 e o código CRC 16392705.
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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 abril de 2022.
Reporto-me ao Despacho GSAD 1040236, para

remeter os autos à Assessoria Jurídica, tendo em conta a
confirmação, pela unidade demandante, da desnecessidade de
alteração do TR para incluir requisito de habilitação técnica,
conforme assentado no Despacho SEPAT 1041883, acerca do
qual, remeto os autos, em cópia, à COMAP, para que oriente a
SEPAT acerca da necessidade de se avaliar, quando da
elaboração de termos de referências, a necessidade ou não de
requisitos de qualificação técnica e econômica como forma de
assegurar a aquisição mais vantajosa e viável para a
Administração, requisitos estes que já devem constar, como
dito, do próprio termo de referência.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 09/04/2022, às 00:20, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1044458 e o código CRC AA824A5C.
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PROCESSO : 0001237-96.2022.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE PATRIMÔNIO
ASSUNTO : ANÁLISE MINUTA PREGÃO ELETRÔNICO. REGISTRO DE PREÇOS. MICROONDAS E FRIGOBAR.

 

Parecer nº 422 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

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

ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM,
objetivando o registro de preços para eventual aquisição de
aparelhos de utensílios domésticos – Frigobares e
Microondas, conforme Termo de Referência 1032849, e seu
Anexo Único 1032853, consolidado pela SEPAT após a
manifestação de interesse de participação do Corpo de
Bombeiros Militar de Alagoas, que atuará neste certame como
Órgão Participante, em conformidade com o § 6º do art. 4º do
Decreto nº 7.892/2013.

 
2. DO PROCEDIMENTO
 
Constam dos autos os seguintes documentos: 
 
- Termo de Referência (versão final) (1032849);
- Concordância com os termos do TR pelo

Secretário de Administração (1013262);
- Pesquisa no site www.bancodeprecos.com.br,

realizada pela SEIC 1015648, buscando-se propostas
vencedoras de licitações ocorridas nos últimos 180 (cento e
oitenta) dias, com objetos semelhantes (1015649);

- Divulgação de Intenção de Registro de Preços
(1023912) no Comprasnet, conforme estabelece o art. 4º
do Decreto nº 7.892/2013;

- Comprovante de manifestação de interesse IRP
(1031959);

- Pesquisa de preços consolidada pela SEIC
(Despacho SEIC 1015648), com o valor total estimado em R$
23.927,90 (vinte e três mil novecentos e vinte e sete reais e
noventa centavos), com a sugestão de que a contratação
ocorra por meio de Pregão Eletrônico, com fundamento na Lei
10.520/2002, regulamentada pelo Decreto nº 10.024/2019,
com restrição à participação de micro e pequenas empresas
para todos os itens, em decorrência do valor;

- Minuta de edital de licitação na modalidade
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO
POR ITEM (1038740), elaborada pela SLC, objetivando o
registro de preços para eventual aquisição de aparelhos de
utensílios domésticos – Frigobares e Microondas, conforme
termo de referência 1032849, tudo de acordo com requisição
promovida pela Secretaria de Administração.

 
Por fim, vieram os autos a esta Assessoria Jurídica,

para fins de análise da referida minuta, ex vi parágrafo único
do art. 38 da Lei nº 8.666/93 e art. 11 da Resolução TRE-AL
nº 15.787/17, encaminhados pela SLC.

 

Parecer 422 (1045100)         SEI 0001237-96.2022.6.02.8000 / pg. 115

https://sei.tre-al.jus.br/sei/www.bancodeprecos.com.br


Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.
Ressalvadas as nuanças técnicas e financeiras, passamos a
opinar quanto aos aspectos jurídicos nos termos que seguem.

 
3. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
 
Neste ponto, impende noticiar a recente publicação

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

 
 De relevo gizar que o novel dispositivo legal

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

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

 
Não obstante, o artigo 191 da nova Lei de

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

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

 
Sendo o que ora ocorre nestes autos, à vista de

toda instrução precedente, há que se registrar tal opção na
minuta do edital, como já consta em seu preâmbulo
(1038740).

 
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,
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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 .
(...)"

 
O Corpo de Bombeiro Militar de Alagoas

manifestou formalmente interesse em participar do certame
(1031959).

 
Tendo em mente as disposições constantes no

Decreto acima relacionado, vê-se que os instrumentos ora
trazidos à análise conformam-se, in totum, ao Sistema de
Registro de Preços, inclusive no que se refere ao prazo de
validade da ata (art. 12) e aos elementos necessários do edital
(art. 9º).

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

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

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

antedita Lei nº 10.520/02, bem como os arts. 1º e 3º do
Decreto nº 10.024/2019, destina-se à aquisição de bens e
serviços comuns, ou seja, aqueles cujos padrões de
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos
pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado, o
que parece ser o caso dos presentes autos, havendo, de fato, a
possibilidade jurídica de utilização da modalidade pregão, na
forma eletrônica ao certame em tela, registrando-se, ainda,
que quase todos os atos da fase interna ou preparatória,
previstos no art. 3º da Lei nº 10.520/02 c/c o art. 9º do
Decreto nº 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
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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:
 

"Com a adoção do Sistema de Registro de
Preços, a Administração deixa a proposta
mais vantajosa previamente selecionada,
ficando no aguardo da aprovação dos
recursos orçamentários e financeiros.
Não há necessidade de que o órgão tenha
prévia dotação orçamentária porque o
Sistema de Registro de Preços, ao
contrário da licitação convencional, não
obriga a Administração Pública face à
expressa disposição legal nesse sentido."

 
6. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO
 
De acordo com a PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº

226/2018 TRE-AL/PRE/COCIN/AAU, que regulamentou a
obrigatoriedade do uso de listas de verificação dos
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, segue a LISTA DE
VERIFICAÇÃO dos atos administrativos e documentos
prefixados nas Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93 (esta, aplicada
subsidiariamente) e no Decreto nº 10.024/2019, necessários à
instrução da fase interna do procedimento licitatório na
modalidade pregão, no formato eletrônico, aplicável a bens e
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serviços, exceto os referentes à tecnologia da informação e a
obras e serviços de engenharia, conforme ANEXO I.

 

Item Questionário
Sim
Não
N/A

Evento

FORMALIDADES PRELIMINARES

1

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

SIM  

2 A contratação pretendida integra o
planejamento de contratações? NÃO 1012157

TERMO DE REFERÊNCIA

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

SIM 1032849

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

SIM
1032849
1032853

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

SIM 1032849

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

N/A  

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

N/A  

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

N/A  

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

N/A  

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

N/A  

11

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

N/A  

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

N/A  

13

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

N/A  

14

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

N/A  

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

N/A  
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16
O Termo de Referência contém
justificativa para as limitações de
tempo, época e/ou de locais específicos
para atestados de capacidade técnica?

N/A  

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

N/A  

18
O Termo de Referência contém
justificativa para contratação de
serviços mediante alocação de postos
de trabalho (mão de obra residente)?

N/A  

19

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

N/A  

20

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

N/A  

21

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

SIM 1032849

22 O Termo de Referência contempla
requisitos de sustentabilidade? SIM 1032849

23
Existe aprovação do Termo de
Referência pela autoridade
competente?

SIM 1013262

PESQUISA DE PREÇOS

24 Foi realizada ampla pesquisa de
preços? SIM 1015648

25

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

SIM 1015648

26 Foi produzida planilha comparativa
com os preços encontrados? SIM

1015648
1015649

27
A Seção de Compras analisou os
preços encontrados na pesquisa ou
submeteu ao exame da unidade
demandante, conforme o caso?

SIM 1015648

MINUTA DO EDITAL

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

28

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

SIM
1038740
1038742

29

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

N/A  

A minuta do edital contém previsão de
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30

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

SIM 1038740

31

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

SIM 1038740

32

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

N/A  

Competitividade

33

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

SIM 1038740

34

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

N/A  

35

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

N/A  

36
A minuta do edital contém definição da
forma de apresentação de lances, dos
critérios de julgamento, classificação e
aceitação das propostas?

SIM 1038740

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

SIM 1038740

38
As exigências relativas à regularidade
fiscal e trabalhista contidas na minuta
do edital estão de acordo com a
legislação?

SIM 1038740

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

SIM 1038740

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

SIM 1038740

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

SIM 1038740

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

SIM 1038740

Regras sobre a execução do futuro contrato/ata

43
A minuta do contrato/ata e/ou
instrumento equivalente estabelece SIM 1038740
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43 prazo razoável (não exíguo) para início
da prestação de serviços?

SIM 1038740

44

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

SIM 1038740

45
A minuta do contrato/ata e/ou
instrumento equivalente contém
descrição das obrigações atribuídas ao
contratante e à fornecedora?

SIM 1038740

46

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

SIM 1038740

47

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

SIM 1038740

48

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

SIM 1038740

49

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

SIM 1038740

50
A minuta do contrato contém
requisitos de qualidade que viabilizem
a vinculação da remuneração com os
resultados?

N/A  

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

SIM
1038740
Irreajustáveis

52

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

NÃO  

OUTROS ATOS INSTRUTÓRIOS

53

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

 N/A

54

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

 N/A

55
Foi verificada a eventual incidência
das exceções previstas no art. 10 do
Decreto nº 8.538/15, devidamente
justificada, a afastar a exclusividade?

 N/A

56

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

 Em
andamento
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57

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

 Fase
posterior

58
Consta a publicação do aviso de edital?
Ref. art. 4º, I e II, da Lei nº 10.520/02
e art. 17 do Decreto nº 5.450/05

 Fase
posterior

59

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

 Fase
posterior

60

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

SIM 1023912

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

61
Os autos do processo contêm
documento indicativo da existência de
recursos orçamentários para suportar
a despesa?

N/A  

62

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

N/A  

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

N/A  

 

7. CONCLUSÃO
 
Pelo exposto, esta Assessoria Jurídica aprova, em

face de sua regularidade jurídica, a minuta ora anexada no
evento SEI nº 1038740, que trata do Edital de PREGÃO em
sua forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM,
objetivando o Registro de Preços para eventual aquisição de
aparelhos de utensílios domésticos – Frigobares e
Microondas, conforme termo de referência 1032849,
consolidado pela SEPAT após a manifestação de interesse
de participação do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas,
que atuará neste certame como Órgão Participante, em
conformidade com o § 6º do art. 4º do Decreto nº 7.892/2013.

 
À superior consideração do Senhor Diretor-Geral.

Documento assinado eletronicamente por MANUELA ROCHA LIMA, Estagiário(a), em
11/04/2022, às 18:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 11/04/2022, às 18:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1045100 e o código CRC DBF60A1A.

0001237-96.2022.6.02.8000 1045100v11
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CONCLUSÃO

Maceió, 12 de abril de 2022.
 
Senhor Presidente,
 
Tendo em conta o pronunciamento da Assessoria Jurídica

(1045100), que aprovou a minuta do edital de licitação na modalidade
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço
(1038740), objetivando o registro de preços para eventual
aquisição de aparelhos de utensílios domésticos – Frigobares e
Microondas, conforme Termo de Referência 1032849, e seu Anexo
Único 1032853, consolidado pela SEPAT após a manifestação de
interesse de participação do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas,
que atuará neste certame como Órgão Participante - 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 fase externa do certame.

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 12/04/2022, às 18:56, 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
1046457 e o código CRC 2B9434C5.
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PROCESSO : 0001237-96.2022.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE PATRIMÔNIO
ASSUNTO :  

 

Decisão nº 1303 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

Trata-se de Conclusão GDG (1046457)
contendo o pronunciamento da Assessoria Jurídica (1045100), que
aprovou a minuta do edital de licitação na modalidade PREGÃO, na
forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço (1038740), objetivando o
registro de preços para eventual aquisição de aparelhos de utensílios
domésticos – Frigobares e Microondas, conforme Termo de
Referência 1032849, e seu Anexo Único 1032853, consolidado pela
SEPAT após a manifestação de interesse de participação do Corpo de
Bombeiros Militar de Alagoas, que atuará neste certame como Órgão
Participante - em conformidade com o § 6º do art. 4º do Decreto nº
7.892/2013.

RATIFICO e AUTORIZO a fase externa do certame.
 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
26/04/2022, 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
1047778 e o código CRC 0CD84E0F.

0001237-96.2022.6.02.8000 1047778v5
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DESPACHO

Maceió, 28 de abril de 2022.
À SLC, para cumprimento da Decisão 1303, da

Presidência (doc. 1047778).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 28/04/2022, às 00:11, 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
1053637 e o código CRC D2B50B49.
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  2266//22002222 
  

PROCESSO Nº 0001237-96.2022.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 02 de junho de 2022 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: 14 horas 

 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de 
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando o Registro de 
Preços para eventual aquisição de aparelhos de utensílios domésticos – Frigobares e Micro-ondas, 
com a participação do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Alagoas, que atuará neste 
certame como Órgão Participante, 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 para eventual aquisição de 
aparelhos de utensílios domésticos – Frigobares e Micro-ondas, com a participação do Corpo de 
Bombeiro Militar do Estado de Alagoas, que atuará neste certame como Órgão Participante, 
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,  facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, 
assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições. 

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

3.1. Os materiais deverão ser entregues no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias 
corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho, que será encaminhada por e-mail. 
 
3.2.  Os produtos deverão possuir garantia mínima de 12 (doze) meses. 

 
 
4 - DA PARTICIPAÇÃO 
 

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

 

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

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno 

porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, 

para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor indivi-

dual - 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 pa-

ra 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 disso-

lução ou liquidação; 

6. que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 

colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos 

de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes 

de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unida-

des situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, de acordo com o disposto 

no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação da-

da 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: 

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 

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

pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame; 

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

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

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

de de declarar ocorrências posteriores; 

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

prega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos ter-

mos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

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

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

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

forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Consti-

tuição Federal; 

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem cumprimento de re-

serva 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, conforme dis-

posto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

4.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às 

sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO. 
 

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

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

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

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

estrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

5.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante 

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

transações inerentes a este Pregão. 

5.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em 

seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos 

praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do 

sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de 

uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

5.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no 

SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo pro-

ceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção 

ou aqueles se tornem desatualizados. 

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

momento da habilitação 

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

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

com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto o-

fertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, 
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quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, 

ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

6.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem 

do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sis-

temas. 

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

de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos ter-

mos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

6.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

6.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e 

os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

6.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propos-

tas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negocia-

ção e julgamento da proposta. 

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

somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o en-

cerramento do envio de lances. 

 
7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
 

7.1.  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, 

dos seguintes campos: 

a) Valor unitário de cada item ofertado; 

b) Descrição detalhada de cada 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. 

7.3.  Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previ-

denciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indi-

retamente no fornecimento dos bens. 

7.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de ex-

clusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer altera-

ção, 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 lici-

tação 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 regência 

de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas. 
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7.7.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos 

contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido 

processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das 

medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da 

Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada 

ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento 

por sobrepreço na execução do contrato. 

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

 

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

trônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

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

quelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, con-

tenham 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 acom-

panhamento em tempo real por todos os participantes. 

8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sen-

tido 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 Pregoei-

ro e os licitantes. 

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

 
8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário de cada item ofertado. 

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

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

registrado pelo sistema. 

8.8.  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte 

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

de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 

8.9.  Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e 

fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e 

fechado. 

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

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

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

qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 
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8.11.   Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o 

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

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

o encerramento deste prazo. 

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

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

um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento 

deste prazo. 

8.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os 

lances segundo a ordem crescente de valores. 

8.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens an-

teriores, 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 rei-

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

às exigências de habilitação. 

8.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores 

deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imedia-

tamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia; 

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

sistema. 

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

for recebido e registrado em primeiro lugar. 

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

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

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

sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

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

or a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte 

e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico u-

tilizado para divulgação. 

8.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço por item, conforme definido neste 

Edital e seus anexos. 

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

8.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classifica-

ção, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), 

ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

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

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

cessivamente, aos bens produzidos: 

8.22.1. no pais; 
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8.22.2. por empresas brasileiras; 

8.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecno-

logia no País; 

8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos previs-

ta em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e 

que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 

8.23.  Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico den-

tre as propostas empatadas. 

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

nhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor 

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

das previstas neste Edital. 

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

demais licitantes. 

8.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) ho-

ras, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, a-

companhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à con-

firmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

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

da proposta. 

2. 9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

 

9.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em 

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

máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no 

parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 

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

os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 

2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação. 

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

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

manifestamente inexequível. 

9.3.1. Os preços máximos fixados para os materiais ora licitados estão disponíveis no Anexo 
I-B 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 tenha estabelecido 

limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do 

próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

9.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibi-

lidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que funda-

mentam a suspeita. 

Edital do PE nº 26/2022 (1068966)         SEI 0001237-96.2022.6.02.8000 / pg. 135



 

 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 
 

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

gências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser rei-

niciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, doze horas de antecedência, e a 

ocorrência será registrada em ata. 

 

9.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, 

por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de 

não aceitação da proposta. 

9.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e 

justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Prego-

eiro. 

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, fabri-

cante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, fo-

lhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e 

prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, 

sob pena de não aceitação da proposta. 

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

 

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

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

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

data e horário para a sua continuidade. 

9.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, pode-

rá 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 habili-

tação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

 
10 – DA HABILITAÇÃO. 
 

10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor 

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

das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a 

participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadas-

tros: 

10.1.1. SICAF; 

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

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 
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10.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também 

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

sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibi-

ção de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja 

sócio majoritário. 

10.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das 

empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

10.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de for-

necimento similares, dentre outros. 

10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 

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

falta de condição de participação. 

10.4.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocor-

rência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, se-

guindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

10.5.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será veri-

ficada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídi-

ca, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técni-

ca, 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 exigi-

das no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebi-

mento das propostas; 

10.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF 

para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em con-

junto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 

10.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se 

a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr 

êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, 

de 2019. 

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

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

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

pena de inabilitação. 

3. 10.7.  Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do 
documento digital. 

 

10.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferen-

tes, salvo aqueles legalmente permitidos. 
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10.9.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, 

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

les documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em 

nome da matriz. 

 

10.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de núme-

ros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centrali-

zação do recolhimento dessas contribuições. 

 

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

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

10.10.1. Habilitação jurídica: 

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

tis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

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

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação 

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

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

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

na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de 

seus administradores; 

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

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

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pes-

soas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus admi-

nistradores; 

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 altera-

ções 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 Pes-

soas 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 tribu-

tários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles 

relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, 

do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

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

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

a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do 
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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 se-

de do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contra-

tual; 

f) prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, rela-

tiva 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 pequeno 

porte, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação 

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

nabilitação. 

10.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documenta-

ção de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que 

serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma 

restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto 

nº 8.538, de 2015. 

10.10.2.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda 

auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 

123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contri-

buintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das 

demonstrações contábeis do último exercício. 

 

10.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista 

não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno 

porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências 

do edital. 

 

10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente poste-

rior 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 regularidade 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 licitan-

te, mediante apresentação de justificativa. 

10.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem an-

terior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste 

Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra licitante microempresa 

ou empresa de pequeno porte com alguma restrição na documentação fiscal e tra-

balhista, será concedido o mesmo prazo para regularização. 
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10.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigi-

dos, 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 concor-

rendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumu-

lativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em 

que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da 

aplicação das sanções cabíveis. 

10.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a 

inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) se-

ja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes. 

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

será declarado vencedor. 

4. 11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 

 

11.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo 

de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem 

emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo ser assinada pelo licitante ou seu 

representante legal. 

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, pa-

ra fins de pagamento; 

c) conter a descrição do item ofertado; 

d) conter os preços unitário e total de cada item ofertado. 

11.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração 

no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o 

caso. 

11.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, 

tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

11.4.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em 

algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

11.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os 

primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por 

extenso, prevalecerão estes últimos. 

11.5.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, 

sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a 

mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 
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11.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo conside-

rada 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 com-

plementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 
12 - DOS RECURSOS. 
 

12.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante 

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido 

o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de re-

correr, 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 exis-

tência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, funda-

mentadamente. 

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verifica-

rá as condições de admissibilidade do recurso. 

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer impor-

tará a decadência desse direito. 

12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três di-

as para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde 

logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrô-

nico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sen-

do-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interes-

ses. 

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

mento. 

12.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço constante neste Edital. 

5. 13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
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6. 13.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

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

8. 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 pro-
cedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

9. 13.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão rea-
berta. 

10. 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. 

11. 13.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados contidos no 
SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 

12. 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 pública, 

qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

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

cebimento 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. 

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de um dia útil, conta-

do da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis 

pela elaboração do edital e dos anexos. 

14.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos 

no certame. 

14.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 

motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vin-

cularão 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 
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7.892/2013. 

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

16.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a 
regular decisão dos recursos apresentados. 
 
16.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório. 
 
16.3. Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, observado o 
disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados para assinar a ata de registro 
de preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no subitem 16.3.2., podendo ser 
prorrogada uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra 
motivo justificado aceito pela administração. 

 
16.3.1. O cadastro de reserva dos fornecedores classificados a que se refere o item 
anterior será elaborado desde que viabilizado pelo sistema Comprasnet, tal como previsto 
no art. 26 do decreto acima citado. 
 
16.3.2. O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de Preços assinada 
dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação para 
assinatura do documento, em conformidade com o previsto no art. 64 da Lei n. 8.666/1993. 

 
16.4. É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro de 
preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem 
de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro 
classificado. 
 
16.5. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas condições 
estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade. 
 
16.6. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do prazo 
estabelecido no subitem 16.3.2, ensejará a aplicação das penalidades aludidas no item 16.12 
deste edital, bem como às do Decreto n. 10.024/2019. 

 
16.7. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão 
interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de 
despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 
8.666, de 1993. 
 
16.8. Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante poderá receber 
a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo confirmar o seu 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 
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16.12. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

 
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
 
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 
Administração, sem justificativa aceitável; 
 
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 
praticados no mercado; ou 
 
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, 
ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002. 

 
16.12.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, “b” e 
“d” do subitem 16.12. será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado 
o contraditório e a ampla defesa. 
 
16.12.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, 
devidamente comprovados e justificados: 

 
a) por razão de interesse público; ou 
 
b) a pedido do fornecedor. 
 

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

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

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

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

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

 

16.15.1.1.  A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem acima 
fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não 
participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e 
a economicidade para a administração pública federal da utilização da ata de registro de 
preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de Gestão do Ministério do 
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 
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16.15.1.2.  O estudo acima referido, após aprovação pelo órgão gerenciador, será 
divulgado no Portal de Compras do Governo federal. 

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

 
16.16. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 16.15 não 
poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do 
instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador 
e órgãos participantes. 
 
16.17. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá 
exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item registrado na ata de registro de 
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos 
não participantes que aderirem. 

 
17 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 

17.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da ata, 
o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de classificação 
indicada na licitação; 
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade 
com as obrigações assumidas; 
 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação às 
novas condições de mercado; 
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade dos 
preços registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata; 
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações; 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto ao 
interesse em fornecer o serviço a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que 
externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15. 
 

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

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

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

c) Designar a Comissão de Recebimento para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, 
bem como, efetuar os recebimentos provisórios e definitivos; 

d) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 
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18. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 

18.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas 
pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
presente Ata; 
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de idoneidade 
exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o regime de direito 
público; 
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do serviço a outro órgão da 
Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar a 
presente Ata, conforme item 16.15. 

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

 

a) Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosamente os prazos, as especi-
ficações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, no Edital de Pregão, e na Pro-
posta de Preços, observando as normas técnicas exigidas, fornecendo todas as informa-
ções eventualmente solicitadas; 

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

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

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

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

f) Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de expedientes/notificações en-
viadas pelo TRE/AL; 

g) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço eletrônico 
indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho; 
 
h)  Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal; 

i) 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; 

j) 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; 
 
k) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do 
objeto deste contrato; 
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l)  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 Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento, 
encaminhadas por e-mail, no horário normal de expediente, 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 230, CEP 57022-220, Maceió-AL, dentro do horário de expediente 
do Órgão. 
 
b) na Sede do Quartel do Comando Geral (QCG) do Corpo de Bombeiro Militar do 
Estado de Alagoas, localizado Avenida Siqueira Campos, nº 1739, Trapiche da Barra, 
CEP 57040-460, Maceió-AL, dentro do horário de expediente do Órgão, fone (82) 
3315-2830/2817; Horário: dias úteis, das 8h às 12h; e-mail: dmp.cbmal@gmail.com; 
telefone (82)3315-2817. 

 
20.2.   Os materiais serão recebidos: 

 
a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos com as 
especificações consignadas na proposta de preço e nos termos de referência; 
 
b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e consequente 
aceitação. 

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

 
a) não assinar a ata de registro de preços; 

 
b) não entregar a documentação exigida no edital; 
 
c) apresentar documentação falsa; 
 
d) causar o atraso na execução do objeto; 
 
e) não mantiver a proposta; 
 
f) falhar na execução do contrato; 
 
g) fraudar a execução do contrato; 

 
h) comportar-se de modo inidôneo; 

 
i) declarar informações falsas; e 
 

j) cometer fraude fiscal. 
 

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

 
21.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar com 
a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as multas 
convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
21.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 

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

 

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

 

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor do(s) i-
tem(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da obrigação assumida, assim consi-
derado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na alínea “a” acima, 
bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido na alínea 
“b” acima; 

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

 
21.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente 
com as demais. 
 
21.4.3. Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor da(s) 
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso. 
 
21.4.4.  Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão 
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração, 
por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar com a Administração Pública. 
 
21.4.5.    A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do 
caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela CONTRATADA, 
assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. 
 
21.4.6.   As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos 
à CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 

 
21.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
21.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente 
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em 
fatos comprovados. 

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

 
21.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
21.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro 
de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será 
descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 
87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao 
mês. 
 
21.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta ao 
licitante contratado. 
 
21.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
21.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa 
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice 
utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
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21.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da 
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico. 

 
21.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
21.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 

 
22- DO PAGAMENTO. 
 

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

 
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% 

 
23 - DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 
 

23.1.  Aplica-se ao presente processo as disposições estabelecidas no Plano de Logística 
Sustentável – PLS-TRE-AL, Anexo da Portaria nº 626/2015, que tratam dos critérios de 
sustentabilidade e proteção ambiental, principalmente no que se refere aos aspectos e/ou 
exigências abaixo assinaladas: 

23.1.1. que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, 
atóxico, biodegradável; 

23.1.2. que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do 
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO, como 
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produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; 

23.1.3. que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem 
individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de 
forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; 

23.1.4. que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da 
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como 
mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil- polibromados 
(PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs); 

23.1.5. que os bens apresentem menor consumo e maior eficiência energética, aprovados 
no Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) do Inmetro e apresentem Etiqueta Nacional 
de Conservação de Energia (ENCE) representada pela letra “A”, aposta ao produto e/ou em 
sua embalagem; 

23.1.6 que os eletrodomésticos fornecidos utilizem gases refrigerantes ecológicos, sempre 
que disponíveis no mercado. 

 
 
24 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 

24.1.     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 084621 (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 do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Alagoas (Órgão 
Participante). 

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

 

25 – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 

25.1. Na ARP do TRE-AL, a gestão e fiscalização será exercida pela Seção de Patrimônio, a 

qual competirá dirimir dúvidas que surgirem no decorrer do período do contrato; 

25.2. Sem prejuízo da plena responsabilidade da empresa perante o TRE-AL, o CBM - AL ou a 
terceiros, os serviços estarão sujeitos a ampla e irrestrita fiscalização, a qualquer hora, em 
todos os móveis, instalados ou substituídos e a presença da fiscalização não diminuirá a 
responsabilidade da empresa na sua execução; 

25.3. No TRE, caberá a Seção de Manutenção e Reparos, ligadas à COSEG, após 
comunicação da Seção de Patrimônio, efetuar as chamadas relativas à manutenção corretiva 
e ajustes em geral; 

25.4. À Comissão de Recebimento, se necessária, fica assegurado o direito de exigir o 
cumprimento de todos os itens do Termo de Referência, da proposta da empresa, além das 
seguintes: 

25.4.1. Solicitar justificadamente a substituição de qualquer empregado da empresa 
que comprometa a perfeita execução dos serviços; que crie obstáculos à fiscalização; 
que não corresponda às técnicas ou às exigências disciplinares da Administração; ou 
aquele cujo comportamento ou capacidade técnica a fiscalização julgue impróprio para 
a execução dos serviços; 

25.4.2. Rejeitar, totalmente ou em parte, qualquer material que não esteja de acordo 
com as exigências, ou aquele que não seja comprovadamente original e novo, assim 
considerados de primeiro uso; 
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25.4.3. Exigir amostra dos produtos ofertados, antes da entrega dos itens, para que 
seja efetuado testes de conformidade. Nestes testes, os produtos poderão ser abertos, 
manuseados, desmontados, receber cortes, secções, vincos ou movimento nas peças, 
sendo devolvidos à contratada no estado em que se encontrem ao final da avaliação 
técnica, sem qualquer ônus para o contratante. A amostra deverá ser fornecida, no 
mesmo local da entrega dos bens, no prazo de até 10 dias, contados da solicitação por 
escrito da comissão de recebimento. 

 
26 - DO ÓRGÃO GERENCIADOR E DO ÓRGÃO PARTICIPANTE. 
 

26.1. 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. 

 
26.2. O Corpo de Bombeiro Militar de Alagoas é Órgão Participante do Registro de Preços 
e integrará a Ata de Registro de Preços se houver êxito desta licitação. 

 
27 –DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 

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

27.2.  Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública ob-

servarão o horário de Brasília – DF. 

27.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou 

falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 

mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes va-

lidade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

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

27.5.  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. 

27.6.  Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas pro-

postas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, indepen-

dentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

27.7.  O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afasta-

mento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios 

da isonomia e do interesse público. 

27.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais pe-

ças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

27.9. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a reali-

zação do certame na data marcada, a sessão será transferida para o primeiro dia útil subse-

quente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do Comprasnet, com 

antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 

27.10. 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. 

27.11.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu 

de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro Farol, CEP 
Edital do PE nº 26/2022 (1068966)         SEI 0001237-96.2022.6.02.8000 / pg. 152



 

 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 
57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 

27.12. 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. 

27.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações e 

Contratos, no endereço especificado no item 27.11, no caso de ser retirado em Maceió, ou a-

inda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 

27.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 

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

 
27.15. 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, 19 de maio de 2022. 

 
 

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

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1 – OBJETO 

1.1. O presente Termo de Referência tem por objetivo a aquisição 
eventual, através de ARP, de Aparelhos de Utensílios Domésticos – Frigobares e Microondas -
 Conta Contábil 123110301, necessários para atender aos pedidos das unidades deste 
Tribunal e de cartórios eleitorais, conforme especificações técnicas contidas no Anexo Único, 
parte integrante e complementar deste documento; 

Item Descrição do material 
Quantidade 

TRE-AL 

Quantidade 

CBM - AL 

01 Frigobar 10 15 

02  Forno de Microondas 20 45 

** Corpo de Bombeiros MIlitar - AL 

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

1.3. Pretendemos, no exercício de 2022, no âmbito do TRE, uma compra 
mínima de 05 frigobares e 05 aparelhos de microondas. 

 

2 – JUSTIFICATIVA 

2.1. A aquisição está vinculada ao atendimento das necessidades de melhoria 
nas condições de trabalho. Para tanto, nos preocupamos em realizar um procedimento 
aquisitivo com a melhor relação custo-benefício mediante a estipulação de critérios de 
aferição da qualidade conforme normas citadas neste Termo de Referência, bem como para 
atender aos interesses do CBM - AL, conforme IRP 06/2022_70011.; 

2.2. Além do mais alguns eletrodomésticos mais antigos utilizados neste 
Tribunal e em alguns Cartórios Eleitorais já se encontram com um considerável desgaste 
natural, provocado, notadamente, por um período estendido de utilização. Em razão disso, 
alguns com extenso tempo de utilização devem ser objetos de substituição; 

2.3. Exigências de Certificados, Atestados e Laudos, tem como objetivo 
principal de adquirir bens de excelente qualidade e que tenham sido fabricados através de 
critérios de sustentabilidade. 

 

3 - DA PROPOSTA DE PREÇOS 

3.1. Deverá conter: discriminação detalhada do produto, a dimensão exata do 
produto cotado, sem conter medidas alternativas, a quantidade solicitada, o valor unitário e o 
total, marca, código, modelo ou linha, garantia, prazo de validade da proposta e prazo para 
entrega dos materiais, bem como o número da conta-corrente, agência e nome do Banco do 
Fornecedor para possíveis pagamentos; 
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3.2. Os valores a serem apostos na proposta de preços da empresa deverão 

prever a incidência de outras despesas como transporte, tributos, embalagens, serviços; 

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

3.4. Junto com a proposta comercial deverá ser apresentado: 

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

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

 

4 - PRAZOS DE ENTREGA E GARANTIA DOS BENS 

4.1. Prazo de entrega: até 45 dias corridos, contados a partir da data de 
recebimento da Nota de Empenho. A empresa que não cumprir o prazo estipulado poderá 
sofrer sanções estabelecidas no Edital do Pregão; 

4.1.1. Local da Entrega: 

a) TRE-AL: no almoxarifado deste Regional, situado na Rua Coronel Pedro 
Lima 230, CEP 57022-220, Maceió-AL, dentro do horário de expediente do Órgão; 

b) CBM - AL: Avenida Siqueira Campos, nº 1739, Trapiche da Barra, CEP 
57040-460, Maceió-Al, dentro do horário de expediente do Órgão; 

4.2. Prazo de garantia mínima: 12 meses. 

 

5 - RECEBIMENTO DOS BENS 

5.1. Os eletrodomésticos serão recebidos: 

5.1.1  Provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado (TRE-AL), que informará, 
no prazo de até 03 dias úteis do recebimento, à Seção de Patrimônio (TRE-AL). Mesmo prazo 
para a EsFCEx/CSM em sua Unidade responsável, no endereço citado no item 4.1.1. b) 

5.1.1 Definitivamente - no prazo máximo de até 05 dias úteis, contados da 
comunicação da SEALMOX, pela Seção de Patrimônio,e após os testes e conferências 
necessárias. Mesmo prazo para a EsFCEx/CSM em sua Unidade responsável, no endereço 
citado no item 4.1.1. b) 

 

6 – GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS 

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

6.2. Sem prejuízo da plena responsabilidade da empresa perante o TRE-AL, o 
CBM - AL ou a terceiros, os serviços estarão sujeitos a ampla e irrestrita fiscalização, a 
qualquer hora, em todos os móveis, instalados ou substituídos e a presença da fiscalização 
não diminuirá a responsabilidade da empresa na sua execução; 
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6.3. No TRE, caberá a Seção de Manutenção e Reparos, ligadas à COSEG, 

após comunicação da Seção de Patrimônio, efetuar as chamadas relativas à manutenção 
corretiva e ajustes em geral; 

6.4. À Comissão de Recebimento, se necessária, fica assegurado o direito de 
exigir o cumprimento de todos os itens do Termo de Referência, da proposta da empresa, 
além das seguintes: 

6.4.1. Solicitar justificadamente a substituição de qualquer empregado da 
empresa que comprometa a perfeita execução dos serviços; que crie obstáculos à fiscalização; 
que não corresponda às técnicas ou às exigências disciplinares da Administração; ou aquele 
cujo comportamento ou capacidade técnica a fiscalização julgue impróprio para a execução 
dos serviços; 

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

6.4.3. Exigir amostra dos produtos ofertados, antes da entrega dos itens, 
para que seja efetuado testes de conformidade. Nestes testes, os produtos poderão ser 
abertos, manuseados, desmontados, receber cortes, secções, vincos ou movimento nas peças, 
sendo devolvidos à contratada no estado em que se encontrem ao final da avaliação técnica, 
sem qualquer ônus para o contratante. A amostra deverá ser fornecida, no mesmo local da 
entrega dos bens, no prazo de até 10 dias, contados da solicitação por escrito da comissão de 
recebimento. 

 

7. DAS RESPONSABILIDADES DA EMPRESA 

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

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

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

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

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

 

8. DAS RESPONSABILIDADES DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 

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

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

8.3. Designar a Comissão de Recebimento para acompanhar e fiscalizar a 
entrega dos bens, bem como, efetuar os recebimentos provisórios e definitivos; 

8.4. Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 
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9. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

9.1 aplica-se ao presente processo as disposições estabelecidas no Plano de 
Logística Sustentável – PLS-TRE-AL, Anexo da Portaria nº 626/2015, que tratam dos critérios de 
sustentabilidade e proteção ambiental, principalmente no que se refere aos aspectos e/ou 
exigências abaixo assinaladas: 

9.2 que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material 
reciclado, atóxico, biodegradável; 

9.3 que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de 
certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – 
INMETRO, como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus 
similares; 

9.4 que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em 
embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais 
recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; 

9.5 que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração 
acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais 
como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil- 
polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs); 

9.6 que os bens apresentem menor consumo e maior eficiência energética, 
aprovados no Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) do Inmetro e apresentem Etiqueta 
Nacional de Conservação de Energia (ENCE) representada pela letra “A”, aposta ao produto 
e/ou em sua embalagem; 

9.7 que os eletrodomésticos fornecidos utilizem gases refrigerantes 
ecológicos, sempre que disponíveis no mercado. 

 

10. CUSTO ESTIMADO PARA 2022, a ser conferido pela SEIC, pelo TRE - AL 

10.1. Aproximadamente R$ 4.860,00 para aquisição dos 05 frigobares e 
R$ 2.360,00 para aquisição dos 05 micro-ondas, num total de R$ 7.220,00. 

 

Maceió – AL, 23 de março de 2022 

 

NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR 

Chefe de seção 
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ANEXO I-A  

ESPECIFICAÇÕES DOS ELETRODOMÉSTICOS 

 

 
ITEM 

 
DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES 

 

UNID 
QUANT. 
TRE/AL 

QUANT. 
CBM/ AL 

TOTAL ATA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Refrigerador Tipo Frigobar na cor branca 

 

Características Técnicas MÍNIMAS: 

01 – Tensão de funcionamento: 220V ou 
bivolt, 60 Hz; 

02 – Volume total de 110 a 125 litros; 

03 – Refrigerador e congelador acoplados; 

04 – Gabinete em aço com tratamento anti-
ferrugem e pintura eletrostática, na cor 
branca, com secagem em estufa de alta 
temperatura; 

05 – Pés ajustáveis para obter o nivelamento 
adequado; 

06 – Prateleiras removíveis e local apropriado 
para garrafas; 

07 – Termostato para ajuste de temperatura; 

08 – Consumo máximo (Kw/mês): 20,0; 

09 – Produto aprovado no Programa Brasileiro 
de Etiquetagem (PBE) do Inmetro, possuindo 
Etiqueta Nacional de Conservação de Energia 
(ENCE) da classe de maior eficiência, 
representada pela letra “A”, aposta ao produto 
ou em sua embalagem. Serão aceitos também 
produtos com Selo Procel de Eficiência 
Energética. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNID 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
2 

Forno Micro-ondas para uso doméstico 

Características Técnicas MÍNIMAS: 

01 – Tensão de funcionamento: 220V ou 
bivolt; 

02 – Capacidade entre 20 e 30 litros; 

03 – Potência mínima de 600W; 

04 – Display digital e relógio; 

05 – Menu digital; 

06 – Luz interna e porta que permita a 
visualização do interior do micro-ondas; 

07 – Prato giratório; 

08 – Produto aprovado no Programa Brasileiro 

 
 
 
 
 
 
 
 
UNID 

 
 
 
 
 

 
 
 

20 

 
 
 
 
 

 
 
 
45 

 
 
 
 
 

 
 
 
65 
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de Etiquetagem (PBE) do Inmetro, possuindo 
Etiqueta Nacional de Conservação de Energia 
(ENCE) da classe de maior eficiência, 
representada pela letra “A”, aposta ao produto 
ou em sua embalagem. Serão aceitos também 
produtos com Selo Procel de Eficiência 
Energética. 
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ANEXO I-B 

VALORES MÁXIMOS ESTIMADOS 
 
 

 

Item 
Descrição do 

material 

Valor 
unitário 

estimado 

Quantidade Valor total 

TRE CBM/AL Total TRE CBM – AL Geral 

1 
Refrigerador 
tipo frigobar 

R$ 1.341,91 10 15 25 R$ 13.419,10 R$ 20.128,65 R$ 33.547,75 

2 
Aparelho de 
micro-ondas 

R$ 525,44 20 45 65 R$ 10.508,80 R$ 23.644,80 R$ 34.153,60 

TOTAL R$ 23.927,90 R$ 43.773,45 R$ 67.701,35 
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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 0001237-96.2022.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 26/2022 

 
 

MINUTA 
 

Aos ---- dias do mês ----------- de 2022, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, 
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – 
Farol, CEP: 57051-090, nesta, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador 
Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 
215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado nesta 
Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela empresa ................................., 
(INFORMAR SE É MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE) CNPJ …....................., 
sediada em …..................., representada por..........................................., para eventual 
fornecimento dos materiais abaixo relacionados, conforme condições descritas nos Anexos I, 
I-A e I-B do Pregão Eletrônico nº 26/2022, 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 26/2022: 
 

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 26/2022: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
    
    
 
2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 
 
2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze) meses, 
contado da publicação do extrato desta ata. 
 
3 – DO PRAZO DE ENTREGA. 
 
3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de 45 (quarenta e cinco) dias corridos a 
partir da data do recebimento da Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento que será 
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encaminhada por e-mail. 
 
4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da 
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação; 
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 
 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação 
às novas condições de mercado; 
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade 
dos preços registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata; 
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações; 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto 
ao interesse em fornecer o serviço a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que 
externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata. 
 

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

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

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

c) Designar a Comissão de Recebimento para acompanhar e fiscalizar a entrega dos 
bens, bem como, efetuar os recebimentos provisórios e definitivos; 

d) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

5 - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
5.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
presente Ata; 
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código 
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de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do serviço a outro órgão da 
Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar 
a presente Ata. 

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

a) Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosamente os prazos, as 
especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, no Edital de Pregão, 
e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas, fornecendo todas as 
informações eventualmente solicitadas; 
 
b) Fornecer assistência técnica gratuita, durante o período da garantia mínima de 12 
meses, por meio de Assistência Técnica Autorizada pelo Fabricante; 

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

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

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

f) Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de expedientes/notificações 
enviadas pelo TRE/AL; 

g) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço ele-
trônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho; 
 
h)  Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal; 

i) 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; 

j) 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; 
 
k) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do 
objeto deste contrato; 
 
l)  Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Prote-
ção 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, 
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convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 
 
a) não assinar a ata de registro de preços; 

 
b) não entregar a documentação exigida no edital; 
 
c) apresentar documentação falsa; 
 
d) causar o atraso na execução do objeto; 
 
e) não mantiver a proposta; 
 
f) falhar na execução do contrato; 
 
g) fraudar a execução do contrato; 
 
h) comportar-se de modo inidôneo; 

 
i) declarar informações falsas; e 
 

j) cometer fraude fiscal. 
 
6.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às sanções 
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade 
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, 
sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das 
cabíveis cominações legais. 
 
6.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar 
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as 
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
6.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 
 

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

 

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

 

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor do(s) 
item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da obrigação assumida, assim con-
siderado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na alínea “a” a-
cima, bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido na 
alínea “b” acima; 
 
d) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho. 

 

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

6.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com 
as demais. 
 
6.4.3. Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor 
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em 
atraso. 
 
6.4.4.  Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão 
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 
6.4.5.    A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do 
caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela 
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. 
 
6.4.6.   As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à 
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 

 
6.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
6.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente 
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em 
fatos comprovados. 
 
6.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o 
fornecimento do serviço, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração. 
 
6.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
6.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o §3º do art. 
86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% 
(meio por cento) ao mês. 
 
6.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
6.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
6.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa 
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice 
utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
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6.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da 
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico. 

 
6.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
6.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
 
7- DO PAGAMENTO. 
 
7.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal 
devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado. 
 
7.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
7.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
7.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
7.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
7.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação 
da seguinte fórmula: 
 

EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

 
 
8- DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 
 
8.1 Aplica-se ao presente processo as disposições estabelecidas no Plano de Logística 
Sustentável – PLS-TRE-AL, Anexo da Portaria nº 626/2015, que tratam dos critérios de 
sustentabilidade e proteção ambiental, principalmente no que se refere aos aspectos e/ou 
exigências abaixo assinaladas: 
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8.1.1. que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, 
atóxico, biodegradável; 

8.1.2. que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do 
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO, como 
produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; 

8.1.3. que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem 
individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de 
forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; 

8.1.4. que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da 
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como 
mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil- 
polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs); 

8.1.5. que os bens apresentem menor consumo e maior eficiência energética, aprovados 
no Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) do Inmetro e apresentem Etiqueta Nacional 
de Conservação de Energia (ENCE) representada pela letra “A”, aposta ao produto e/ou 
em sua embalagem; 

8.1.6. que os eletrodomésticos fornecidos utilizem gases refrigerantes ecológicos, sempre 
que disponíveis no mercado. 

 
9 – DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS. 
 
9.1.     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. 
 
10 - DA PUBLICAÇÃO. 
 
10.1.       O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União. 
 
11 – DO FORO. 
 
11.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de 
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 
 

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

 
Maceió, XX de XXXX de 2022. 

 
Pelo TRE/AL: 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente 

 
Pela Empresa: 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

EDITAL Nº 12 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2022

 

PROCESSO Nº 0001237-96.2022.6.02.8000

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM

Modo de Disputa: Aberto e Fechado

Data: 02 de junho de 2022

HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF

Horário de Abertura: 14 horas

 

                   O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que
realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO
POR ITEM, objetivando o Registro de Preços para eventual aquisição de
aparelhos de utensílios domésticos – Frigobares e Micro-ondas, com a
participação do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Alagoas, que atuará neste
certame como Órgão Participante, 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 para eventual
aquisição de aparelhos de utensílios domésticos – Frigobares e Micro-ondas,
com a participação do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Alagoas, que atuará
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neste certame como Órgão Participante, 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,  facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição
pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de
condições.

 

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

 

 

 

3 – DO PRAZO DE ENTREGA E DA GARANTIA

 

3.1.        Os materiais deverão ser entregues no prazo de até 45 (quarenta e cinco)
dias corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho, que será encaminhada
por e-mail.
 

3.2.           Os produtos deverão possuir garantia mínima de 12 (doze) meses.

 

 

4 - DA PARTICIPAÇÃO

 

4.1.           Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresa e
Empresas de Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado,
obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a
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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
pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº
11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123,
de 2006.

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
ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim
como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento
vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da
área encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução
nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art.
1º da Resolução 229/2016-CNJ).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

Edital 12 (1069004)         SEI 0001237-96.2022.6.02.8000 / pg. 178

https://imsva91-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=http%3A%2F%2Fwww.comprasgovernamentais.gov.br&umid=430E31AC-70A7-


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

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

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

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

 

7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

 

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

a) Valor unitário de cada item ofertado;

b) Descrição detalhada de cada item ofertado, contendo as informações similares à
especificação constante no Anexo I-A;

7. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
7. .  Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que
incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

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

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

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

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

 

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

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

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

 

8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário de cada item ofertado.

 

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

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

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

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

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

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

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

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

Edital 12 (1069004)         SEI 0001237-96.2022.6.02.8000 / pg. 180



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

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

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

8.         Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

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

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

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

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

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

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

1. no pais;
2. por empresas brasileiras;
3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no

País;
4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei

para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que
atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

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

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

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

2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2
(duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a
negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste
Edital e já apresentados.
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8. .         Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e
julgamento da proposta.

2. 9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

 

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

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

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

9.3.1. Os preços máximos fixados para os materiais ora licitados estão disponíveis
no Anexo I-B deste edital, que de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que
está autorizado a negociar em busca de preços inferiores.

1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios
ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a
materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

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

 

9.   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 antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

 

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

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

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

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

 

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

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

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

1. SICAF;
2. . Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).
10.         A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e

também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público,
inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

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

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

3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua
desclassificação.

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

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

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

10.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa
SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições
exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para
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recebimento das propostas;

10. 5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do
SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou
encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva
documentação atualizada.

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

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

3. 10.7.     Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de
requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando
houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

 

10.         Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

 

10.         Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da
matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da
filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente,
forem emitidos somente em nome da matriz.

 

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

10.10.1. Habilitação jurídica:

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

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação
da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada
- EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado
na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de
seus administradores;

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou
agência;
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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;

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

10.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

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

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

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

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

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes 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 pequeno
porte, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de
inabilitação.

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

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

 

1. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não
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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 regularidade 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.

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

2. 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.

3. . 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.

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

5. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a
inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s)
seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.

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

4. 11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

 

11.         A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no
prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema
eletrônico e deverá:

a)     ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo ser assinada pelo licitante ou seu
representante legal.

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

c. conter a descrição do item ofertado;
d. conter os preços unitário e total de cada item ofertado.
k.         A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual
sanção à Contratada, se for o caso.

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

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

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

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

 

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

 

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

 

12 - DOS RECURSOS.

 

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

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

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

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

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

12.         O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de
aproveitamento.

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

5. 13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.
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6. 13.1.     A sessão pública poderá ser reaberta:
7. a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores

à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria
sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele
dependam;

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

9. 13.2.     Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para
acompanhar a sessão reaberta.

10. 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.

11. 13.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os
dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados
cadastrais atualizados.

12. 14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.

 

14.         Até 01 (um) dia útil antes da data designada para a abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

14.2.         A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço discriminado no
item 27.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos.

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

14.         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.

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.         As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos
previstos no certame.

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

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

 

15 - 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
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constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no
Decreto nº 7.892/2013.

 

 

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

 

16.1.       O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato
do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente,
após a regular decisão dos recursos apresentados.

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

16.6.       A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do
prazo estabelecido no subitem 16.3.2, ensejará a aplicação das penalidades aludidas
no item 16.12 deste edital, bem como às do Decreto n. 10.024/2019.
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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
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superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

 

a) por razão de interesse público; ou

 

b) a pedido do fornecedor.

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

17 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.

 

17.1.         São obrigações do Órgão Gerenciador:

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto
ao interesse em fornecer o serviço a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que
externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15.
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17.2.       São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de
contratante:

 

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

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

c) Designar a Comissão de Recebimento para acompanhar e fiscalizar a entrega dos
bens, bem como, efetuar os recebimentos provisórios e definitivos;

d) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.

 

18. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.

 

18.1.       São obrigações do detentor da Ata:

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

b) Fornecer assistência técnica gratuita, durante o período da garantia mínima de 12
meses, por meio de Assistência Técnica Autorizada pelo Fabricante;
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c) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão-de-obra,
embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, emolumentos ou
quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento;

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

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

f) Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de expedientes/notificações
enviadas pelo TRE/AL;

g. Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho;

 

h)  Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal;

i) 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;

j)         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;

 

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

 

l)         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 Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento,
encaminhadas por e-mail, no horário normal de expediente, de segunda a sexta-feira,
no local a ser informado na ordem de fornecimento, num dos seguintes endereços:
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a) na Seção de Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situado na Rua
Coronel Pedro Lima 230, CEP 57022-220, Maceió-AL, dentro do horário de expediente
do Órgão.

 

b) na Sede do Quartel do Comando Geral (QCG) do Corpo de Bombeiro Militar do
Estado de Alagoas, localizado Avenida Siqueira Campos, nº 1739, Trapiche da Barra,
CEP 57040-460, Maceió-AL, dentro do horário de expediente do Órgão, fone (82)
3315-2830/2817; Horário: dias úteis, das 8h às 12h; e-mail: dmp.cbmal@gmail.com;
telefone (82)3315-2817.

 

20.2.         Os materiais serão recebidos:

 

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

 

b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e consequente
aceitação.

 

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

 

a. não assinar a ata de registro de preços;

 

b. não entregar a documentação exigida no edital;

 

c. apresentar documentação falsa;

 

d. causar o atraso na execução do objeto;

 

e. não mantiver a proposta;

 

f. falhar na execução do contrato;

 

g. fraudar a execução do contrato;

 

h. comportar-se de modo inidôneo;

 

i. declarar informações falsas; e

 

j) cometer fraude fiscal.

 

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

 

21.3.         As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado
junto com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a
serem efetuados.

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

21.4.6.            As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores
devidos à CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente.
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21.5.         O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado
judicialmente.

 

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

 

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

 

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

 

21.9.         Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º
do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros
moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.

 

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

 

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

 

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

 

21.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico.

 

21.13.       Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-
lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e
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as disposições do Direito Privado.

 

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

 

22- DO PAGAMENTO.

 

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

 

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
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TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

 

23 - DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

 

23.1.         Aplica-se ao presente processo as disposições estabelecidas no Plano de
Logística Sustentável – PLS-TRE-AL, Anexo da Portaria nº 626/2015, que tratam dos
critérios de sustentabilidade e proteção ambiental, principalmente no que se refere aos
aspectos e/ou exigências abaixo assinaladas:

23.1.1. que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado,
atóxico, biodegradável;

23.1.2. que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de
certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial –
INMETRO, como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos
seus similares;

23.1.3. que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem
individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de
forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;

23.1.4. que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima
da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais
como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-
polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs);

23.1.5. que os bens apresentem menor consumo e maior eficiência energética,
aprovados no Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) do Inmetro e apresentem
Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) representada pela letra “A”,
aposta ao produto e/ou em sua embalagem;

23.1.6 que os eletrodomésticos fornecidos utilizem gases refrigerantes ecológicos,
sempre que disponíveis no mercado.

 

 

24 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

 

24.1.           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 084621 (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 do Corpo de Bombeiro
Militar do Estado de Alagoas (Órgão Participante).

 

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

 

25. – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO
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25.1. Na ARP do TRE-AL, a gestão e fiscalização será exercida pela Seção de
Patrimônio, a qual competirá dirimir dúvidas que surgirem no decorrer do período do
contrato;

25.2. Sem prejuízo da plena responsabilidade da empresa perante o TRE-AL, o CBM - AL
ou a terceiros, os serviços estarão sujeitos a ampla e irrestrita fiscalização, a qualquer
hora, em todos os móveis, instalados ou substituídos e a presença da fiscalização não
diminuirá a responsabilidade da empresa na sua execução;

25.3. No TRE, caberá a Seção de Manutenção e Reparos, ligadas à COSEG, após
comunicação da Seção de Patrimônio, efetuar as chamadas relativas à manutenção
corretiva e ajustes em geral;

25.4. À Comissão de Recebimento, se necessária, fica assegurado o direito de exigir o
cumprimento de todos os itens do Termo de Referência, da proposta da empresa, além
das seguintes:

25.4.1. Solicitar justificadamente a substituição de qualquer empregado da empresa
que comprometa a perfeita execução dos serviços; que crie obstáculos à fiscalização;
que não corresponda às técnicas ou às exigências disciplinares da Administração; ou
aquele cujo comportamento ou capacidade técnica a fiscalização julgue impróprio para
a execução dos serviços;

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

25.4.3. Exigir amostra dos produtos ofertados, antes da entrega dos itens, para que
seja efetuado testes de conformidade. Nestes testes, os produtos poderão ser
abertos, manuseados, desmontados, receber cortes, secções, vincos ou movimento
nas peças, sendo devolvidos à contratada no estado em que se encontrem ao final da
avaliação técnica, sem qualquer ônus para o contratante. A amostra deverá ser
fornecida, no mesmo local da entrega dos bens, no prazo de até 10 dias, contados da
solicitação por escrito da comissão de recebimento.

 

26 - DO ÓRGÃO GERENCIADOR E DO ÓRGÃO PARTICIPANTE.

 

26.1.         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.

 

26.2.         O Corpo de Bombeiro Militar de Alagoas é Órgão Participante do Registro de
Preços e integrará a Ata de Registro de Preços se houver êxito desta licitação.

 

27 –DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

 

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

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

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

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

27.5.         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.

27.6.         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.

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

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

27.9. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça
a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o primeiro dia
útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do
Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.

27.10.     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.

27.11.      O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765.

27.12.     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.

27.13.     O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 27.11, no caso de ser
retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br,
gratuitamente.

27.14.     Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

 

ANEXO I – Termo de Referência;

ANEXO I-A - Especificações dos Itens;

ANEXO I-B - Valores Máximos Estimados;

ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;

ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços.

 

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

 

Maceió/AL, 19 de maio de 2022.

 

 

Ingrid Pereira de Lima Araújo

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

 

ANEXO I

 

TERMO DE REFERÊNCIA

 

1 – OBJETO

1.1. O presente Termo de Referência tem por objetivo a aquisição eventual, através de
ARP, de Aparelhos de Utensílios Domésticos – Frigobares e Microondas - Conta Contábil
123110301, necessários para atender aos pedidos das unidades deste Tribunal e de
cartórios eleitorais, conforme especificações técnicas contidas no Anexo Único, parte
integrante e complementar deste documento;

Item Descrição do material
Quantidade

TRE-AL

Quantidade

CBM - AL

01 Frigobar 10 15

02 Forno de Microondas 20 45

** Corpo de Bombeiros MIlitar - AL

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

1.3. Pretendemos, no exercício de 2022, no âmbito do TRE, uma compra mínima de 05
frigobares e 05 aparelhos de microondas.

 

2 – JUSTIFICATIVA

2.1. A aquisição está vinculada ao atendimento das necessidades de melhoria nas
condições de trabalho. Para tanto, nos preocupamos em realizar um procedimento
aquisitivo com a melhor relação custo-benefício mediante a estipulação de critérios de
aferição da qualidade conforme normas citadas neste Termo de Referência, bem
como para atender aos interesses do CBM - AL, conforme IRP 06/2022_70011.;
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2.2. Além do mais alguns eletrodomésticos mais antigos utilizados neste Tribunal e em
alguns Cartórios Eleitorais já se encontram com um considerável desgaste natural,
provocado, notadamente, por um período estendido de utilização. Em razão disso,
alguns com extenso tempo de utilização devem ser objetos de substituição;

2.3. Exigências de Certificados, Atestados e Laudos, tem como objetivo principal de
adquirir bens de excelente qualidade e que tenham sido fabricados através de critérios
de sustentabilidade.

 

3 - DA PROPOSTA DE PREÇOS

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

3.2. Os valores a serem apostos na proposta de preços da empresa deverão prever a
incidência de outras despesas como transporte, tributos, embalagens, serviços;

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

3.4. Junto com a proposta comercial deverá ser apresentado:

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

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

 

4 - PRAZOS DE ENTREGA E GARANTIA DOS BENS

4.1. Prazo de entrega: até 45 dias corridos, contados a partir da data de
recebimento da Nota de Empenho. A empresa que não cumprir o prazo estipulado
poderá sofrer sanções estabelecidas no Edital do Pregão;

4.1.1. Local da Entrega:

a) TRE-AL: no almoxarifado deste Regional, situado na Rua Coronel Pedro Lima 230,
CEP 57022-220, Maceió-AL, dentro do horário de expediente do Órgão;

b) CBM - AL: Avenida Siqueira Campos, nº 1739, Trapiche da Barra, CEP 57040-460,
Maceió-Al, dentro do horário de expediente do Órgão;

4.2. Prazo de garantia mínima: 12 meses.
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5 - RECEBIMENTO DOS BENS

5.1. Os eletrodomésticos serão recebidos:

5.1.1  Provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado (TRE-AL), que informará, no prazo
de até 03 dias úteis do recebimento, à Seção de Patrimônio (TRE-AL). Mesmo prazo
para a EsFCEx/CSM em sua Unidade responsável, no endereço citado no item 4.1.1. b)

5.1.1 Definitivamente - no prazo máximo de até 05 dias úteis, contados da
comunicação da SEALMOX, pela Seção de Patrimônio,e após os testes e conferências
necessárias. Mesmo prazo para a EsFCEx/CSM em sua Unidade responsável, no
endereço citado no item 4.1.1. b)

 

6 – GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS

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

6.2. Sem prejuízo da plena responsabilidade da empresa perante o TRE-AL, o CBM - AL
ou a terceiros, os serviços estarão sujeitos a ampla e irrestrita fiscalização, a qualquer
hora, em todos os móveis, instalados ou substituídos e a presença da fiscalização não
diminuirá a responsabilidade da empresa na sua execução;

6.3. No TRE, caberá a Seção de Manutenção e Reparos, ligadas à COSEG, após
comunicação da Seção de Patrimônio, efetuar as chamadas relativas à manutenção
corretiva e ajustes em geral;

6.4. À Comissão de Recebimento, se necessária, fica assegurado o direito de exigir o
cumprimento de todos os itens do Termo de Referência, da proposta da empresa, além
das seguintes:

6.4.1. Solicitar justificadamente a substituição de qualquer empregado da empresa que
comprometa a perfeita execução dos serviços; que crie obstáculos à fiscalização; que
não corresponda às técnicas ou às exigências disciplinares da Administração; ou aquele
cujo comportamento ou capacidade técnica a fiscalização julgue impróprio para a
execução dos serviços;

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

6.4.3. Exigir amostra dos produtos ofertados, antes da entrega dos itens, para que
seja efetuado testes de conformidade. Nestes testes, os produtos poderão ser
abertos, manuseados, desmontados, receber cortes, secções, vincos ou movimento
nas peças, sendo devolvidos à contratada no estado em que se encontrem ao final da
avaliação técnica, sem qualquer ônus para o contratante. A amostra deverá ser
fornecida, no mesmo local da entrega dos bens, no prazo de até 10 dias, contados da
solicitação por escrito da comissão de recebimento.

 

7. DAS RESPONSABILIDADES DA EMPRESA

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

7.2. Fornecer assistência técnica gratuita, durante o período da garantia mínima de 12
meses, por meio de Assistência Técnica Autorizada pelo Fabricante;
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7.3. Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão-de-obra,
embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, emolumentos ou
quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento;

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

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

 

8. DAS RESPONSABILIDADES DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

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

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

8.3. Designar a Comissão de Recebimento para acompanhar e fiscalizar a entrega dos
bens, bem como, efetuar os recebimentos provisórios e definitivos;

8.4. Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.

 

9. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

9.1 aplica-se ao presente processo as disposições estabelecidas no Plano de Logística
Sustentável – PLS-TRE-AL, Anexo da Portaria nº 626/2015, que tratam dos critérios de
sustentabilidade e proteção ambiental, principalmente no que se refere aos aspectos
e/ou exigências abaixo assinaladas:

9.2 que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado,
atóxico, biodegradável;

9.3 que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO, como
produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;

9.4 que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem
individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de
forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;

9.5 que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais
como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-
polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs);

9.6 que os bens apresentem menor consumo e maior eficiência energética, aprovados
no Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) do Inmetro e apresentem Etiqueta
Nacional de Conservação de Energia (ENCE) representada pela letra “A”, aposta ao
produto e/ou em sua embalagem;

9.7 que os eletrodomésticos fornecidos utilizem gases refrigerantes ecológicos,
sempre que disponíveis no mercado.
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10. CUSTO ESTIMADO PARA 2022, a ser conferido pela SEIC, pelo TRE - AL

10.1. Aproximadamente R$ 4.860,00 para aquisição dos 05 frigobares e R$ 2.360,00
para aquisição dos 05 micro-ondas, num total de R$ 7.220,00.

 

Maceió – AL, 23 de março de 2022

 

NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR

Chefe de seção

 

 

 

 

 

 

ANEXO I-A

ESPECIFICAÇÕES DOS ELETRODOMÉSTICOS

 

 

ITEM

 

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES

 

UNID
QUANT.
TRE/AL

QUANT.
CBM/ AL

TOTAL
ATA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refrigerador Tipo Frigobar na cor
branca

 

Características Técnicas MÍNIMAS:

01 – Tensão de funcionamento: 220V ou
bivolt, 60 Hz;

02 – Volume total de 110 a 125 litros;

03 – Refrigerador e congelador acoplados;

04 – Gabinete em aço com tratamento anti-
ferrugem e pintura eletrostática, na cor
branca, com secagem em estufa de alta
temperatura;

05 – Pés ajustáveis para obter o nivelamento
adequado;

06 – Prateleiras removíveis e local apropriado
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1

06 – Prateleiras removíveis e local apropriado
para garrafas;

07 – Termostato para ajuste de temperatura;

08 – Consumo máximo (Kw/mês): 20,0;

09 – Produto aprovado no Programa
Brasileiro de Etiquetagem (PBE) do Inmetro,
possuindo Etiqueta Nacional de Conservação
de Energia (ENCE) da classe de maior
eficiência, representada pela letra “A”,
aposta ao produto ou em sua embalagem.
Serão aceitos também produtos com Selo
Procel de Eficiência Energética.

 

 

 

 

 

 

 

 

UNID

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Forno Micro-ondas para uso doméstico

Características Técnicas MÍNIMAS:

01 – Tensão de funcionamento: 220V ou
bivolt;

02 – Capacidade entre 20 e 30 litros;

03 – Potência mínima de 600W;

04 – Display digital e relógio;

05 – Menu digital;

06 – Luz interna e porta que permita a
visualização do interior do micro-ondas;

07 – Prato giratório;

08 – Produto aprovado no Programa
Brasileiro de Etiquetagem (PBE) do Inmetro,
possuindo Etiqueta Nacional de Conservação
de Energia (ENCE) da classe de maior
eficiência, representada pela letra “A”,
aposta ao produto ou em sua embalagem.
Serão aceitos também produtos com Selo
Procel de Eficiência Energética.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNID

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

 

 

 

 

 

 

65

 

 

 

ANEXO I-B

VALORES MÁXIMOS ESTIMADOS
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Item Descrição do
material

Valor
unitário

estimado

Quantidade Valor total

TRE CBM/AL Total TRE CBM – AL Geral

1 Refrigerador
tipo frigobar R$ 1.341,91 10 15 25 R$ 13.419,10 R$ 20.128,65 R$

33.547,75

2 Aparelho de
micro-ondas R$ 525,44 20 45 65 R$ 10.508,80 R$ 23.644,80 R$

34.153,60

TOTAL R$
23.927,90

R$
43.773,45

R$
67.701,35
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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:
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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  
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CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

 

Empresa optante pelo SIMPLES?              (   ) Sim                      (   ) Não        

 

ANEXO III

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2022

 

Processo nº 0001237-96.2022.6.02.8000

Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 26/2022

 

 

MINUTA

 

Aos ---- dias do mês ----------- de 2022, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito
Público Interno, inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu
de Andrade, nº 377 – Farol, CEP: 57051-090, nesta, neste ato representado por seu
Presidente, Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado,
portador da Carteira de Identidade nº 215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº
087.912.284-68, residente e domiciliado nesta Cidade, resolve registrar os preços
ofertados pela empresa ................................., (INFORMAR SE É MICROEMPRESA
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE) CNPJ …....................., sediada em
…..................., representada por..........................................., para eventual
fornecimento dos materiais abaixo relacionados, conforme condições descritas nos
Anexos I, I-A e I-B do Pregão Eletrônico nº 26/2022, 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. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na
forma do Edital de Pregão Eletrônico nº 26/2022:
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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
26/2022:

 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos

    

    

 

2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA.

 

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

 

3 – DO PRAZO DE ENTREGA.

 

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

4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.

 

4.1.            São obrigações do Órgão Gerenciador:

 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de
classificação indicada na licitação;
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b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a
compatibilidade com as obrigações assumidas;

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

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

c) Designar a Comissão de Recebimento para acompanhar e fiscalizar a entrega dos
bens, bem como, efetuar os recebimentos provisórios e definitivos;

d) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.

5 - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.

 

5.1.         São obrigações do detentor da Ata:

 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na
presente Ata;
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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 os produtos de alta qualidade, observando rigorosamente os prazos, as
especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, no Edital de Pregão,
e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas, fornecendo todas
as informações eventualmente solicitadas;

 

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

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

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

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

f) Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de expedientes/notificações
enviadas pelo TRE/AL;

g. Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho;

 

h)  Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal;

i) 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;
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j)         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;

 

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

 

l)         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;

 

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
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j) cometer fraude fiscal.

 

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

 

6.3.            As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado
junto com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a
serem efetuados.

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

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

 

6.4.3.      Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso.
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6.4.4.                  Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração,
por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administração Pública.

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

6.9.            Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o §3º
do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros
moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.

 

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

 

6.11.         O período de atraso será contado em dias corridos.
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6.12.         No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar
multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo,
o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.

 

6.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico.

 

6.13.         Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-
lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e
as disposições do Direito Privado.

 

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

 

 

7- DO PAGAMENTO.

 

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

 

7.2.            Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

 

7.3.            Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

 

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

 

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

 

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

 

EM = I x N x VP,

Onde:

EM= Encargos Moratórios

N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga;

I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

 

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

         365                             365

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

 

 

8- DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

 

8.1 Aplica-se ao presente processo as disposições estabelecidas no Plano de Logística
Sustentável – PLS-TRE-AL, Anexo da Portaria nº 626/2015, que tratam dos critérios de
sustentabilidade e proteção ambiental, principalmente no que se refere aos aspectos
e/ou exigências abaixo assinaladas:

8.1.1. que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado,
atóxico, biodegradável;

8.1.2. que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação
do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO,
como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus
similares;

8.1.3. que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem
individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de
forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;

8.1.4. que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais
como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-
polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs);

8.1.5. que os bens apresentem menor consumo e maior eficiência energética,
aprovados no Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) do Inmetro e apresentem
Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) representada pela letra “A”,
aposta ao produto e/ou em sua embalagem;

8.1.6. que os eletrodomésticos fornecidos utilizem gases refrigerantes ecológicos,
sempre que disponíveis no mercado.
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9 – DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS.

 

9.1.       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.

 

10 - DA PUBLICAÇÃO.

 

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

 

11 – DO FORO.

 

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

 

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

 

Maceió, XX de XXXX de 2022.

 

Pelo TRE/AL:

 

Desembargador Otávio Leão Praxedes

Presidente

 

Pela Empresa:

Em 19 de maio de 2022.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 19/05/2022, às 11:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1069004 e o código CRC D2EB72C0.

0001237-96.2022.6.02.8000 1069004v2
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302022052000238
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2022 - UASG 90031

Nº Processo: 8949-51.2021.4.05. Objeto: Contratação de empresa especializada
para execução dos serviços de reforma e estofamento de Cadeiras para a Presidência do
Tribunal Regional Federal da 5ª Região.. Total de Itens Licitados: 6. Edital: 20/05/2022 das
08h00 às 17h59. Endereço: Av. Cais do Apolo, S/n - Edf. Ministro Djaci Falcão, Bairro do
Recife - Recife/PE ou https://www.gov.br/compras/edital/90031-5-00013-2022. Entrega das
Propostas: a partir de 20/05/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 02/06/2022 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Não
será permitida a subcontratação, no todo ou em parte, do objeto deste certame
licitatório.Em caso de divergência entre as especificações deste objeto descritas no
Comprasgovernamentais e as especificações técnicas constantes deste Edital, prevalecerão
as últimas..

FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO
Pregoeiro

(SIASGnet - 19/05/2022) 90031-00001-2022NE099999

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2022 - UASG 90031

Nº Processo: 9440-92.2020.4.05. Objeto: Contratação de empresa especializada
em refrigeração para o fornecimento e instalação de 02 (dois) equipamentos de
refrigeração do tipo Split, com tecnologia Inverter condensação a ar, serpentina de cobre,
no Edf. Sede do Tribunal Regional Federal da 5ª Região.. Total de Itens Licitados: 2. Edital:
20/05/2022 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av. Cais do Apolo, S/n - Edf. Ministro Djaci
Falcão, Bairro do Recife - Recife/PE ou https://www.gov.br/compras/edital/90031-5-00016-
2022. Entrega das Propostas: a partir de 20/05/2022 às 08h00 no site
www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 03/06/2022 às 10h00 no site
www.gov.br/compras. Informações Gerais: Não será permitida a subcontratação, no todo
ou em parte, do objeto deste certame licitatório.Em caso de divergência entre as
especificações técnicas do objeto descritas no Sistema SIASG do portal
Comprasgovernamentais e as descritas neste Edital, prevalecerão estas..

FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO
Pregoeiro

(SIASGnet - 19/05/2022) 90031-00001-2022NE099999

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2022 - UASG 90031

Nº Processo: 5846-36.2021.4.05. Objeto: Contratação de empresa especializada
para administrar o fornecimento, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis
(gasolina, diesel, álcool), para atender à frota de veículos pertencentes ao Tribunal
Regional Federal da 5ª Região, aos veículos eventualmente locados e aos pertencentes às
Seções Judiciárias da Justiça Federal da 5ª Região, desde que estejam a serviço deste
Tribunal, e ao abastecimento do gerador (diesel).. Total de Itens Licitados: 1. Edital:
20/05/2022 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av. Cais do Apolo, S/n - Edf. Ministro Djaci
Falcão, Bairro do Recife - Recife/PE ou https://www.gov.br/compras/edital/90031-5-00011-
2022. Entrega das Propostas: a partir de 20/05/2022 às 08h00 no site
www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 06/06/2022 às 10h00 no site
www.gov.br/compras. Informações Gerais: Não será permitida a subcontratação, no todo
ou em parte, do objeto deste certame licitatório.Em caso de divergência entre as
especificações técnicas do objeto descritas no Sistema SIASG do portal
Comprasgovernamentais e as descritas neste Edital, prevalecerão estas..

FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO
Pregoeiro

(SIASGnet - 19/05/2022) 90031-00001-2022NE099999
DIRETORIA-GERAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato n°23/2022. Contratante: TRF5ªRegião. Contratada: VILE CONSTRUÇÕES E
REFORMAS LTDA CNPJ n° 31.548.384/0001-05. PAV n°0009788-76.2021.4.05.7000-
TRF5ªR.Objeto: Contratação de empresa para execução de reforma de acessibilidade nas
baterias de banheiros masculinos e femininos dos andares 3º, 4º, 6º e 8º, e feminino do 5º
andar do Edifício Sede do TRF5ªR. Fundamento Legal: Pregão n°05/2022 Lei n.º 10.520/02,
Dec.3.555/00, Dec.10.024/19, L.C. n.º 123/06, Dec.8.538/05, Dec.7.892/13, I.N. 01/2010-
SLTI/MPOG, Lei 8.666/13. Recursos Orçamentários: Valor: R$ 695.535,69 (seiscentos e
noventa e cinco mil, quinhentos e trinta e cinco reais e sessenta e nove centavos) PTRES-
203997 e ED- 449051. NE-400/2022 de 13/05/2022, na modalidade global, no valor de R$

695.535,69 Vigência: 360 dias corridos, a contados a partir da data da assinatura.
Assinatura: 19/05/2022. Assinam: Marcelo Nobre Tavares, Diretor da Secretaria
Administrativa-TRF5ªR., Vinícius dos Santos Pinto, representante da Contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 4° Termo Aditivo ao Contrato n° 36/2021. Contratante: TRF5ªRegião. Contratada:
G3 COMÉRCIO E SISTEMAS LTDA CNPJ nº 02.606.231/0001-79. Objeto: Prorrogar o prazo
previsto no item 7.2.1 - DA ENTREGA E INSTALAÇÃO, da Cláusula Sétima do Contrato nº
36/2021, com fundamento no art. 57, § 1º, inciso V, da Lei 8.666/1993. CLÁUSULA
SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO DO PRAZOS: O prazo previsto no item 7.2.1 - DA ENTREGA
E INSTALAÇÃO, da Cláusula Sétima será prorrogado por mais 40 (quarenta) dias úteis.
Fundamento Legal: Lei 8.666/1993. Vigência: A partir de 09/05/22. PAV n° 0008825-
68.2021.4.05.7000-TRF5ªR. Assinatura: 19/05/2022. Assinam: Marcelo Nobre Tavares,
Diretor da Secretaria Administrativa-TRF5ªRegião, e Ozildo Azevedo e Silva Júnior
representante da Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2022 - UASG 70011

Nº Processo: 0001237-96.2022. Objeto: Registro de Preços de Aparelhos de
Utensílios Domésticos - Frigobares e Micro-ondas.. Total de Itens Licitados: 2. Edital:
20/05/2022 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, 377, Farol -
Maceió/AL ou https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00026-2022. Entrega das
Propostas: a partir de 20/05/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 02/06/2022 às 14h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 19/05/2022) 70011-00001-2021NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
SECRETARIA DO TRIBUNAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo: (PAD) 1157/2016 TRE-AM. Espécie: Sexto Termo Aditivo ao Contrato nº 10/2016,
de locação de imóvel destinado a abrigar o cartório da 67ª ZE - Apuí/AM. LOCATÁRIO:
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS. LOCADOR: ANDERSON LEITE DO
NASCIMENTO. Fundamentação Legal: com disposto na Lei nº 8.666, de 21 de junho 1993,
em especial no Art. 62, § 3º, inciso I, e o Art. 3° da Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991.
Do Objeto: alteração do caput da Cláusula Terceira (Do Prazo de Vigência) e da Cláusula
Quarta (Do Preço). DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente contrato é de
12 (doze) meses, ou seja, de 23/06/2022 a 22/06/2023. DO PREÇO: o preço mensal do
presente contrato é de R$ 1.618,87 (um mil, seiscentos e dezoito reais e oitenta e sete
centavos). Data da Assinatura: 12/05/2022. Assinam: Desdor. Presidente, JORGE MANOEL
LOPES LINS, pelo Locatário, e o Sr. ANDERSON LEITE DO NASCIMENTO pelo Locador.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo: (PAD) 15107/2015 TRE-AM. Espécie: Sexto Termo Aditivo ao Contrato nº
08/2016, de locação de imóvel destinado a abrigar o cartório da 14ª ZE - Boca do Acre/AM.
LOCATÁRIO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS. LOCADOR: RAILSON LIMA DE
ARAÚJO. Fundamentação Legal: com disposto na Lei nº 8.666, de 21 de junho 1993, em
especial no Art. 62, § 3º, inciso I, e o Art. 3° da Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991.
Do Objeto: alteração do caput da Cláusula Terceira e da Cláusula Quarta, referentes ao
Prazo de Vigência ao Preço, respectivamente. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência
do presente contrato é de 12 (doze) meses, ou seja, de 23/06/2022 a 22/06/2023. DO
PREÇO: o preço mensal do presente contrato é de R$ 2.298,59 (dois mil, duzentos e
noventa e oito reais e cinquenta e nove centavos). Data da Assinatura: 12/05/2022.
Assinam: Desdor. Presidente, JORGE MANOEL LOPES LINS, pelo Locatário, e o Sr. RAILSON
LIMA DE ARAÚJO pelo Locador.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato nº 028/2022, firmado entre a União, por intermédio do Tribunal Regional
Eleitoral da Bahia e o Município de Remanso/BA. OBJETO: Comodato de imóvel.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93 e artigo 579 e seguintes do Código Civil. PROCESSO SEI
n.º 0057049-52.2016.6.05.8000. VIGÊNCIA: da data da assinatura até 25/03/2023.
ASSINATURA: 19/05/2022. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE-BA e o Sr.
Marcos Carvalho Palmeira, pelo Comodante.

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato nº 19/2022, firmado entre a União, por intermédio do Tribunal Regional
Eleitoral da Bahia e o Município de Wenceslau Guimarães/BA. OBJETO: Cessão de uso de
imóvel. FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93. PROCESSO SEI n.º 0020401-97.2021.6.05.8000.
VIGÊNCIA: 60 dias, contados da data da assinatura. ASSINATURA: 29/04/2022.
SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE-BA e o Sr. Carlos Alberto Liotério dos
Santos, pelo Cedente.

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO Nº 21/2022

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº
0019885-77.2021. , publicada no D.O.U de 18/05/2022 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Contratação de serviços de recebimento, transporte, entrega e recolhimento de urnas
eletrônicas, cabinas, envelopes de segurança, pastas com o material das seções eleitorais,
urnas de lona, baterias de contingência para UE, mídias de resultado e itens de proteção
individual (álcool, máscara, luva, face-shild) nas Eleições Gerais de 2022, no primeiro turno
de votação e segundo turno, se houver, nos municípios do Estado da Bahia. Novo Edital:
20/05/2022 das 08h00 às 17h59. Endereço: 1. Avenida do Cab, Nr. 150 Paralela -
SALVADOR - BAEntrega das Propostas: a partir de 20/05/2022 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 02/06/2022, às 14h00 no site
www.comprasnet.gov.br.

LUCIO ROBERTO DE OLIVEIRA
Pregoeiro

(SIDEC - 19/05/2022) 070013-00001-2022NE012022

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2022 - UASG 70013

Nº Processo: 0004265-88.2022. Objeto: Registro de preço visando a eventual
contratação de serviços gráficos para a confecção de impressos eleitorais.. Total de Itens
Licitados: 14. Edital: 20/05/2022 das 08h00 às 17h59. Endereço: 1. Avenida do Cab, Nr.
150, Paralela - Salvador/BA ou https://www.gov.br/compras/edital/70013-5-00022-2022.
Entrega das Propostas: a partir de 20/05/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras.
Abertura das Propostas: 06/06/2022 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações
Gerais: O Edital está disponível no Portal de Compras do Governo Federal
(www.gov.br/compras), bem como no site do Tribunal, no endereço www.tre-ba.jus.br.
Outras informações poderão ser obtidas por meio do telefone (73) 3237-1376 .

ATHIE MARCOS ASSIS RAMOS
Pregoeiro

(SIASGnet - 19/05/2022) 70013-00001-2022NE000001
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gaha<_*,d+,ij<_d+,d),kh_l+_j],mn),_<n_*o,p)j<),̂)*<_(),̂+(+,q*lc+,r_*<âà_p<)],̂+ps+*()
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 20 de maio de 2022.
À CPREG,
Ao Pregoeiro, para realização do certame.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 20/05/2022, às 13:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1070673 e o código CRC 5F1912B2.
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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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Obrigado por escolher a Midea!

A Midea é uma empresa comprometida com o bem-estar das pessoas. Com a 

combinação de design inteligente e tecnologia, seu novo equipamento trará 

novas experiências e deixará seu dia a dia muito mais agradável. Uma receita 

simples que fez da Midea uma das maiores fabricantes de eletrodomésticos e 

condicionadores de ar do mundo.

Este manual foi feito especialmente para que você conheça todas as características 

do seu aparelho, além de informações sobre manutenção, execução de serviços 

e claro, como obter o máximo das suas funcionalidades.

Caso precise de informações adicionais ou tenha dúvidas sobre a garantia, entre 

em contato através do nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor, pelos 

telefones ou pelo site abaixo.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
3003 1005 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 648 1005 (demais localidades)

www.mideadobrasil.com.br/pt/faleconosco 
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NOTA

Algumas figuras/fotos apresentadas neste manual podem ter sido feitas com equipamentos 

similares ou com a retirada de proteções/componentes para facilitar a representação, 

entretanto o modelo real adquirido é que deverá ser considerado.

Os componentes desse produto e sua embalagem são recicláveis. Não descarte no lixo comum.

Para o descarte seguro e sustentável de seu antigo aparelho, entre em contato com a nossa 
central de atendimento ao cliente, pelos telefones 3003 1005 (capitais e regiões metropolitanas) 
ou 0800 648 1005 (demais localidades), ou pelo site www.mideadobrasil.com.br/pt/faleconosco, 
para obter informações dos postos de descarte mais próximos de sua localidade.

SUSTENTABILIDADE

Indica ao usuário detalhes sobre o funcionamento do aparelho, geralmente 

recomendações da melhor utilização deste.
NOTA

Indica ao usuário observações muito importantes sobre o funcionamento, 

recomendações que não podem deixar de ser realizadas para garantir sua segurança.
IMPORTANTE

Indica ao usuário procedimentos que requerem muita atenção, pois podem trazer 

riscos ao aparelho e também a saúde do usuário se não realizados corretamente.
ATENÇÃO

Indica ao usuário práticas inseguras quanto ao funcionamento do aparelho, que 

podem resultar em alto risco à saúde e/ou acidentes graves ou fatais. 
PERIGO

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

O manual do usuário que acompanha seu equipamento foi desenvolvido com o objetivo de 

esclarecer quaisquer dúvidas que possam surgir durante o uso. Além disso, ele contém informações 

importantes sobre segurança que se seguidas corretamente, podem garantir o bom funcionamento 

do aparelho e, mais importante, garantir a sua segurança.

Pensando no consumidor, este manual foi produzido com textos objetivos e claros, imagens e 

fotos que facilitam o entendimento dos procedimentos descritos e enfatizando observações que 

requerem maior atenção para o melhor uso do aparelho.

Ao descartar o aparelho, a porta deve ser retirada. Frigobares que estejam fora de operação 

podem apresentar perigo iminente, especialmente a crianças, pois, ao brincarem com o 

produto, podem ficar presas em seu interior, com risco grave de falta de ar e até mesmo 

de um acidente fatal.

PERIGO
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Para garantir o melhor desempenho de 
seu produto leia atentamente todas as 
recomendações a seguir. Não descarte o Manual 
do Usuário, guarde-o para eventuais consultas. 
Leia todas as instruções antes de usar o aparelho.

1.1  - Medidas Importantes de Segurança
Para reduzir os riscos de queima, choques 
elétricos, incêndio, explosões ou ferimentos 
pessoais siga as recomendações básicas de 
segurança ao usar este aparelho:

IMPORTANTE

Este aparelho não pode ser utilizado por 
crianças ou pessoas com capacidades 
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas 
sem a supervisão de um responsável. Os 
usuários devem ser bem instruídos sobre 
as questões de segurança e também dos 
perigos do uso inapropriado do aparelho.

Crianças devem ser supervisionadas para  
não brincarem com o aparelho.

Se o cordão de alimentação estiver 
danificado, ele deve ser substituído pelo 
fabricante, agente autorizado ou pessoa 
qualificada, a fim de evitar riscos.

ATENÇÃO

1 - SEGURANÇA

IMPORTANTE

NÃO UTILIZE o aparelho após este ter 
apresentado defeito, ter sofrido algum 
dano ou mesmo com o cabo de alimentação 
e/ou o plugue danificados. Entre em contato 
com o SAC Midea para realizar um exame, 
ajuste ou reparo.

1. Instale-o apenas em conformidade com as 
instruções de instalação fornecidas neste 
Manual do Usuário.

2. Verifique se a tensão da rede elétrica no local 
de instalação é a mesma indicada na etiqueta 
localizada no frigobar.

3. Para evitar acidentes, mantenha o material 
da embalagem fora do alcance de crianças, 
após desembalar o aparelho.

4. Para se proteger contra choques elétricos, 
não mergulhe o cabo de alimentação nem o 
plugue em água ou em qualquer outro líquido.

5. Para desligar, retire o plugue da tomada 
elétrica. Sempre desconecte segurando pelo 
plugue, nunca puxe pelo cabo de alimentação.

ATENÇÃO

Não armazene substâncias explosivas, tal 
como: produtos em latas de aerossol com 
propelente inflamável, sob risco de explosão.

6. Mantenha o cabo de alimentação longe de 
superfícies aquecidas, fique atento para que 
este não esteja dobrado ou pressionado por 
algum móvel ou pelo próprio aparelho.

7. Não deixe que o cabo de alimentação fique 
pendurado em mesas, balcões ou sobre 
outras superfícies.

8. Evite manusear o aparelho e o cabo de 
alimentação com os pés e as mãos úmidos 
e/ou pés descalços.

9. Não armazene substâncias inflamáveis, tal 
como: éter, benzina, gases e colas dentro 
do aparelho.

10. Não utilize o frigobar para fins diferentes dos 
previstos neste Manual do Usuário.

11. Em caso de mau funcionamento ou se 
observar fumaça desligue ou desconecte o 
plugue da tomada e contate a assistência 
técnica autorizada.

12. Este aparelho é destinado a ser utilizado 
somente em aplicações domésticas e 
similares, tais como:
•  Cozinhas de funcionários em lojas, escritórios 

ou outros ambientes de trabalho;
•  Para uso por clientes em hotéis, motéis, 

pousadas e outros ambientes de tipo 
residencial; 

•  Ambientes do tipo cama e café da manhã;
•  Cantinas e ambiente não comerciais 

similares.
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ATENÇÃO

Não utilize aparelhos elétricos dentro 
do compartimento de armazenagem de 
alimentos do aparelho.

ATENÇÃO

Mantenha desobstruídas as aberturas para 

ventilação do aparelho.

IMPORTANTE

A adaptação e a preparação do local 

para a instalação do produto, tais como: 

alvenaria, carpintaria, gesso, rebaixamento, 

mobiliário, preparação da rede elétrica do 

ambiente (tomada, disjuntor, bitola de cabos, 

eletroduto, etc), é de inteira responsabilidade 

do usuário/consumidor.

NOTA

Não exerça pressão sobre as portas (ou 
sobre qualquer componente) do aparelho, 
pois poderá desregular as dobradiças, 
prejudicando a vedação do refrigerador e 
assim, comprometer seu desempenho.

NOTA

Ao fechar a porta do frigobar, haverá 

formação de vácuo interno, dificultando a 

abertura da mesma, o que é normal devido 

a vedação, a qual contribui para a redução 

do consumo de energia. Aguarde alguns 

instantes antes de abrir a porta novamente. 

13. Mantenha o produto sempre limpo e higienizado 
a fim de prolongar sua vida útil.

14. Não armazene nem utilize este aparelho em 
ambientes externos (ao ar livre).

15. Retire o plugue da tomada sempre que for 
fazer limpeza ou manutenção, após finalizar a 
limpeza recoloque os componentes no aparelho 
antes de ligá-lo.

16. Não respingue água ou outros líquidos 
sobre o frigobar, pois poderá causar mau 
funcionamento ou choques elétricos.

17. Não coloque objetos pesados ou recipientes 
com líquido sobre o frigobar para evitar 
choques elétricos e danos ao produto.

18. Caso ocorra a deformação de alguns dos 
componentes, o bom funcionamento do 
aparelho ficará comprometido.

19. É recomendado que antes de utilizar pela 
primeira vez o aparelho, o mesmo fique 
desligado por aproximadamente duas horas. 
Após este período o aparelho poderá ser 
conectado a tomada e utilizado normalmente.

20. É normal que o condensador, o compressor 
e as laterais do frigobar apresentem 
temperaturas elevadas.

21. Não danifique o circuito de refrigeração do 
aparelho, este pode ser danificado caso o 
mesmo seja posicionado horizontalmente.

22. Não instale o produto nas proximidades de 
um ponto de gás.

23. Sempre que possível evite a utilização de  
extensões e conectores tipo T e benjamins. 
Dê preferencia à uma tomada exclusiva 

24. Não utilize estabilizador ou “No-break” de 
computadores, eles poderão incendiar-se 
ou danificar o frigobar.

25. O uso de acessórios não recomendados pela 
Midea pode provocar acidentes e danos ao 
aparelho e/ou acessórios.

26. Este aparelho não é destinado a ser operado 
por meio de um temporizador externo ou 
sistema de controle remoto separado.

27. Tenha o cuidado em não colocar as mãos 
sob o aparelho, podem existir arestas que 
venham a causar ferimentos.

28. A Nota Fiscal e o Certificado de Garantia 
são documentos importantes e devem ser 
guardados para efeito de garantia.
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2 - INSTALAÇÃO

2.1 - Recomendações para a Instalação
1. Antes de utilizar o frigobar pela primeira 

vez, remova todo o material de embalagem 

que possa interferir na utilização deste; 

descarte apropriadamente: fitas que 

trancam prateleiras, bandejas e  portas, 

filmes de proteção e outros materiais como 

isopor ou papelão.

2. Tenha cuidado para não inclinar mais do 

que 30° o aparelho.

3. O frigobar deve ser colocado em uma 

superfície que seja suficientemente 

resistente para suportar o peso total 

do aparelho, quando este estiver com 

capacidade de armazenamento completa.

4. Não instale o aparelho em locais muito 

úmidos, com altas temperaturas nem 

próximos de fontes de calor. Instale em 

um local seco para evitar danos, umidade 

ou ferrugem.

5. É recomendável que o aparelho seja 

mantido em um ambientes onde a 

temperatura permaneça entre 13°C e 

25°C. Este cuidado irá permitir um melhor 

desempenho do produto.

6. O aparelho poderá ser instalado no chão 

ou em um balcão. A superfície escolhida 

deverá estar nivelada e deve respeitar os 

espaçamentos indicados na figura a seguir 

(15 cm nas laterais e atrás e 10 cm sobre 

o aparelho), permitindo assim adequada 

circulação de ar, já que o sistema de 

refrigeração necessita da troca de ar para 

manter sua eficiência no resfriamento.

7. Verifique finalmente se o espaço deixado 

na frente do aparelho é suficiente para fácil 

acesso interno e abertura correta da porta.

15cm

15cm

10cm

15c
m

15 cm

15 cm

10 cm

15 cm

MAX.

30°

MÁX.

30°
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O aparelho deve estar nivelado para o correto 

funcionamento, caso isso não seja verificado 

podem ocorrer alguns problemas, tais como: 

dificuldade na abertura da porta, instabilidade  do 

aparelho, má isolação da borracha da porta, etc.

1. O nivelamento deve ser feito com a porta 

fechada e com os pés traseiros firmemente 

apoiados no chão.

2. Os pés frontais da base do aparelho 

são móveis, permitindo assim o correto 

nivelamento do produto.

3. Para movimentá-los basta:

• Girar no sentido horário (sentido dos 

ponteiros do relógio) para elevar o 

aparelho.

• Girar no sentido anti-horário (sentido 

contra os ponteiros do relógio) para 

baixar o aparelho.

Este procedimento deve ser utilizado para 

corrigir pequenos defeitos de nivelamento 

da superfície onde o aparelho está sendo 

instalado. 

Em situações onde o desnivelamento da 

superfície é excessiva, é recomendado a 

regularização da mesma para somente 

depois instalar por definitivo o aparelho no 

local desejado.

2.2 - Nivelamento do Frigobar
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2.3  - Instruções para Instalação Elétrica

Este aparelho deve ser ligado em uma rede 
elétrica com aterramento de acordo com o 
padrão NBR 5410. Este aparelho é equipado com 
cabo com fio e plugue de aterramento. O plugue 
deve ser colocado em tomadas devidamente 
instaladas e aterradas.

Consulte sempre um eletricista ou instalador 
qualificado para que as instruções de aterramento 
sejam devidamente observadas. 

A  instalação do ponto de alimentação deve 
seguir a norma NBR 5410 (instalações elétricas 
de baixa tensão).

IMPORTANTE

Risco de Choque Elétrico.

• O aterramento garante a proteção do 

usuário contra choques elétricos através 

das partes metálicas do aparelho.

• A tomada utilizada pelo aparelho deve 

estar com o fio terra devidamente 

conectado internamente para garantia 

do aterramento do aparelho através do 

plugue do mesmo.

• O plugue do aparelho (2P+T) está de 

acordo com a NBR14136.

• Não desmonte o aparelho. A desmontagem 

somente poderá ser realizada por 

técnico habilitado e autorizado, devido 

aos componentes elétricos que ficarão 

expostos durante a operação de 

desmontagem, testes, etc.

NOTA

O cabo de alimentação com plugue 2P+T 
(2 polos + terra) está de acordo como novo 
padrão NBR 14136.

ATENÇÃO

• A tomada elétrica, por motivo de 

segurança, deve estar localizada em um 

local de fácil acesso após a instalação 

do aparelho. 

• Verifique atentamente a tensão do 

frigobar antes de ligá-lo na tomada. Este 

aparelho NÃO é bivolt.

NOTA

No exemplo acima consideramos a utilização 

de uma tomada exclusiva para o aparelho.

Tipo de Linha Elétrica (B1)*

Nº condutores (de cobre) carregados: 2

Capacidade de condução 
de corrente (A)

Seção Nominal
do cabo (mm²)

9,0 0,5

Exemplo de cálculo do dimensionamento da 

rede elétrica:

A seção nominal do cabo (mm²), até a tomada 

onde o aparelho será ligado, deverá ser 

dimensionada em função da capacidade de 

condução de corrente elétrica - Como referência 

ver tabela abaixo, obtida da norma NBR 5410.

Por exemplo, para produtos com corrente 

máxima de 9,0 A; a tabela indica a utilização, 

para efeito de segurança, de cabos com seção 

nominal de pelo menos 0,5 mm².

*  Método de referência B1: Condutores isolados 
ou cabos unipolares em eletroduto de seção 
circular embutido em alvenaria. (Fonte: Tabela 
de tipos de linhas elétricas - NBR 5410).
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6. Retire o pé de apoio girando no sentido anti-
horário (sentido contrário ao movimento dos 
ponteiros do relógio).

7. Inicie o procedimento 
de instalação das 
dobradiças no lado 
oposto do frigobar.

8. Recoloque os tampões 
dos furos e a proteção 
d e  p l á s t i c o  d a 
dobradiça superior.

2.4  - Reversão da Porta
O seu frigobar vem de fábrica com a porta 
instalada de forma a abrir para a direita. 
Dependendo do local de instalação poderá 
ser mais conveniente que a porta abra para 
a esquerda. Dessa forma, siga as instruções 
a seguir para realizar o procedimento de 
reversão da porta.

IMPORTANTE

Após realizar a reversão, aguarde 2 horas, com o 
frigobar na vertical, antes de ligá-lo novamente.

1. Ajuste os dois pés de apoio na posição 
mais alta.

É recomendável que essa manutenção seja 
efetuada por duas pessoas. Antes de iniciar 
tenha em mãos uma chave Phillips e uma 
chave de fenda.

NOTA

Retire todos os alimentos do interior do 
frigobar para facilitar o procedimento.

ATENÇÃO

Retire o plugue da tomada ou desligue o 
disjuntor e deixe o botão de controle de 
temperatura na posição desl. antes de 
realizar qualquer serviço de instalação, 
limpeza ou manutenção.

3

desl.

4

5

6 1

2

Modelos 45L e 93L

3

desl.

4

56

1 2Modelos 124L

2. Remova a proteção de plástico da dobradiça da 
porta. Com auxilio de uma chave de fenda empurre 
uma das laterais da proteção para fora.

3. Remova os parafusos com a chave Phillips. Tenha 
cuidado ao remover o último parafuso, segurando 
a porta para que a mesma não caia.

Proteção
de plástico

Parafusos

4. Posicione o frigobar na horizontal para remover o 
pé de apoio da base.

5. Remova os parafusos com a chave Phillips. Tenha 
cuidado ao remover o último parafuso, segurando 
a porta para que a mesma não caia.

Pé de apoio 
da baseParafusos
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3 - DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES

1. Controle da temperatura (Termostato)

2. Congelador

3. Pé de apoio regulável esquerdo

4. Pé de apoio regulável direito

5. Porta-garrafa e porta-latinhas

6. Prateleira da porta

7. Prateleira interna

8. Bandeja do congelador

9. Porta

10. Puxador

11. Dobradiça da porta

3.1 - Nome das Peças e Acessórios do Frigobar

Modelos 45 Litros - MRC06B1 e MRC06B2:

12

3

5

4

6

7

8

9

10 11

Proposta ITEM 01 MANUAL (1080649)         SEI 0001237-96.2022.6.02.8000 / pg. 239



13
MRC_USER MANUAL (2017-07_Rev.05)

1. Controle da temperatura (Termostato)

2. Congelador

3. Pé de apoio regulável esquerdo

4. Pé de apoio regulável direito

5. Porta-garrafa

6. Porta-latinhas

7. Prateleira menor da porta

8. Prateleira maior da porta

9. Prateleira interna

10. Regulagem de altura da prateleira interna

11. Bandeja do congelador

12. Gaveta

13. Porta

14. Puxador

15. Dobradiça da porta

Modelos 93 Litros - MRC10B1 e MRC10B2:

13

1514

super latas
temperatura

desl.

Super Gaveta

1

2

3

5

4

6

7

8

9

9

9

1010

11

12
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13

15141. Controle da temperatura (Termostato)

2. Congelador

3. Pé de apoio regulável esquerdo

4. Pé de apoio regulável direito

5. Porta-garrafa

6. Porta-latinhas

7. Prateleira menor da porta

8. Prateleira maior da porta

9. Prateleira interna

10. Regulagem de altura da prateleira interna

11. Bandeja do congelador

12. Gaveta

13. Porta

14. Puxador

15. Dobradiça da porta

Modelos 124 Litros - MRC12B1 e MRC12B2:

temperatura

Super Gaveta

6

7

8

9

9

9

2

3 4

5

10

10

10

10

11

1

12
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3.2 - Características Técnicas Gerais

3.3 - Características do Frigobar

MODELO MRC 06B1 06B2 10B1 10B2 12B1 12B2

Tensão (V) 127 220 127 220 127 220

Frequência (Hz) 60

Corrente (A) 1,20 0,71 1,30 0,73 1,20 0,95

Classe Climática T

Fluido Refrigerante R-600a

Massa (peso) de Refrigerante (g) 16 20 28

Agente Expansor Ciclopentano

Sistema de Degelo Manual

Capacidade (L) 45 93 124

Dimensões Externas (mm)

Largura x Altura x Profundidade 472 x 492 x 450 472 x 860 x 450 501 x 860 x 540

Massa (peso) do Produto (kg) 17,0 14,9 22,1 20,8 25,7 24,5

Os frigobares 45L / 93L / 124L contém:

• Congelador

• Espaço para garrafa 2 litros

• Espaço reservado para latas

• Porta reversível

• Espaço interno otimizado

ATENÇÃO

O congelador serve apenas para fazer gelo, 
não sendo recomendada a utilização do 
mesmo para armazenar alimentos.
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Temperatura ambiente abaixo de 
15ºC (posição “1” e “2”):

• Poucos alimentos armazenados.

• Pouca frequência de abertura de porta.

Temperatura ambiente entre 15ºC 
e 30ºC (posição “3” e “4”):

• Frigobar parcialmente armazenado 

com alimentos.

4 - UTILIZAÇÃO

4.1 -  Ligar e Desligar
Para ligar ou desligar o seu frigobar, gire o botão de 

controle de temperatura para cima até a posição “desl.” 

Para realizar limpezas e manutenções retire o plugue 

da tomada para evitar acidentes.

4.2 -  Controle da Temperatura
O controle da temperatura pode ser ajustado para 

melhor atender as condições de conservação dos 

alimentos, conforme o grau de utilização do aparelho.

A temperatura interna é ajustada girando o botão  de 

controle de temperatura até o nível desejado.

IMPORTANTE

Na primeira utilização mantenha 

o aparelho operando durante 2 ou 

3 horas antes de abastecê-lo com 

alimentos. Esse tempo é necessário 

para a estabilização da temperatura 

interior do aparelho.

NOTA

Evite regular a temperatura do aparelho 

na posição “1” em dias quentes, com 

muitos alimentos armazenados e com 

maior frequência de abertura da porta.

NOTA

Para dias frios, com poucos alimentos 

armazenados e baixa frequência de 

abertura de porta, evite regular a 

temperatura do frigobar na posição “6”.

NOTA

Ajustar o controle de temperatura para a posição 

“desl.“ não interrompe a passagem de energia. 
Para isso, desligue o aparelho da tomada.

desl.

temperatura
Modelos 45L e 93L

Modelo 124L

desl.

temperatura

Temperatura ambiente acima de 
30ºC (posição “5” e “6”):

• Muitos alimentos armazenados.

• Muita frequência de abertura de porta.
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4.4 - Recomendações de Utilização
As recomendações a seguir aumentam a 

vida útil do seu frigobar e garantem o bom 

funcionamento do mesmo.

1. Al imentos quentes não devem ser 

guardados no frigobar. Eles provocam 

o superaquecimento no sistema de gás, 

aumentando o consumo de energia e 

diminuindo a vida útil do aparelho. Portanto, 

aguarde o seu resfriamento para armazená-

lo da forma correta.

NOTA

Observe antes de guardar os alimentos no 

seu frigobar a temperatura de conservação 

necessária para o alimento em questão. 

Esta informação, geralmente, está indicada 

na embalagem do alimento. Desse modo é 

possível escolher o melhor lugar no frigobar 

para guardar o alimento.

2. Não coloque alimentos em recipientes 

sem tampa na geladeira. A umidade 

proporcionada pelos alimentos forma 

uma camada de gelo na superfície interna 

do frigobar.

3. Antes de colocar no frigobar, lave os 

produtos, como enlatados, ovos, frutas 

e legumes, garrafas, iogurtes, etc. Essa 

atitude evita a formação de bactérias no 

interior do frigobar.

Siga estas instruções para o primeiro 

abastecimento ou após o degelo total para 

limpeza do frigobar.

1. Conecte o plugue de seu frigobar na tomada 

e regule o controle da temperatura na 

posição “6”.

2. Deixe seu frigobar funcionando por 2 ou 

3 horas para estabilizar a temperatura, 

somente depois disso armazene qualquer 

alimento em seu interior.

3. Inicie o abastecimento pelas prateleiras, 

deixando a porta por último. É importante 

respeitar os limites máximos de cargas 

indicados.

4. Após o abastecimento, regule o controle da 

temperatura na posição desejada.

4. As prateleiras não devem ser forradas 

com plásticos ou vidros, pois isso dificulta 

a circulação de ar e consequentemente a 

conservação dos alimentos.

5. Evite odores no frigobar uti l izando 

somente desodorizantes específicos para 

este fim.

desl.

4.3 -  Abastecendo o Frigobar
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5 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO

5.1 - Limpeza Externa
1. Use esponjas ou panos macios umedecidos 

com sabão neutro e água morna. Enxágue e 

seque bem o frigobar.

2. Para limpar a parte traseira, use somente 

aspirador de pó ou espanador. O pó 

acumulado afeta o desempenho do 

aparelho. É aconselhável realizar esta 

limpeza periodicamente a cada 6 meses.

Jamais limpe seu frigobar com fluídos 

inflamáveis como álcool, querosene, 

gasolina, tíner, solventes, removedores ou 

com produtos químicos como detergentes 

com amoníacos, ácidos, vinagres, soda ou 

abrasivos como saponáceos, esponjas 

plásticas ou de aço, lã de aço, etc, nem use 

produtos que liberem vapores químicos 

corrosivos e/ ou tóxicos no aparelho.

IMPORTANTE

ATENÇÃO

Retire o plugue da tomada ou desligue o 

disjuntor e deixe o botão de controle de 

temperatura na posição “desl.” antes de 

realizar qualquer serviço de instalação, 

limpeza ou manutenção.

3

desl.

4

5

6 1

2

Modelos 45L e 93L

3

desl.

4

56

1 2
Modelos 124L
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IMPORTANTE

Não uti l ize objetos pontiagudos no 

aparelho. As peças plásticas NÃO podem 

ser lavadas com água quente.

NOTA

Para facilitar a limpeza, é possível retirar 

a borracha de vedação. Para isso, puxe-a 

com cuidado.

5.2 - Limpeza Interna

1. A borracha de vedação da porta suja 

com facilidade e fica coberta com água 

proveniente da condensação. Limpe-a 

apenas com sabão neutro e água morna.

2. Limpe a parte interna do frigobar apenas 

com panos macios umedecidos com sabão 

neutro e água morna. Sempre enxágue e 

seque bem o frigobar internamente. Evite 

deixar o interior úmido.

Após a limpeza, conecte o plugue na tomada 

elétrica. Deixe o frigobar funcionando durante 

4 horas com a porta fechada e o controle de 

temperatura na posição “6”.  Em seguida, ajuste 

o controle de temperatura na posição desejada.

Em caso de viagem ou ausência prolongada no 

local onde está instalado o aparelho, recomenda-

se retirar todos os alimentos do frigobar. 

Se o frigobar não for usado por muito tempo, 

retire o plugue da tomada elétrica, limpe e seque 

o aparelho. Em seguida mantenha a porta aberta 

para circulação de ar.

3

desl.

4

5

6 1

2

Exemplo com modelos 45L ou 93L
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ATENÇÃO

Não uti l ize disposit ivos mecânicos, 

ou outros meios, diferentes daqueles 

recomendados pelo fabricantes para 

acelerar o processo de degelo.

6 - DEGELO

O degelo periódico é extremamente necessário 

para manter um melhor funcionamento 

do apare lho .  O  mesmo deve ser  fe i to 

manualmente quando a camada de gelo 

atingir uma espessura entre 3 mm e 4 mm.

Para  isso ,  recomendamos o  seguinte 

procedimento:

1. Retire o plugue da tomada.

2. Retire todos os alimentos do interior do 

frigobar, iniciando por aqueles armazenados 

na porta.

3. Retire todos os acessórios do interior do 

frigobar mantendo, entretanto, a bandeja 

de degelo em seu devido local, abaixo do 

congelador.

4. Durante o processo mantenha a porta 

aberta. 

5. Depois de terminado o degelo, limpe o 

frigobar.

6. Ligue o plugue na tomada e deixe o seu 

frigobar funcionando com o botão de 

controle de temperatura regulado na 

posição “6” por duas horas. 

7. Após este período, retorne a regulagem de 

temperatura à posição desejada.

8. Inicie o abastecimento do frigobar pelas 

prateleiras internas, deixando a porta por 

último.
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7 - SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

A Assistência Técnica Autorizada Midea está sempre a sua disposição. Entretanto, caso seu frigobar 

apresente problema de funcionamento verifique na tabela abaixo as prováveis causas. Efetue as 

correções que possam ser realizadas em casa. Se o problema persistir entre em contato com a 

Assistência Técnica Autorizada.

PROBLEMA CAUSA POSSÍVEL

O frigobar não gela

Verifique se há corrente elétrica na rede de alimentação.

Verifique se a tensão está normal e se corresponde a etiqueta na parte 

traseira do frigobar.

Verifique se a tomada elétrica apresenta algum defeito.

Verifique se o plugue foi inserido corretamente na tomada elétrica.

Verifique se o botão do controle de temperatura está na posição “desl.”.

Verifique se faltou energia elétrica ou se o disjuntor está desligado.

Não gela 
corretamente

Verifique o excesso de gelo no congelador.

Verifique se as prateleiras estão cobertas ou com excesso de vasilhas 

que impeçam a livre circulação do ar.

Verifique se o controle de temperatura está em numeração muito baixa.

Verifique se o controle de temperatura está na posição “desl.”.

Refrigeração 
insuficiente

Verifique se o controle de temperatura foi regulado para a posição 

correta.

Verifique se há espaço livre suficiente em torno do frigobar.

Verifique se a porta fecha corretamente e se a borracha de vedação está 

em boa condição.

Verifique se o frigobar está exposto à luz direta do sol ou instalado perto 

de fontes de calor.

Verifique se há excesso de alimentos no interior do aparelho.

Verifique se os alimentos estão quentes.

Alimentos congelados 
fora do congelador

Verifique se a temperatura foi regulada para a posição correta.

Verifique se os alimentos foram colocados muito juntos uns dos outros.

Ruídos estranhos

Verifique se o aparelho foi instalado firmemente sobre uma superfície 

estável.

Verifique se o aparelho sofreu choques ou bateu em outros objetos.

Verifique se o frigobar está encostado na parede.

O compressor não 
desliga
automaticamente

Verifique se a porta fecha corretamente e se a borracha de vedação está 

em boa condição.

Verifique se o controle de temperatura foi regulado para a posição correta.
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Certificado de Garantia
O Frigobar Midea é garantido contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 12 (doze) meses 
contados a partir da emissão da Nota Fiscal ao Consumidor. Dentro do período de garantia 
estão compreendidos 03 (três) meses de garantia legal e 09 (nove) meses de garantia 
especial, concedida pela Midea.

A MIDEA CARRIER concederá, no COMPRESSOR, garantia de 10 (dez) anos, contados a partir 
da emissão da nota fiscal de venda ao consumidor. A garantia se aplica a produtos 
fabricados a partir de Agosto de 2017. 

As garantias legal e/ou especial compreendem a substituição de peças e mão de obra 
necessárias para o reparo de defeitos devidamente constatados, pelo fabricante ou pela 
Assistência Técnica Autorizada Midea como sendo de fabricação.

A fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para produtos 

desacompanhados de Nota Fiscal de venda ao consumidor, ou produtos cuja Nota 

Fiscal esteja preenchida incorretamente.

As garantias ficarão automaticamente inválidas se:

• Na utilização do produto não forem observadas as instruções e recomendações contidas 
no Manual do Usuário;

• Na instalação do produto não forem observadas as especificações e recomendações 
do Manual do Usuário quanto às condições de instalação do produto, tais como, 
nivelamento do produto, adequação do local para instalação, tensão elétrica compatível 
com o produto etc;

• Constatada corrosão provocada por riscos, deformações ou similares decorrentes da 
má utilização do produto, bem como eventos consequentes da aplicação de produtos 
químicos, abrasivos ou similares que danifiquem a qualidade ou material componente;

• O produto for avariado, inadequadamente utilizado ou ainda sofrer alterações, modificações 
ou consertos feitos por pessoas ou empresas não autorizadas pela MIDEA;

• O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo consumidor;

• Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou 
da etiqueta de identificação do produto.

As garantias não cobrem:

• Despesas com a instalação do produto;

• Transporte do produto até o local da instalação;

• Despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças e acessórios, mesmo que 
comercializados pela Midea;
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As garantias não cobrem (continuação):

• Despesas com mão de obra, materiais, peças e adaptações necessárias à preparação 
do local para instalação do produto, ou seja: rede elétrica, de gás e hidráulica, alvenaria, 
aterramento, bem como suas adaptações;

• Falhas no funcionamento do produto decorrentes de insuficiência, interrupções, problemas 
ou falta de fornecimento de energia elétrica

• Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto;

• Falhas no funcionamento normal do produto decorrentes de falta de limpeza e excesso 
de resíduos, ou ainda, decorrentes da existência de objetos em seu interior estranhos 
ao seu funcionamento e finalidade de utilização;

• Produtos ou peças que tenham sido danificados em consequência de remoção, manuseio, 
quedas ou atos decorrentes da natureza;

• Despesas por procedimentos de inspeção e diagnóstico, incluindo a taxa de visita do 
técnico, que determinem que a falha no produto foi causada por motivo não coberto 
por esta garantia;

• Deslocamento para atendimentos de produtos instalados fora do município sede da 
assistência autorizada, a qual poderá cobrar taxa de locomoção do técnico, previamente 
aprovada pelo consumidor;

• Peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou 
removíveis em uso normal, tais como, lâmpadas, filtros, botões de comando, puxadores, 
bem como, a mão de obra utilizada na aplicação dessas peças e as consequências 
advindas dessas ocorrências;

• Danos causados por movimentação incorreta e avarias de transporte.

Condições Gerais:

A Midea reserva-se o direito de alterar características gerais, técnicas e estéticas de seus 
produtos, sem aviso prévio. Este termo de garantia é válido para produtos vendidos e 
instalados no território brasileiro.

Para a sua tranquilidade, preserve e mantenha o Manual do Usuário com este Termo de 
Garantia, Nota Fiscal de Compra e Comprovante de Entrega do produto em local seguro 
e de fácil acesso.

ESTA GARANTIA É VALIDA APENAS EM TERRITÓRIO BRASILEIRO

Certificado de Garantia
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 3521 - TRE-AL/PRE/PREG

Sr. Chefe SEPAT
 
Segue proposta primeiro classificado Pregão 26/2022,

item 01, razão pela qual solicito a análise da conformidade técnica,
eventos nºs 1080648, 1080649.

Agradeço antecipadamente. 
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 03/06/2022, às 08:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1081188 e o código CRC 15F913EB.

0001237-96.2022.6.02.8000 1081188v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 03 de junho de 2022.
Prezado pregoeiro, o licitante deixou em aberto, na

proposta, qual seria a voltagem e o volume total do frigobar
mas inseriu o modelo (MCR12B) e pudemos verificar nas
páginas 14/15 que se trata de uma capacidade de 124 litros e
220V (a ser confirmada no recebimento).

Entretanto, não achamos informação acerca do
consumo máximo mensal, mas foi declarado em sua proposta,
o que o vincula.

Assim, entendemos ser possível aceitar a proposta
mas sugiro deixar claro que essas características serão
conferidas durante o recebimento do material.

Atenciosamente

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 03/06/2022, às 10:53, 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
1081411 e o código CRC AD2576F7.

0001237-96.2022.6.02.8000 1081411v1
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DECLARAÇÃO ME/EPP
 
Pregão eletrônico 26/2022 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: 33.671.275/0001-06 - LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA 

01 de Junho de 2022.
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Declaração de Cota de Aprendizagem
 
Pregão eletrônico 26/2022 UASG 70011

LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 33.671.275/0001-06, declara sob as penas da Lei, que
cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

BRASÍLIA, 01 de Junho de 2022.
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Declaração de Inexistência de Fato Superveniente
 
Pregão eletrônico 26/2022 UASG 70011

LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ nº 33.671.275/0001-06, 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.

BRASÍLIA, 01 de Junho de 2022.
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Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado
 
Pregão eletrônico 26/2022 UASG 70011

LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 33.671.275/0001-06, 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.

BRASÍLIA, 01 de Junho de 2022.
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Declaração de Acessibilidade
 
Pregão eletrônico 26/2022 UASG 70011

LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 33.671.275/0001-06, 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.

BRASÍLIA, 01 de Junho de 2022.
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Declaração de Menor
 
Pregão eletrônico 26/2022 UASG 70011

LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 33.671.275/0001-06, 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.

BRASÍLIA, 01 de Junho de 2022.
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Declaração de Elaboração Independente de Proposta

Pregão Eletrônico 26/2022 UASG 70011

LICICOM NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, como representante devidamente constituído de 33.671.275/0001-06 -
LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA doravante denominado LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA, para fins do
disposto no Edital do Pregão Eletrônico 26/2022 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 26/2022 UASG 70011 foi elaborada de maneira
independente pelo LICICOM COMERCIO E SERVICOS 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 26/2022 UASG 70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico 26/2022 UASG 70011,não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 26/2022 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 26/2022 UASG 70011, quanto a participar ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 26/2022 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 26/2022 UASG 70011 antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 26/2022 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. 

BRASÍLIA, em 01 de Junho de 2022. 

LICICOM NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA
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DECLARAÇÃO
 
Pregão eletrônico 26/2022 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 26/2022 da UASG 70011 - TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS .
CNPJ: 33.671.275/0001-06 - LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA

BRASÍLIA, 01 de Junho de 2022.
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DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS  
Pregão Eletrônico 262022 

 
LICICOM  COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, estabelecida na Rua Buriti, Lote 01, Loja 19 – 

Edifício Águas de Tambaú, Águas Claras, Brasília – DF, CEP 71.910-180, inscrita no CNPJ sob o nº 
33.671.275/0001-06, por intermédio de seu representante legal, a Sra. MARIA CECILIA AGUIAR 
CERRI, brasileira, empresária, viúva, natural de Ribeirão Preto - SP, portadora da Carteira de 
Identificação nº 6.000-044 expedida pelo SSP-SP em 21/08/1986 e inscrita no CPF/MF sob o n.º 
523.955.026.34, residente e domiciliada na quadra 204, lote 05, bloco B, apartamento 903, 
Águas Claras, Brasília – DF, CEP 71.939-540. 

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.  

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a 
minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores.  

Declaro 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 emprego menor de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego 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.  

Declaro que a proposta apresentada para essa licitação foi elaborada de maneira 
independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa Nº 2 de 16 de 
setembro de 2009 da SLTI/MP.  

Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho 
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art.1º e no inciso III do 
art.5º da Constituição Federal.  

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou 
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. OPTA pelo tratamento 
diferenciado e favorecido estabelecido pela Lei Complementar 123, de 15 de dezembro de 2006, 
nos termos do art. 3º e seus parágrafos, estando apta a usufruir do tratamento ali previsto e 
DECLARA ser MICROEMPRESA. 
Declaro sob as penas da Lei, que cumpro a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no 

art. 429 da CLT. 

Brasília, 1 de junho de 2022. 
 

 

LICICOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 

MARIA CECILIA AGUIAR CERRI 

523.955.026.34 
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DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS  

Pregão Eletrônico 262022 
 

LICICOM  COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, estabelecida na Rua Buriti, Lote 01, Loja 19 – 
Edifício Águas de Tambaú, Águas Claras, Brasília – DF, CEP 71.910-180, inscrita no CNPJ sob o 
nº 33.671.275/0001-06, por intermédio de seu representante legal, a Sra. MARIA CECILIA 
AGUIAR CERRI, brasileira, empresária, viúva, natural de Ribeirão Preto - SP, portadora da 
Carteira de Identificação nº 6.000-044 expedida pelo SSP-SP em 21/08/1986 e inscrita no 
CPF/MF sob o n.º 523.955.026.34, residente e domiciliada na quadra 204, lote 05, bloco B, 
apartamento 903, Águas Claras, Brasília – DF, CEP 71.939-540. 

0, para fins do disposto no edital pregão 582022 descrito declara, sob as penas da lei, 
em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:  
(a) a proposta apresentada para participar do pregão 582022 em referência foi elaborada de 
maneira independente por LICICOM NEGÓCIOS EMPRESARIAIS EIRELI, e o conteúdo da proposta 
não foram, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de 
qualquer outro participante potencial ou de fato do edital de Pregão 582022 em referência, por 
qualquer meio ou por qualquer pessoa;  
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do pregão 582022 em 
referência, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial 
ou de fato do pregão 582022 (c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, 
influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato o pregão em referência, 
quanto a participar ou não da referida licitação;  
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do pregão 582022 em referência, 
não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer 
outro participante potencial ou de fato pregão 582022 em referência (e) que o conteúdo da 
proposta apresentada para participar do pregão «pregão»  582022 em referência, não foi, no 
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer 
integrante deste órgão 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.  

Brasília, 1 de junho de 2022. 
 

 

LICICOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 

MARIA CECILIA AGUIAR CERRI 

523.955.026.34 
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TERMO DE COMPROMISSO DE CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO 
TRABALHISTA PREVEDENCIARIA E DE SEGURANÇA E SAUDE DO 

TRABALHO 
 
 
 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS  
Pregão Eletrônico 262022 

 
LICICOM  COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, estabelecida na Rua Buriti, Lote 01, Loja 19 – 

Edifício Águas de Tambaú, Águas Claras, Brasília – DF, CEP 71.910-180, inscrita no CNPJ sob o nº 
33.671.275/0001-06, por intermédio de seu representante legal, a Sra. MARIA CECILIA AGUIAR 
CERRI, brasileira, empresária, viúva, natural de Ribeirão Preto - SP, portadora da Carteira de 
Identificação nº 6.000-044 expedida pelo SSP-SP em 21/08/1986 e inscrita no CPF/MF sob o n.º 
523.955.026.34, residente e domiciliada na quadra 204, lote 05, bloco B, apartamento 903, 
Águas Claras, Brasília – DF, CEP 71.939-540, DECLARA, para fins de direito, caso seja declarada 
vencedora do certame e celebrado o respectivo Contrato Administrativo, que se compromete a 
observar a Legislação Trabalhista, Previdenciária e de Saúde e Medicina do Trabalho, 
responsabilizando-se pela formalização e registro contratuais e pela previsão de gastos com 
meio ambiente de trabalho, incluindo de proteção. 
 

 

 

Brasília, 1 de junho de 2022. 
 

 

LICICOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 

MARIA CECILIA AGUIAR CERRI 

523.955.026.34 
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TERMO DE CREDENCIAMENTO 
 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS  
Pregão Eletrônico 262022 

 
 Pelo presente instrumento a empresa LICICOM  COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, estabelecida na 
Rua Buriti, Lote 01, Loja 19 – Edifício Águas de Tambaú, Águas Claras, Brasília – DF, CEP 71.910-
180, inscrita no CNPJ sob o nº 33.671.275/0001-06, por intermédio de seu representante legal, 
a Sra. MARIA CECILIA AGUIAR CERRI, brasileira, empresária, viúva, natural de Ribeirão Preto - 
SP, portadora da Carteira de Identificação nº 6.000-044 expedida pelo SSP-SP em 21/08/1986 e 
inscrita no CPF/MF sob o n.º 523.955.026.34, residente e domiciliada na quadra 204, lote 05, 
bloco B, apartamento 903, Águas Claras, Brasília – DF, CEP 71.939-540., DECLARA, sob as sanções 
administrativas cabíveis, inclusive as criminais, e sob as penas da lei, que toda documentação 
anexada ao sistema são autênticas.  
1. Cumpre plenamente os requisitos de habilitação a teor do Art. 4º, inciso VII da Lei Federal n.º 

10.520 de 17/07/2002; 

2. Não foi declarada inidônea por ato do Poder Público; 

3. Não está impedida de contratar com a administração pública ou com qualquer das suas 

entidades de administração indireta (nos termos do Art. 9º da Lei Federal nº 8.666/1993); 

4. Não foi apenada com rescisão de contrato, quer por deficiência dos serviços prestados, quer 

por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5 (cinco) anos; 

5. Não estão em curso procedimentos de execução que poderão acarretar futura constrição 

judicial e responsabilidade patrimonial relevante, assim considerada aquela que ocasionar 

condenação ao pagamento de importância superior a um décimo do capital social, e que não foi 

contratada operação financeira que implique em endividamento nas mesmas proporções. 

6. Responsabilizamos pela autenticidade e veracidade dos documentos e informações 

apresentados para a presente licitação. Por ser verdade, firmamos a presente declaração, nos 

termos e sob as penas da lei. 

Brasília, 1 de junho de 2022. 
 

 

LICICOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 

MARIA CECILIA AGUIAR CERRI 

523.955.026.34 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS  

Pregão Eletrônico 262022 
 

DECLARAÇÃO DO SIMPLES 
 

LICICOM  COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, estabelecida na Rua Buriti, Lote 01, Loja 19 – 
Edifício Águas de Tambaú, Águas Claras, Brasília – DF, CEP 71.910-180, inscrita no CNPJ sob o nº 
33.671.275/0001-06, por intermédio de seu representante legal, a Sra. MARIA CECILIA AGUIAR 
CERRI, brasileira, empresária, viúva, natural de Ribeirão Preto - SP, portadora da Carteira de 
Identificação nº 6.000-044 expedida pelo SSP-SP em 21/08/1986 e inscrita no CPF/MF sob o n.º 
523.955.026.34, residente e domiciliada na quadra 204, lote 05, bloco B, apartamento 903, 
Águas Claras, Brasília – DF, CEP 71.939-540, DECLARA para fins de não incidência na fonte do 
IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento 
da Seguridade Social (COFINS), e da Contribuição para o PIS/PASEP, a que se refere o art. 64 da 
Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial 
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 
de dezembro de 2006. 
Para esse efeito, a declarante informa que: 
I - Preenche os seguintes requisitos: 
a) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os 
documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem 
como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação 
patrimonial; e 
b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação 
pertinente; 
II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à 
Secretaria da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual 
desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação dessas 
informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, com as 
demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e 
tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro 
de 1940 - Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de 
dezembro de 1990). 

Brasília, 1 de junho de 2022. 
 

 

LICICOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 

MARIA CECILIA AGUIAR CERRI 

523.955.026.34 
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DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS  
Pregão Eletrônico 262022 

 
 
 LICICOM  COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, estabelecida na Rua Buriti, Lote 01, Loja 19 – 

Edifício Águas de Tambaú, Águas Claras, Brasília – DF, CEP 71.910-180, inscrita no CNPJ sob o nº 
33.671.275/0001-06, por intermédio de seu representante legal, a Sra. MARIA CECILIA AGUIAR 
CERRI, brasileira, empresária, viúva, natural de Ribeirão Preto - SP, portadora da Carteira de 
Identificação nº 6.000-044 expedida pelo SSP-SP em 21/08/1986 e inscrita no CPF/MF sob o n.º 
523.955.026.34, residente e domiciliada na quadra 204, lote 05, bloco B, apartamento 903, 
Águas Claras, Brasília – DF, CEP 71.939-540. 
 

Declara, sob as penas da Lei nº 6.938/1981, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico 582022, instaurado pelo Processo 

Administrativo, que atendemos aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade 

socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente.  

Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação das declarações e certidões 

pertinentes dos órgãos competentes quando solicitadas como requisito para habilitação e da 

obrigatoriedade do cumprimento integral ao que estabelece o art. 6º e seus incisos, da Instrução 

Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

– MPOG e Decreto nº 7.746 de 5 de junho de 2012, que estabelece critérios, práticas e diretrizes 

para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável.  

Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação do registro no Cadastro Técnico 

Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais caso 

minha empresa exerça uma das atividades constantes no Anexo II da Instrução Normativa nº 31, 

de 03 de dezembro de 2009, do IBAMA.  

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

Brasília, 1 de junho de 2022. 
 

 

LICICOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 

MARIA CECILIA AGUIAR CERRI 

523.955.026.34 
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DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPETITIVO DA 
HABILITAÇÃO 

 
 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS  
Pregão Eletrônico 262022 

 

LICICOM  COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, estabelecida na Rua Buriti, Lote 01, Loja 19 – 
Edifício Águas de Tambaú, Águas Claras, Brasília – DF, CEP 71.910-180, inscrita no CNPJ sob o nº 
33.671.275/0001-06, por intermédio de seu representante legal, a Sra. MARIA CECILIA AGUIAR 
CERRI, brasileira, empresária, viúva, natural de Ribeirão Preto - SP, portadora da Carteira de 
Identificação nº 6.000-044 expedida pelo SSP-SP em 21/08/1986 e inscrita no CPF/MF sob o n.º 
523.955.026.34, residente e domiciliada na quadra 204, lote 05, bloco B, apartamento 903, 
Águas Claras, Brasília – DF, CEP 71.939-540. DECLARA, sob as penas da Lei, a superveniência de 
fato impeditivo da habilitação, conforme dispõe o artigo 32, § 2, da Lei Federal nº 8.666/1993. 
 

Brasília, 1 de junho de 2022. 
 

 

LICICOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 

MARIA CECILIA AGUIAR CERRI 

523.955.026.34 
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DECLARAÇÃO DE PARENTESCO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS  
Pregão Eletrônico 262022 

 

 

 Declaramos, sob as penas da lei e para fins de contratação com o  
MUNICIPÍO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA, pelo Pregão Eletrônico 582022, que nos quadros da 
empresa LICICOM  COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, estabelecida na Rua Buriti, Lote 01, Loja 19 – 
Edifício Águas de Tambaú, Águas Claras, Brasília – DF, CEP 71.910-180, inscrita no CNPJ sob o nº 
33.671.275/0001-06, por intermédio de seu representante legal, a Sra. MARIA CECILIA AGUIAR 
CERRI, brasileira, empresária, viúva, natural de Ribeirão Preto - SP, portadora da Carteira de 
Identificação nº 6.000-044 expedida pelo SSP-SP em 21/08/1986 e inscrita no CPF/MF sob o n.º 
523.955.026.34, residente e domiciliada na quadra 204, lote 05, bloco B, apartamento 903, 
Águas Claras, Brasília – DF, CEP 71.939-540. 
inexistem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 

terceiro grau, inclusive, dos membros ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções 

administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e 

assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica 

da área encarregada da licitação. 

 

Brasília, 1 de junho de 2022. 
 

 

LICICOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 

MARIA CECILIA AGUIAR CERRI 

523.955.026.34 
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DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PLENO CONHECIMENTO E 
ANUÊNCIA AOS TERMOS DO EDITAL 

 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS  

Pregão Eletrônico 262022 
 
 

LICICOM  COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, estabelecida na Rua Buriti, Lote 01, Loja 19 – 
Edifício Águas de Tambaú, Águas Claras, Brasília – DF, CEP 71.910-180, inscrita no CNPJ sob o nº 
33.671.275/0001-06, por intermédio de seu representante legal, a Sra. MARIA CECILIA AGUIAR 
CERRI, brasileira, empresária, viúva, natural de Ribeirão Preto - SP, portadora da Carteira de 
Identificação nº 6.000-044 expedida pelo SSP-SP em 21/08/1986 e inscrita no CPF/MF sob o n.º 
523.955.026.34, residente e domiciliada na quadra 204, lote 05, bloco B, apartamento 903, 
Águas Claras, Brasília – DF, CEP 71.939-540, DECLARA, para os devidos fins, que tem 
conhecimento e aceita os termos do Edital e seus anexos e compromete-se a cumprir 
integramente as exigências nele estabelecidas, assumindo inteira responsabilidade pela 
veracidade e autenticidade de todos os documentos e informações prestadas pela empresa, 
prepostos ou procuradores, bem como pela correção e suficiência da proposta apresentada. 

 

 

Brasília, 1 de junho de 2022. 
 

 

LICICOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 

MARIA CECILIA AGUIAR CERRI 

523.955.026.34 
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DECLARAÇÃO SOBRE IMPEDIMENTOS DA LEI Nº 13.303/2016 
 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS  
Pregão Eletrônico 262022 

 

Declaramos, sob as penalidades da lei, que a empresa LICICOM  COMERCIO E SERVIÇOS 
LTDA, estabelecida na Rua Buriti, Lote 01, Loja 19 – Edifício Águas de Tambaú, Águas Claras, 
Brasília – DF, CEP 71.910-180, inscrita no CNPJ sob o nº 33.671.275/0001-06, por intermédio de 
seu representante legal, a Sra. MARIA CECILIA AGUIAR CERRI, brasileira, empresária, viúva, 
natural de Ribeirão Preto - SP, portadora da Carteira de Identificação nº 6.000-044 expedida 
pelo SSP-SP em 21/08/1986 e inscrita no CPF/MF sob o n.º 523.955.026.34, residente e 
domiciliada na quadra 204, lote 05, bloco B, apartamento 903, Águas Claras, Brasília – DF, CEP 
71.939-540,da qual somos representantes credenciados, não se enquadra em nenhum dos 
impedimentos previstos nos artigos 38 e 44 da Lei nº 13.303/2016. 

 
 

Brasília, 1 de junho de 2022. 
 

 

LICICOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 

MARIA CECILIA AGUIAR CERRI 

523.955.026.34 
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DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS  
Pregão Eletrônico 262022 

 

Declaramos, sob as penalidades da lei, que a LICICOM  COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, 
estabelecida na Rua Buriti, Lote 01, Loja 19 – Edifício Águas de Tambaú, Águas Claras, Brasília – 
DF, CEP 71.910-180, inscrita no CNPJ sob o nº 33.671.275/0001-06, por intermédio de seu 
representante legal, a Sra. MARIA CECILIA AGUIAR CERRI, brasileira, empresária, viúva, natural 
de Ribeirão Preto - SP, portadora da Carteira de Identificação nº 6.000-044 expedida pelo SSP-
SP em 21/08/1986 e inscrita no CPF/MF sob o n.º 523.955.026.34, residente e domiciliada na 
quadra 204, lote 05, bloco B, apartamento 903, Águas Claras, Brasília – DF, CEP 71.939-540, da 
qual somos representantes credenciados, não foi declarada inidônea para licitar com a 
Administração Pública, bem como se obriga a declarar a superveniência de fato impeditivo da 
habilitação, de acordo com o § 2º do art. 32 da Lei 8.666/93. 

 

 

Brasília, 1 de junho de 2022. 
 

 

LICICOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 

MARIA CECILIA AGUIAR CERRI 

523.955.026.34 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LICICOM NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 33.671.275/0001-06

Certidão nº: 8749587/2022

Expedição: 17/03/2022, às 09:03:59

Validade: 13/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que LICICOM NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS),

inscrito(a) no CNPJ sob o nº 33.671.275/0001-06, NÃO CONSTA como

inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação

das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e

13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por

disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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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: 06/06/2022 14:54:29 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: LICICOM NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA 

CNPJ: 33.671.275/0001-06 
 
 
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: Sistema do CNJ está indisponível 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 

Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 

Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:INIDONEOS
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (06/06/2022 às 14:56) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CNPJ nº 33.671.275/0001-06.

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 

629E.3FE2.3064.9210 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 06/06/2022 as 14:56:50 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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CERTIFICAMOS que, ap�s consulta aos registros eletr�nicos de distribui��o de a��es de
fal�ncias e recupera��es judiciais dispon�veis at� 13/05/2022, NADA CONSTA contra o nome por extenso
e CPF/CNPJ de:

LICICOM NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI
33.671.275/0001-06

OBSERVA�ÍES:
a) Os dados de identifica��o s�o de responsabilidade do solicitante da certid�o, devendo a titularidade ser conferida
pelo interessado e pelo destinat�rio.
b) A certid�o ser� emitida de acordo com as informa��es inseridas no banco de dados. Em caso de exibi��o de
processos com dados desatualizados, o interessado dever� requerer a atualiza��o junto ao ju�zo ou �rg�o julgador.
c) A certid�o ser� negativa quando n�o for poss�vel a individualiza��o dos processos por car�ncia de dados do Poder
Judici�rio. (artigo 8o, ¤ 2o da Resolu��o 121/CNJ).
d) A certid�o c�vel contempla a��es c�veis, execu��es fiscais, execu��es e insolv�ncias civis, fal�ncias, recupera��es
judiciais, recupera��es extrajudiciais, invent�rios, interdi��es, tutelas e curatelas. A certid�o criminal compreende os
processos criminais, os processos criminais militares e as execu��es penais. Demais informa��es sobre o conte�do
das certid�es, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Servi�os, Certid�es, Certid�o Nada Consta, Tipos de Certid�o.
e) A certid�o c�vel atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do C�digo Penal, senten�a n�o transitada em julgado.

A autenticidade dever� ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Servi�os, Certid�es,
Certid�o Nada Consta, Validar Certid�o - autenticar, informando-se o n�mero do selo digital de seguran�a
impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 13/05/2022
Selo digital de seguran�a: 2022.CTD.YW8I.T7HC.3B33.F2XD.AORP
*** VçLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

P�gina 1 de 1

Poder Judici�rio da Uni�o

TRIBUNAL DE JUSTI�A DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITîRIOS

CERTIDÌO NEGATIVA DE DISTRIBUI�ÌO (A�ÍES DE FALæNCIAS E RECUPERA�ÍES JUDICIAIS)
1» e 2» Inst�ncias

13/05/2022 20:25:27

NUCER - N�cleo de Emiss�o de Certid�es do TJDFT
F�rum de Bras�lia - Milton Sebasti�o Barbosa, Pra�a Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - T�rreo.

Bras�lia - DF
Hor�rio de Atendimento: 7h �s 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
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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: 33.671.275/0001-06 DUNS®: 894266096
Razão Social: LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: LICICOM DIGITAL
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 07/06/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

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

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

Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências
nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 14/11/2022
FGTS 18/06/2022
Trabalhista Validade: 20/11/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:

Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 12/06/2022
Receita Municipal (Isento)

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

31/05/2022 (*)Validade:

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: 03/06/2022 11:13 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

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: 33.671.275/0001-06
Razão Social: LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA

Atividade Econômica Principal:

7490-1/04 - ATIVIDADES DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E
NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS

Endereço:

RUA BURITI LOTE, 01 - LOJA 19 - NORTE (AGUAS CLARAS) - BRASÍLIA / Distrito
Federal

Emitido em: 06/06/2022 14:49 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:

Certidão SICAF GERAL (1083019)         SEI 0001237-96.2022.6.02.8000 / pg. 279



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: 33.671.275/0001-06 DUNS®: 894266096
Razão Social: LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: LICICOM DIGITAL
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 07/06/2022

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$ 99.800,00 Data de Abertura da Empresa: 21/05/2019
CNAE Primário: 7490-1/04 - ATIVIDADES DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE

SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS

CNAE Secundário 1: 3240-0/99 - FABRICAÇÃO DE OUTROS BRINQUEDOS E JOGOS
CNAE Secundário 2: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
CNAE Secundário 3: 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
CNAE Secundário 4: 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E
CNAE Secundário 5: 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
CNAE Secundário 6: 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
CNAE Secundário 7: 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
CNAE Secundário 8: 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE
CNAE Secundário 9: 4329-1/01 - INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS
CNAE Secundário 10: 4330-4/01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
CNAE Secundário 11: 4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
CNAE Secundário 12: 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA
CNAE Secundário 13: 4530-7/03 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS
CNAE Secundário 14: 4530-7/05 - COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-
CNAE Secundário 15: 4712-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM
CNAE Secundário 16: 4741-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA
CNAE Secundário 17: 4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
CNAE Secundário 18: 4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
CNAE Secundário 19: 4744-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
CNAE Secundário 20: 4744-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNAE Secundário 21: 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Emitido em: 06/06/2022 14:48 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Relatório de Credenciamento

CNAE Secundário 22: 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 23: 4751-2/02 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE
CNAE Secundário 24: 4752-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 25: 4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE
CNAE Secundário 26: 4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
CNAE Secundário 27: 4754-7/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA
CNAE Secundário 28: 4754-7/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
CNAE Secundário 29: 4755-5/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS
CNAE Secundário 30: 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
CNAE Secundário 31: 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E
CNAE Secundário 32: 4756-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS
CNAE Secundário 33: 4757-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E
CNAE Secundário 34: 4759-8/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA,
CNAE Secundário 35: 4759-8/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO
CNAE Secundário 36: 4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
CNAE Secundário 37: 4763-6/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS
CNAE Secundário 38: 4763-6/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
CNAE Secundário 39: 4763-6/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS
CNAE Secundário 40: 4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE
CNAE Secundário 41: 4781-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E
CNAE Secundário 42: 4782-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
CNAE Secundário 43: 4789-0/07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA
CNAE Secundário 44: 4789-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO
CNAE Secundário 45: 5620-1/02 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES
CNAE Secundário 46: 6201-5/01 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR
CNAE Secundário 47: 6209-1/00 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS
CNAE Secundário 48: 6319-4/00 - PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E OUTROS
CNAE Secundário 49: 6821-8/01 - CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE
CNAE Secundário 50: 6822-6/00 - GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROPRIEDADE
CNAE Secundário 51: 8121-4/00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
CNAE Secundário 52: 8211-3/00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO
CNAE Secundário 53: 8219-9/01 - FOTOCÓPIAS
CNAE Secundário 54: 8219-9/99 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS
CNAE Secundário 55: 8291-1/00 - ATIVIDADES DE COBRANÇA E INFORMAÇÕES CADASTRAIS
CNAE Secundário 56: 8299-7/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS
CNAE Secundário 57: 8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E

Dados para Contato
CEP: 71.910-180
Endereço: RUA BURITI LOTE, 01 - LOJA 19 - NORTE (AGUAS CLARAS)
Município / UF: BRASÍLIA / Distrito Federal
Telefone: (61) 32560540
E-mail: cecilia.cerri@licicomdigital.com.br

Emitido em: 06/06/2022 14:48 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Relatório de Credenciamento

Dados do Responsável Legal
523.955.026-34CPF:

Nome: MARIA CECILIA AGUIAR CERRI

Dados do Responsável pelo Cadastro
523.955.026-34CPF:

Nome: MARIA CECILIA AGUIAR CERRI
E-mail: contato@licicomdigital.com.br

Sócios / Administradores
Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 523.955.026-34 Participação Societária: 100,00%
Nome: MARIA CECILIA AGUIAR CERRI
Número do Documento: 03196139704 Órgão Expedidor: DENATRAN
Data de Expedição: 02/01/2020 Data de Nascimento: 01/12/1957
Filiação Materna: MARIA ELOISA BORGES AGUIAR
Estado Civil: Viúvo(a)

CEP: 71.939-540
Endereço: QUADRA 204 LOTE 5, S N - APTO 903 - AGUAS CLARAS
Município / UF: BRASÍLIA / Distrito Federal
Telefone: (61) 99836834
E-mail: licicomnegocios@gmail.com

Linhas Fornecimento

Materiais
7110 - MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO
7435 - EQUIPAMENTOS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES PARA ESCRITÓRIO
7490 - MÁQUINAS DIVERSAS PARA ESCRITÓRIO
7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO
7520 - ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO
Serviços
4103 - Consultoria / Assessoria - Logística
15440 - Consultoria e Assessoria - Curso Técnico
15601 - Consultoria e Assessoria - Comunicação
19755 - Consultoria e Assessoria - Certificação
27146 - Emissão de Certificado Digital A1 para Pessoa Física
27154 - Emissão de Certificado Digital A1 Mobile para Pessoa Física
27162 - Emissão de Certificado Digital A1 para Pessoa Jurídica
27170 - Emissão de Certificado Digital A1 para Equipamento Servidor

Emitido em: 06/06/2022 14:48 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Relatório de Credenciamento

Serviços
27189 - Emissão de Certificado Digital A3, com Token Pessoa Física
27197 - Emissão de Certificado Digital A3, com Token Pessoa Jurídica
27200 - Emissão de Certificado Digital A3, com Token para  Equipamento Servidor
27219 - Emissão de Certificado Digital A3, sem Token Pessoa   Física
27227 - Emissão de Certificado Digital A3, sem Token Pessoa Jurídica
27235 - Emissão de Certificado Digital A3, sem Token para  Equipamento Servidor
27243 - Emissão de Outros Tipos de Certificados com Token
27251 - Emissão de Outros Tipos de Certificados sem Token

Emitido em: 06/06/2022 14:48 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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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

53202436083 2062

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

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

LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA

002 ALTERACAO

CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL

ALTERACAO DO TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

1

1

1

1

051

020

2221

2244

BRASILIA

10 Maio 2022

Nº FCN/REMP

DFP2200272628

1

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

 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, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1835041 em 10/05/2022 da Empresa LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 33671275000106 e protocolo
DFP2200272628 - 09/05/2022. Autenticação: B37DF920CFFABDC7538428D35323537B1AA599. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral.
Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 22/053.804-2 e o código de segurança 3hjt Esta cópia foi
autenticada digitalmente e assinada em 11/05/2022 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.
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Registro Digital

Capa de Processo

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
DISTRITO FEDERAL

Número do Protocolo

22/053.804-2

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

DFP2200272628

Data

05/05/2022

523.955.026-34 MARIA CECILIA AGUIAR CERRI 10/05/2022

Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet
Banking, Selo Prata - Santander - Internet Banking

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)

Data Assinatura

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1835041 em 10/05/2022 da Empresa LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 33671275000106 e protocolo
DFP2200272628 - 09/05/2022. Autenticação: B37DF920CFFABDC7538428D35323537B1AA599. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral.
Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 22/053.804-2 e o código de segurança 3hjt Esta cópia foi
autenticada digitalmente e assinada em 11/05/2022 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.
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PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA.
“LICICOM NEGÓCIOS EMPRESARIAIS LTDA”

CNPJ: 33.671.275/0001-06

MARIA CECILIA AGUIAR CERRI, brasileira, empresária, viúva, natural de Ribeirão Preto - SP, nascida 
em 01/12/1957, filha de João Baptista de Aguiar Júnior e Maria Eloisa Borges Aguiar, portadora da 
Carteira de Identificação nº 6.000-044 expedida pelo SSP-SP em 21/08/1986 e inscrita no CPF/MF 
sob o n.º 523.955.026.34, residente e domiciliada na quadra 204, lote 05, bloco B, apartamento 903, 
Águas Claras, Brasília – DF, CEP 71.939-540 única sócia da sociedade limitada unipessoal LICICOM
NEGÓCIOS EMPRESARIAIS LTDA, estabelecida na Rua Buriti, Lote 01, Loja 19, Edifício Águas de 
Tambaú, Águas Claras, Brasília – DF, CEP 71.910-180, inscrita no CNPJ sob o nº 33.671.275/0001-06 
com seu contrato social registrado na Junta Comercial do Distrito Federal sob o NIRE 53 2 02436083
por despacho em 21/05/2019 sendo regida em conformidade com o Código Civil Brasileiro Lei nº. 
10.406/2002 e supletivamente pela Lei nº. 6.404/76, resolve alterar e consolidar seu contrato social 
e o faz de acordo com as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA:
A sociedade que tinha como nome empresarial LICICOM NEGÓCIOS EMPRESARIAIS LTDA

doravante passa a ser: LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA.

CLÁUSULA SEGUNDA:
A sociedade que tinha como nome fantasia LICICOM NEGÓCIOS EMPRESARIAIS doravante 

passa a ser: LICICOM DIGITAL.

CLÁUSULA TERCEIRA:
A sociedade tinha como objeto social: Correspondentes de instituições financeiras fornecendo

certificação digital, atuando ainda em licitações governamentais, prestação de serviços
administrativos, treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, gestão e administração da
propriedade imobiliária, corretagem na compra venda e avaliação de imóveis, corretagem,
intermediação e mediação de negócios. Comércio varejista de equipamentos e suprimentos de
informática, artigos de papelaria, móveis, ferragens e ferramentas, vestuário, acessórios e artigos de
utilidades de uso doméstico. Doravante passa a ser: Fornecimento de certificação digital. Atividades
de serviços administrativos, cobranças e informações cadastrais. Portais, provedores de conteúdo e
outros serviços de informação na Internet. Desenvolvimento de programas de computador. Fabricação
de jogos e brinquedos. Atuação em licitações governamentais. Comércio varejista de equipamentos e
produtos de tecnologias de informação e comunicação, equipamentos de áudio e vídeo, comércio
varejista de tecidos, artefatos de tecidos e de armarinho, vestuário e acessórios, móveis, cosméticos,
perfumaria e higiene pessoal, artigos de escritório e papelaria, brinquedos, artigos recreativos,
embalagens, artigos de uso pessoal, utilidades domésticas e equipamentos para cozinha industrial,
produtos alimentícios e de mercearia, artigos de colchoaria, ferragens e ferramentas, material elétrico
e hidráulico, materiais de construção. Serviços especializados para construção civil, estradas e rodovias,
serviços de arquitetura. Design de interiores. Obras de urbanização, obras de terraplanagem. Serviços
de manutenção predial. Instalação de painéis publicitários e placas de sinalização. Aluguel de máquinas
e equipamentos para construção. Aluguel de palcos e estruturas de uso temporário.

CLÁUSULA QUARTA:
            As demais cláusulas permanecem inalteradas.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1835041 em 10/05/2022 da Empresa LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 33671275000106 e protocolo
DFP2200272628 - 09/05/2022. Autenticação: B37DF920CFFABDC7538428D35323537B1AA599. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral.
Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 22/053.804-2 e o código de segurança 3hjt Esta cópia foi
autenticada digitalmente e assinada em 11/05/2022 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.
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CONSOLIDAÇÃO

E por estarem assim, em tudo justo e contratado, resolvem mais, proceder a Consolidação das 
Disposições Contratuais, passando a sociedade a ser regida pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:
A sociedade usa como nome empresarial LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA.

Parágrafo único: A sociedade usa como nome fantasia LICICOM DIGITAL

CLÁUSULA SEGUNDA:
            A empresa tem sua sede na Rua Buriti, Lote 01, Loja 19, Edifício Águas de Tambaú, Águas Claras,
Brasília – DF, CEP 71.910-180, podendo abrir e manter filiais e escritórios em qualquer parte do 
território nacional ou no exterior, obedecendo às disposições legais vigentes (art. 997, II, Lei nº 
10.406/2002).

CLÁUSULA TERCEIRA:
            A sociedade tem como objeto social: Fornecimento de certificação digital. Atividades de

serviços administrativos, cobranças e informações cadastrais. Portais, provedores de conteúdo e
outros serviços de informação na Internet. Desenvolvimento de programas de computador. Fabricação
de jogos e brinquedos. Atuação em licitações governamentais. Comércio varejista de equipamentos e
produtos de tecnologias de informação e comunicação, equipamentos de áudio e vídeo, comércio
varejista de tecidos, artefatos de tecidos e de armarinho, vestuário e acessórios, móveis, cosméticos,
perfumaria e higiene pessoal, artigos de escritório e papelaria, brinquedos, artigos recreativos,
embalagens, artigos de uso pessoal, utilidades domésticas e equipamentos para cozinha industrial,
produtos alimentícios e de mercearia, artigos de colchoaria, ferragens e ferramentas, material elétrico
e hidráulico, materiais de construção. Serviços especializados para construção civil, estradas e rodovias,
serviços de arquitetura. Design de interiores. Obras de urbanização, obras de terraplanagem. Serviços
de manutenção predial. Instalação de painéis publicitários e placas de sinalização. Aluguel de máquinas
e equipamentos para construção. Aluguel de palcos e estruturas de uso temporário.

CLÁUSULA QUARTA:
A sociedade iniciou suas atividades em 15 de maio de 2019, e seu prazo de duração é 

indeterminado (art. 997, III, da Lei 10.406/2002).

CLÁUSULA QUINTA:
O capital social é de R$ 99.800,00 (noventa e nove mil e oitocentos) reais, dividido em 99.800 

(noventa e nove mil e oitocentos) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um) real cada, subscritas e 
integralizadas, em moeda corrente do País, pela sócia da seguinte forma: (art. 997, III e art. 1.055 da 
Lei 10.406/2002). 

SÓCIA QUOTAS R$ %
MARIA CECILIA AGUIAR CERRI Com 99.800 quotas totalizando R$ 99.800,00 100%
TOTAL 99.800 quotas totalizando R$ 99.800,00 100%

Parágrafo Primeiro: A responsabilidade da sócia é restrita ao valor de suas quotas, que responde 
solidariamente pela integralização do capital social, conforme previsto no art. 1.052 do CC, da Lei nº. 
10.406/02.

CLÁUSULA SEXTA:
As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o 

consentimento da sócia, a quem fica assegurada, em igualdade de condições e preço, o direito de 
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preferência para aquisição se postas à venda, após terem sido oferecidas a outro sócio, que terá o 
direito de preferência na aquisição das referidas quotas, pelo prazo de 30 (trinta) dias contados do 
recebimento do aviso, por escrito, da sócia disposta a ceder ou transferir suas quotas. Decorrido este 
prazo sem o exercício do direito de preferência acima, a sócia disposta a ceder ou transferir suas 
quotas poderá fazê-lo a terceiros, desde que nos mesmos termos e condições oferecidos ao outro 
sócio, que se compromete a assinar todos os documentos necessários a efetivar a cessão e 
transferência das quotas formalizando a cessão com a alteração contratual pertinente, conforme 
artigos 1.056 e 1.057 da Lei nº. 10.406/02.

CLÁUSULA SÉTIMA:
A administração da sociedade cabe a sócia MARIA CECILIA AGUIAR CERRI que assina

isoladamente, todos os documentos de interesse da sociedade com todos os poderes que lhes
reconhecer o cargo na empresa, vedado, no entanto o uso em atividades estranhas ao interesse 
social tais como avais, fianças, empréstimos ou assumir obrigações sejam em favor de quaisquer dos 
quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização 
prévia e por escrito dos outros sócios conforme previstos nos arts. 997, inciso VI, 1.013, 1.015 e 1.064 
da Lei nº. 10.406/2002.

Parágrafo Primeiro: A administradora declara, sob as penas da lei, que não se acha impedida de 
exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por 
se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede ainda que temporariamente o acesso a cargos 
públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra 
a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da 
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade nos termos do art. 1.011, 
§ 1º, da Lei 10.406/2002, bem como, não se acham incursos na proibição de arquivamento previsto 
na Lei 8.934/94.

Parágrafo Segundo: Pelo exercício da administração, a administradora terá direito a uma retirada 
mensal a título de pró-labore cujo valor será livremente convencionado entre os sócios, de comum 
acordo.

Parágrafo Terceiro: A sócia poderá a qualquer tempo, designar administradores não sócios.

Parágrafo Quarto: A abertura de conta corrente, movimentações bancárias, assinatura de cheques 
bancários, aplicações financeiras e a contratação de empréstimos (bancários ou não), quando 
necessário será de responsabilidade da sócia MARIA CECILIA AGUIAR CERRI que assina isoladamente.

CLÁUSULA OITAVA:
A sócia poderá, de comum acordo, fixar uma retirada mensal a título de pró-labore, 

observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA NONA:
Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro de cada ano, a sócia procederá à 

elaboração das demonstrações financeiras legalmente exigidas, com vistas a prestar contas 
justificadas de sua administração, sendo que os lucros auferidos ou prejuízos apurados serão 
distribuídos ou suportada pela sócia na proporção da sua cota, conforme previsto no art. 1.065 da 
Lei nº. 10.406/02.

Parágrafo Primeiro: A critério da sócia e no atendimento de interesses da própria sociedade, o total 
ou parte dos lucros poderá ser destinado à formação de reservas de lucros ou então permanecer em 
lucros acumulados para futura destinação. 
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Parágrafo Segundo: Fica a sociedade autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício, com 
base em levantamento de balanço intermediário, observada a reposição de lucros quando a 
distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o artigo 1.059 da Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA:
O falecimento de qualquer sócio não dissolverá a sociedade. Os herdeiros ou sucessores, após 

a devida homologação da partilha poderão requerer à sociedade, suceder o sócio falecido, o que 
ficará a exclusivo critério dos sócios remanescentes aceitarem ou não. Havendo recusa por parte dos 
sócios remanescentes, estes farão levantar balanço específico para acerto de contas em relação aos 
herdeiros ou sucessores do sócio falecido, preferencialmente até 30 (trinta) dias da data do óbito, 
devendo ser pago ao mesmo, o valor correspondente às suas quotas de capital e à sua participação 
nos lucros líquidos apurados até a data do falecimento da seguinte forma: 40% (quarenta por cento) 
no prazo de dois meses; 30% (trinta por cento) no prazo de seis meses, e 30% (trinta por cento) no 
prazo de doze meses, contados da data do óbito.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:
Em casos de falecimento, interdição, inabilitação e retirada da sócia, não se constituirá causa 

para dissolução da sociedade, cabendo aos remanescentes proceder no prazo de 40 (quarenta) dias, 
ao levantamento de um inventário, seguido de Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado da 
sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:
De conformidade com o que dispõe o artigo 1.053, parágrafo único, do Código Civil Lei 

10.406/2002, as omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente contrato serão 
supridas ou resolvidas com base na legislação específica, aplicando-se supletivamente a Lei das 
Sociedades Anônimas e outras disposições legais vigentes que lhe forem aplicadas.

Parágrafo Único:
E por estar em tudo justo e contratado na melhor forma de direito, firma o presente 

instrumento em via único, elegendo o Foro de Brasília – DF, com exclusão de qualquer outro por mais 
privilegiado que seja ou venha a ser, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente 
instrumento de alteração, para que produza todos os efeitos legais.

Brasília – DF, 29 de abril de 2022

__________________________________________________________
MARIA CECILIA AGUIAR CERRI

Sócia Administradora
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Registro Digital

Documento Principal

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
DISTRITO FEDERAL

Número do Protocolo

22/053.804-2

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

DFP2200272628

Data

05/05/2022

523.955.026-34 MARIA CECILIA AGUIAR CERRI 10/05/2022

Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet
Banking, Selo Prata - Santander - Internet Banking

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)

Data Assinatura
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisdf informando o 
número do protocolo 22/053.804-2.

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA, de CNPJ

33.671.275/0001-06 e protocolado sob o número 22/053.804-2 em 09/05/2022, encontra-se registrado na Junta

Comercial sob o número 1835041, em 10/05/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador CAROLINE

VICTORIA DE CASTRO CANALEJAS.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Maxmiliam Patriota Carneiro. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio

eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucis.df.gov.br/Portal/pages/

imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)

CPF Nome Data Assinatura

523.955.026-34 MARIA CECILIA AGUIAR CERRI 10/05/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking, Selo Prata - 
Santander - Internet Banking

Documento Principal

Assinante(s)

CPF Nome Data Assinatura

523.955.026-34 MARIA CECILIA AGUIAR CERRI 10/05/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking, Selo Prata - 
Santander - Internet Banking

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 29/04/2022

Documento assinado eletronicamente por CAROLINE VICTORIA DE CASTRO CANALEJAS,
Servidor(a) Público(a), em 10/05/2022, às 16:47.
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Registro Digital

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
DISTRITO FEDERAL

Nome

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF

O ato foi assinado digitalmente por :

MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO702.261.211-00

Brasília. terça-feira, 10 de maio de 2022
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37408259449Usuário:

06/06/2022 14:59:42Data e hora da consulta:

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

LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA Adimplente33671275
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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Pregão Eletrônico

70011 .262022 .17700 .4338 .2565708

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00026/2022 (SRP)

Às 14:10 horas do dia 02 de junho 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 0001237-96.2022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00026/2022. Modo
de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Registro de Preços de Aparelhos de Utensílios Domésticos – Frigobares e Micro-
ondas.. 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: Frigobar
Descrição Complementar: Frigobar Capacidade: Mínimo De 115 L L, Cor: Branca , Tensão Alimentação: 220
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 25 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.341,9100 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 1.280,0000 e a quantidade de 25
Unidade .

Item: 2
Descrição: Forno Microondas
Descrição Complementar: Forno Microondas Capacidade: 18 L, Cor: Branca , Voltagem: 220
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 65 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 525,4400 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Histórico
Item: 1 - Frigobar

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
43.684.445/0001-40 CH3

COMERCIO E
NEGOCIOS
LTDA

Sim Sim 25 R$ 1.341,0000 R$ 33.525,0000 01/06/2022
13:30:14

Marca: MIDEA 
Fabricante: MIDEA 
Modelo / Versão: MRC12B2 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Refrigerador Tipo Frigobar na cor branca Características Técnicas
MÍNIMAS: 01 - Tensão de funcionamento: 220V ou bivolt, 60 Hz; 02 - Volume total de 110 a 125 litros; 03 -
Refrigerador e congelador acoplados; 04 - Gabinete em aço com tratamento anti ferrugem e pintura
eletrostática, na cor branca, com secagem em estufa de alta temperatura; 05 - Pés ajustáveis para obter o
nivelamento adequado; 06 - Prateleiras removíveis e local apropriado para garrafas; 07 - Termostato para ajuste
de temperatura; 08 - Consumo máximo (Kw/mês): 20,0; 09 - Produto aprovado no Programa Brasileiro de
Etiquetagem (PBE) do Inmetro, possuindo Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) da classe de
maior eficiência, representada pela letra A, aposta ao produto ou em sua embalagem. Serão aceitos também
produtos com Selo Procel de Eficiência Energética.. 
Porte da empresa: ME/EPP

33.671.275/0001-06 LICICOM
COMERCIO E
SERVICOS
LTDA

Sim Sim 25 R$ 1.350,0000 R$ 33.750,0000 01/06/2022
21:50:06

Marca: midea 
Fabricante: midea 
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Modelo / Versão: mcr12b 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Refrigerador Tipo Frigobar na cor branca Características Técnicas
MÍNIMAS: 01 - Tensão de funcionamento: 220V ou bivolt, 60 Hz; 02 - Volume total de 110 a 125 litros; 03 -
Refrigerador e congelador acoplados; 04 - Gabinete em aço com tratamento anti-ferrugem e pintura
eletrostática, na cor branca, com secagem em estufa de alta temperatura; 05 - Pés ajustáveis para obter o
nivelamento adequado; 06 - Prateleiras removíveis e local apropriado para garrafas; 07 - Termostato para ajuste
de temperatura; 08 - Consumo máximo (Kw/mês): 20,0; 09 - Produto aprovado no Programa Brasileiro de
Etiquetagem (PBE) do Inmetro, possuindo Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) da classe de
maior eficiência, representada pela letra A, aposta ao produto ou em sua embalagem. Serão aceitos também
produtos com Selo Procel de Eficiência Energética. 
Porte da empresa: ME/EPP

05.207.424/0001-45 VINICIUS
CHAVES DOS
SANTOS

Sim Sim 25 R$ 1.498,0000 R$ 37.450,0000 02/06/2022
11:42:33

Marca: MIDEA MRC12B 
Fabricante: MIDEA MRC12B 
Modelo / Versão: MIDEA MRC12B 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aplicação Alimentos Capacidade Líquida 124 Litros Cestos
Removíveis Sim Classificação do Produto Frigobar Classificação Energética/Inmetro A Consumo (kWh) 14,3
kWh/mês Corrente (A) 0,95 Degelo Automático Não Descrição Mobile O Frigobar Midea 124 Litros MRC10B possui
super Garantia Legal 90 dias Gás Refrigerante R-600a Medida (LxAxP) / cm. 50,1 x 86 x 54 cm Nome Magalu
Frigobar Midea 124 Litros Branco MRC12B2 220v Nome MKTP Frigobar Midea 124 Litros Branco MRC12B2 220v
Orientação Vertical Peso Líquido 24,5 Kg Porta Reversível Sim Prateleiras Sim Prateleiras Reguláveis 3
Quantidade Cestos 1 Quantidade de Portas/Tampas 1 porta Quantidade de Prateleiras 3 Tensão / Frequência 60
hz / 220v Termostato Ajustável Sim Tipo de Controlador de Temperatura Manual Tipo de Porta Cega Uso
Doméstico Voltagem 220v Informações complementares Capacidade Líquida Total 124 L Marca Midea 
Porte da empresa: ME/EPP

42.262.411/0001-03 ARGOS LTDA Sim Sim 25 R$ 1.511,0000 R$ 37.775,0000 02/06/2022
09:44:58

Marca: MIDEA 
Fabricante: MIDEA 
Modelo / Versão: MRC12B2 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Refrigerador Tipo Frigobar na cor branca Características Técnicas
MÍNIMAS: 01 13 Tensão de funcionamento: 220V ou bivolt, 60 Hz; 02 13 Volume total de 110 a 125 litros; 03 13
Refrigerador e congelador acoplados; 04 13 Gabinete em aço com tratamento anti- ferrugem e pintura
eletrostática, na cor branca, com secagem em estufa de alta temperatura; 05 13 Pés ajustáveis para obter o
nivelamento adequado; 06 13 Prateleiras removíveis e local apropriado para garrafas; 07 13 Termostato para
ajuste de temperatura; 08 13 Consumo máximo (Kw/mês): 20,0; 09 13 Produto aprovado no Programa
Brasileiro de Etiquetagem (PBE) do Inmetro, possuindo Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) da
classe de maior eficiência, representada pela letra 1CA 1D, aposta ao produto ou em sua embalagem. Serão
aceitos também produtos com Selo Procel de Eficiência Energética. 
Porte da empresa: ME/EPP

44.820.086/0001-74 MAVYG
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA

Sim Sim 25 R$ 1.850,0000 R$ 46.250,0000 01/06/2022
21:50:59

Marca: MIDEA 
Fabricante: MIDEA 
Modelo / Versão: FRIGOBAR MCR 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Frigobar na cor branca Características Técnicas MÍNIMAS: Tensão
de funcionamento: 220V ou bivolt, 60 Hz; Volume total de 110 a 125 litros; Refrigerador e congelador acoplados;
Gabinete em aço com tratamento anti-ferrugem e pintura eletrostática, na cor branca, com secagem em estufa
de alta temperatura; Pés ajustáveis para obter o nivelamento adequado; Prateleiras removíveis e local
apropriado para garrafas; Termostato para ajuste de temperatura; Consumo máximo (Kw/mês): 20,0; Produto
aprovado no Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) do Inmetro, possuindo Etiqueta Nacional de Conservação
de Energia (ENCE) da classe de maior eficiência, representada pela letra “A”, aposta ao produto ou em sua
embalagem. Serão aceitos também produtos com Selo Procel de Eficiência Energética 
Porte da empresa: ME/EPP

04.927.672/0001-06 S C & M
COMERCIAL DE
MATERIAS DE
ESCRITORIO E
INFORMATICA
LTDA

Sim Sim 25 R$ 2.098,1400 R$ 52.453,5000 01/06/2022
16:24:05

Marca: ELECTROLUX 
Fabricante: ELECTROLUX 
Modelo / Versão: RE120 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Refrigerador Tipo Frigobar na cor branca Características Técnicas
MÍNIMAS: 01 – Tensão de funcionamento: 220V ou bivolt, 60 Hz; 02 – Volume total de 110 a 125 litros; 03 –
Refrigerador e congelador acoplados; 04 – Gabinete em aço com tratamento anti-ferrugem e pintura
eletrostática, na cor branca, com secagem em estufa de alta temperatura; 05 – Pés ajustáveis para obter o
nivelamento adequado; 06 – Prateleiras removíveis e local apropriado para garrafas; 07 – Termostato para ajuste
de temperatura; 08 – Consumo máximo (Kw/mês): 20,0; 09 – Produto aprovado no Programa Brasileiro de
Etiquetagem (PBE) do Inmetro, possuindo Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) da classe de
maior eficiência, representada pela letra “A”, aposta ao produto ou em sua embalagem. Serão aceitos também
produtos com Selo Procel de Eficiência Energética." 
Porte da empresa: ME/EPP

42.343.998/0001-77 XM
CONSTRUCOES
EIRELI

Sim Sim 25 R$ 2.500,0000 R$ 62.500,0000 01/06/2022
15:01:35

Marca: Midea 
Fabricante: Midea 
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Modelo / Versão: Midea 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Frigobar Midea 124 Litros MRC12B1 
Porte da empresa: ME/EPP

40.457.662/0001-00 S
VASCONCELOS
ROSAS

Sim Sim 25 R$ 5.000,0000 R$ 125.000,0000 01/06/2022
10:46:42

Marca: CONSUL 
Fabricante: CONSUL 
Modelo / Versão: CONSUL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FRIGOBAR, CAPACIDADE MÍNIMO DE 115 L L, TENSÃO
ALIMENTAÇÃO 220 V, COR BRANCA 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 5.000,0000 40.457.662/0001-00 02/06/2022 14:10:00:350
R$ 2.500,0000 42.343.998/0001-77 02/06/2022 14:10:00:350
R$ 2.098,1400 04.927.672/0001-06 02/06/2022 14:10:00:350
R$ 1.850,0000 44.820.086/0001-74 02/06/2022 14:10:00:350
R$ 1.511,0000 42.262.411/0001-03 02/06/2022 14:10:00:350
R$ 1.498,0000 05.207.424/0001-45 02/06/2022 14:10:00:350
R$ 1.350,0000 33.671.275/0001-06 02/06/2022 14:10:00:350
R$ 1.341,0000 43.684.445/0001-40 02/06/2022 14:10:00:350
R$ 1.755,0000 42.343.998/0001-77 02/06/2022 14:20:59:480
R$ 1.788,0800 04.927.672/0001-06 02/06/2022 14:27:21:257
R$ 1.298,0000 43.684.445/0001-40 02/06/2022 14:37:40:453
R$ 1.700,0000 42.343.998/0001-77 02/06/2022 14:37:55:733
R$ 1.280,0000 33.671.275/0001-06 02/06/2022 14:38:39:313

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento análise de
propostas

02/06/2022
14:11:25 Item com análise de propostas finalizada.

Abertura 02/06/2022
14:20:00 Item aberto para lances.

Encerramento etapa
aberta

02/06/2022
14:36:38 Item com etapa aberta encerrada.

Início 1a etapa fechada 02/06/2022
14:36:38

Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$
1.341,0000 e R$ 1.755,0000.

Encerramento 02/06/2022
14:41:39 Item encerrado para lances.

Encerramento etapa
fechada

02/06/2022
14:41:39 Item com etapa fechada encerrada.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

02/06/2022
15:03:56

Convocado para envio de anexo o fornecedor LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA,
CNPJ/CPF: 33.671.275/0001-06.

Encerramento do prazo
- Convocação anexo

02/06/2022
15:06:31

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LICICOM COMERCIO E
SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 33.671.275/0001-06.

Aceite de proposta 03/06/2022
11:11:19

Aceite individual da proposta. Fornecedor: LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA,
CNPJ/CPF: 33.671.275/0001-06, pelo melhor lance de R$ 1.280,0000.

Habilitação de
fornecedor

03/06/2022
11:16:28

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LICICOM COMERCIO E SERVICOS
LTDA - CNPJ/CPF: 33.671.275/0001-06

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 2 - Forno Microondas

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
44.820.086/0001-74 MAVYG

COMERCIO DE
MOVEIS LTDA

Sim Sim 65 R$ 650,0000 R$ 42.250,0000 01/06/2022
21:50:59

Marca: ELECTROLUX 
Fabricante: ELECTROLUX 
Modelo / Versão: MRAB22. 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Forno Micro-ondas para uso doméstico Características Técnicas
MÍNIMAS: Tensão de funcionamento: 220V ou bivolt; Capacidade entre 20litros; Potência mínima de 600W;
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Display digital e relógio; Menu digital; Luz interna e porta que permita a visualização do interior do micro-ondas;
Prato giratório; Produto aprovado no Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) do Inmetro, possuindo Etiqueta
Nacional de Conservação de Energia (ENCE) da classe de maior eficiência, representada pela letra “A”, aposta ao
produto ou em sua embalagem. Serão aceitos também produtos com Selo Procel de Eficiência Energética 
Porte da empresa: ME/EPP

33.671.275/0001-06 LICICOM
COMERCIO E
SERVICOS
LTDA

Sim Sim 65 R$ 700,0000 R$ 45.500,0000 01/06/2022
21:50:06

Marca: midea 
Fabricante: midea 
Modelo / Versão: MRAB22 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Forno Micro-ondas para uso doméstico Características Técnicas
MÍNIMAS: 01 - Tensão de funcionamento: 220V ou bivolt; 02 - Capacidade entre 20 e 30 litros; 03 - Potência
mínima de 600W; 04 - Display digital e relógio; 05 - Menu digital; 06 - Luz interna e porta que permita a
visualização do interior do micro-ondas; 07 - Prato giratório; 08 - Produto aprovado no Programa Brasileiro 
Porte da empresa: ME/EPP

42.262.411/0001-03 ARGOS LTDA Sim Sim 65 R$ 760,0000 R$ 49.400,0000 02/06/2022
09:44:58

Marca: PHILCO 
Fabricante: PHILCO 
Modelo / Versão: PMO26B 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Forno Micro-ondas para uso doméstico Características Técnicas
MÍNIMAS: 01 13 Tensão de funcionamento: 220V ou bivolt; 02 13 Capacidade entre 20 e 30 litros; 03 13
Potência mínima de 600W; 04 13 Display digital e relógio; 05 13 Menu digital; 06 13 Luz interna e porta que
permita a visualização do interior do micro-ondas; 07 13 Prato giratório; 08 13 Produto aprovado no Programa
Brasileiro de Etiquetagem (PBE) do Inmetro, possuindo Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) da
classe de maior eficiência, representada pela letra 1CA 1D, aposta ao produto ou em sua embalagem. Serão
aceitos também produtos com Selo Procel de Eficiência Energética. 
Porte da empresa: ME/EPP

05.207.424/0001-45 VINICIUS
CHAVES DOS
SANTOS

Sim Sim 65 R$ 799,0000 R$ 51.935,0000 02/06/2022
11:42:33

Marca: CONSUL CMA20 BB 
Fabricante: CONSUL CMA20 BB 
Modelo / Versão: CONSUL CMA20 BB 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca Consul Referência CMA20BBANA Modelo CMA20BB
Capacidade 20l Cor Branco Potência 620W Níveis de potência 10. Painel sim Digital (membrana). Eficiência
energética classe B Voltagem 110 Volts Funções Receitas pré-programadas 6 Arroz, vegetais, massa, peixe,
pipoca e caneca. Prato giratório sim Relógio sim Trava de segurança sim Certificações BRA 16/03445. Peso
aproximado Peso do produto 10,5 kg. Peso do produto com embalagem 11,3 kg. Dimensões do produto Largura
45,5 cm. Altura 26,4 cm. Profundidade 35,3 cm. Dimensões do produto com embalagem Largura 49,6 cm. Altura
29,2 cm. Profundidade 38,9 cm. Garantia Prazo de Garantia 01 ano 
Porte da empresa: ME/EPP

34.822.886/0001-70 BRAVAR
COMERCIO E
SERVICOS
EIRELI

Sim Sim 65 R$ 930,0000 R$ 60.450,0000 01/06/2022
18:42:48

Marca: ELETROLUX 
Fabricante: ELETROLUX 
Modelo / Versão: MTD - 30 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Forno Micro-ondas para uso doméstico Características Técnicas
MÍNIMAS: 01 – Tensão de funcionamento: 220V ou bivolt; 02 – Capacidade entre 20 e 30 litros; 03 – Potência
mínima de 600W; 04 – Display digital e relógio; 05 – Menu digital; 06 – Luz interna e porta que permita a
visualização do interior do micro-ondas; 07 – Prato giratório; 08 – Produto aprovado no Programa Brasileiro
UNID 20 45 65 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS de
Etiquetagem (PBE) do Inmetro, possuindo Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) da classe de
maior eficiência, representada pela letra “A”, aposta ao produto ou em sua embalagem. Serão aceitos também
produtos com Selo Procel de Eficiência Energética. 
Porte da empresa: ME/EPP

42.343.998/0001-77 XM
CONSTRUCOES
EIRELI

Sim Sim 65 R$ 1.000,0000 R$ 65.000,0000 01/06/2022
15:01:35

Marca: Midea 
Fabricante: Midea 
Modelo / Versão: Midea 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Micro-ondas Midea 20 Litros Branco MRAB22 – 220 Volts 
Porte da empresa: ME/EPP

04.927.672/0001-06 S C & M
COMERCIAL DE
MATERIAS DE
ESCRITORIO E
INFORMATICA
LTDA

Sim Sim 65 R$ 1.120,0000 R$ 72.800,0000 01/06/2022
16:24:05

Marca: ELECTROLUX 
Fabricante: ELECTROLUX 
Modelo / Versão: MEF41 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Forno Micro-ondas para uso doméstico Características Técnicas
MÍNIMAS: 01 – Tensão de funcionamento: 220V ou bivolt; 02 – Capacidade entre 20 e 30 litros; 03 – Potência
mínima de 600W; 04 – Display digital e relógio; 05 – Menu digital; 06 – Luz interna e porta que permita a
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visualização do interior do micro-ondas; 07 – Prato giratório; 08 – Produto aprovado no Programa Brasileiro de
Etiquetagem (PBE) do Inmetro, possuindo Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) da classe de
maior eficiência, representada pela letra “A”, aposta ao produto ou em sua embalagem. Serão aceitos também
produtos com Selo Procel de Eficiência Energética." 
Porte da empresa: ME/EPP

40.457.662/0001-00 S
VASCONCELOS
ROSAS

Sim Sim 65 R$ 2.000,0000 R$ 130.000,0000 01/06/2022
10:52:18

Marca: MIDEA 
Fabricante: MIDEA 
Modelo / Versão: MIDEA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Forno Microondas Capacidade: 18 L, Cor: Branca , Voltagem: 220 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 2.000,0000 40.457.662/0001-00 02/06/2022 14:10:00:350
R$ 1.120,0000 04.927.672/0001-06 02/06/2022 14:10:00:350
R$ 1.000,0000 42.343.998/0001-77 02/06/2022 14:10:00:350
R$ 930,0000 34.822.886/0001-70 02/06/2022 14:10:00:350
R$ 799,0000 05.207.424/0001-45 02/06/2022 14:10:00:350
R$ 760,0000 42.262.411/0001-03 02/06/2022 14:10:00:350
R$ 700,0000 33.671.275/0001-06 02/06/2022 14:10:00:350
R$ 650,0000 44.820.086/0001-74 02/06/2022 14:10:00:350
R$ 698,0000 42.343.998/0001-77 02/06/2022 14:21:10:153
R$ 649,9900 40.457.662/0001-00 02/06/2022 14:22:42:980
R$ 952,2400 04.927.672/0001-06 02/06/2022 14:26:15:073
R$ 697,0000 34.822.886/0001-70 02/06/2022 14:37:00:677
R$ 525,0000 40.457.662/0001-00 02/06/2022 14:43:39:273
R$ 633,0000 34.822.886/0001-70 02/06/2022 14:43:40:423
R$ 648,0000 42.343.998/0001-77 02/06/2022 14:44:07:997

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento
análise de
propostas

02/06/2022
14:11:43 Item com análise de propostas finalizada.

Abertura 02/06/2022
14:20:01 Item aberto para lances.

Encerramento
etapa aberta

02/06/2022
14:41:49 Item com etapa aberta encerrada.

Início 1a
etapa fechada

02/06/2022
14:41:49

Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 649,9900 e R$
700,0000.

Encerramento 02/06/2022
14:46:50 Item encerrado para lances.

Encerramento
etapa fechada

02/06/2022
14:46:50 Item com etapa fechada encerrada.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

02/06/2022
15:11:15

Convocado para envio de anexo o fornecedor S VASCONCELOS ROSAS, CNPJ/CPF:
40.457.662/0001-00.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

02/06/2022
15:32:34

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor S VASCONCELOS ROSAS, CNPJ/CPF:
40.457.662/0001-00.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

02/06/2022
16:14:32

Convocado para envio de anexo o fornecedor S VASCONCELOS ROSAS, CNPJ/CPF:
40.457.662/0001-00.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

03/06/2022
08:48:56

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor S VASCONCELOS ROSAS, CNPJ/CPF:
40.457.662/0001-00.

Recusa de
proposta

03/06/2022
09:05:38

Recusa da proposta. Fornecedor: S VASCONCELOS ROSAS, CNPJ/CPF: 40.457.662/0001-00, pelo
melhor lance de R$ 525,0000. Motivo: licitante REGISTRA PEDIDO DE DESISTÊNCIA NA
MANUTENÇÃO DA PROPOSTA, APESAR DE TER DECLARADO QUE ATENDIA TODAS AS CODIÇÕES
DO EDITAL E ANEXOS.

Recusa de
proposta

03/06/2022
09:23:30

Recusa da proposta. Fornecedor: BRAVAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF:
34.822.886/0001-70, pelo melhor lance de R$ 633,0000. Motivo: licitante registra a
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impossibilidade de aceitar o valor de referência.

Recusa de
proposta

03/06/2022
09:34:36

Recusa da proposta. Fornecedor: XM CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 42.343.998/0001-77,
pelo melhor lance de R$ 648,0000. Motivo: licitante registra a impossibilidade de aceitar o valor
de referência.

Recusa de
proposta

03/06/2022
09:46:17

Recusa da proposta. Fornecedor: MAVYG COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF:
44.820.086/0001-74, pelo melhor lance de R$ 650,0000. Motivo: PROPOSTA RECUSADA, VALOR
ACIMA DO ESTIMADO, NÃO RESPONDEU O PEDIDO DE NEGOCIAÇÃO DE VALORES.

Recusa de
proposta

03/06/2022
09:56:50

Recusa da proposta. Fornecedor: LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF:
33.671.275/0001-06, pelo melhor lance de R$ 700,0000. Motivo: PROPOSTA RECUSADA, VALOR
ACIMA DO ESTIMADO, NÃO RESPONDEU O PEDIDO DE NEGOCIAÇÃO DE VALORES.

Etapa fechada
- Retorno do
julgamento

03/06/2022
09:57:31 Retorno de item do Julgamento para a etapa fechada da Disputa.

Encerramento
etapa fechada

03/06/2022
10:02:31 Item com etapa fechada encerrada.

Encerramento 03/06/2022
10:02:31 Item encerrado para lances.

Recusa de
proposta

03/06/2022
10:15:59

Recusa da proposta. Fornecedor: ARGOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.262.411/0001-03, pelo melhor
lance de R$ 760,0000. Motivo: licitante registra a impossibilidade de aceitar o valor de referência.

Recusa de
proposta

03/06/2022
10:22:20

Recusa da proposta. Fornecedor: VINICIUS CHAVES DOS SANTOS, CNPJ/CPF: 05.207.424/0001-
45, pelo melhor lance de R$ 799,0000. Motivo: licitante registra a impossibilidade de aceitar o
valor de referência

Recusa de
proposta

03/06/2022
10:33:38

Recusa da proposta. Fornecedor: S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E
INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 04.927.672/0001-06, pelo melhor lance de R$ 952,2400. Motivo:
licitante registra a impossibilidade de aceitar o valor de referência

Cancelado no
julgamento

03/06/2022
11:16:05

Item cancelado no julgamento. Motivo: item cancelado na fase de aceitação e julgamento de
proposta.

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 02/06/2022
14:10:00

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 02/06/2022

14:12:47
Srs.(as) Licitantes, boa tarde. Favor observem as mensagens do sistema, dentro de

instantes iniciaremos a fase competitiva, boa sorte para todos.
Sistema 02/06/2022

14:20:00
Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será

iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema 02/06/2022

14:20:00
O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 02/06/2022
14:20:01

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

Sistema 02/06/2022
14:36:38

A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R$
1.341,0000 e R$ 1.755,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:41:38

do dia 02/06/2022.
Sistema 02/06/2022

14:41:39
O fornecedor da proposta no valor de R$ 1.498,0000 não enviou lance único e fechado

para o item 1.
Sistema 02/06/2022

14:41:39
O fornecedor da proposta no valor de R$ 1.511,0000 não enviou lance único e fechado

para o item 1.
Sistema 02/06/2022

14:41:39
O item 1 está encerrado.

Sistema 02/06/2022
14:41:49

A etapa fechada foi iniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou lance entre R$
649,9900 e R$ 700,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:46:49 do

dia 02/06/2022.
Sistema 02/06/2022

14:46:50
O fornecedor da proposta no valor de R$ 700,0000 não enviou lance único e fechado

para o item 2.
Sistema 02/06/2022

14:46:50
O fornecedor da proposta no valor de R$ 650,0000 não enviou lance único e fechado

para o item 2.
Sistema 02/06/2022

14:46:50
O item 2 está encerrado.

Sistema 02/06/2022
14:53:48

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

Pregoeiro 02/06/2022
14:56:28

Para LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - Sr.(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a
primeira classificada no item 01, por força da legislação do pregão eletrônico e edital
devemos questionar sobre a possibilidade de V.Sª aceitar nossa contraproposta no

valor de R$1.200,00? É possível?
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Pregoeiro 02/06/2022
14:58:00

Para LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - Sr.(a) Licitante, aguardo resposta.

33.671.275/0001-
06

02/06/2022
15:00:00

Boa tarde !!! um momentos estamos verificando.

33.671.275/0001-
06

02/06/2022
15:00:41

Prezados para o item 1 não conseguimos reduzir o valor.

Pregoeiro 02/06/2022
15:03:43

Para LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - Sr.(a) Licitante, considerando que V.Sª
declarou estar ciente de todas as condições do Edital e anexo, solicito que envie sua

proposta devidamente ajustada ao último lance ofertado, contendo a descrição
completa do item e demais exigências. Determino o prazo e duas horas para

encaminhamento. CONVOCAREMOS ANEXO.
Sistema 02/06/2022

15:03:56
Senhor fornecedor LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF:
33.671.275/0001-06, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 02/06/2022
15:04:13

Para LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ANEXO CONVOCADO, AGUARDAMOS.

Pregoeiro 02/06/2022
15:06:12

Para S VASCONCELOS ROSAS - Sr.(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a primeira
classificada no item 02, por força da legislação e edital devemos questionar sobre a

possibilidade de V.Sª aceitar nossa contraproposta no valor de R$500,00? É possível?
Sistema 02/06/2022

15:06:31
Senhor Pregoeiro, o fornecedor LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF:

33.671.275/0001-06, enviou o anexo para o ítem 1.
40.457.662/0001-

00
02/06/2022
15:09:39

Boa tarde, para evitar futuros reajuste, permanecemos com o valor lançado, visto que
encontra-se dentro do estimado.

Pregoeiro 02/06/2022
15:11:02

Para S VASCONCELOS ROSAS - Sr.(a) Licitante, considerando que V.Sª declarou estar
ciente de todas as condições do Edital e anexo, solicito que envie sua proposta

devidamente ajustada ao último lance ofertado, contendo a descrição completa do item
e demais exigências. Determino o prazo e duas horas para encaminhamento.

CONVOCAREMOS ANEXO.
Sistema 02/06/2022

15:11:15
Senhor fornecedor S VASCONCELOS ROSAS, CNPJ/CPF: 40.457.662/0001-00, solicito o

envio do anexo referente ao ítem 2.
Pregoeiro 02/06/2022

15:11:26
Para S VASCONCELOS ROSAS - Anexo convocado.

Pregoeiro 02/06/2022
15:11:55

Para LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - Sr.(a) Licitante, acuso o recebimento do
arquivo, favor aguarde um instante.

Pregoeiro 02/06/2022
15:21:09

Para LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - Sr. (a) Licitante, encaminhamos a sua
proposta à Unidade Técnica para avaliação de conformidade.

Pregoeiro 02/06/2022
15:21:24

Para LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - Favor aguarde.

Sistema 02/06/2022
15:32:34

Senhor Pregoeiro, o fornecedor S VASCONCELOS ROSAS, CNPJ/CPF: 40.457.662/0001-
00, enviou o anexo para o ítem 2.

Pregoeiro 02/06/2022
16:08:26

Para S VASCONCELOS ROSAS - Sr.(a) Licitante, acuso o recebimento do arquivo,
encaminharemos à Unidade Técnica para avaliação de conformidade, favor aguarde.

Pregoeiro 02/06/2022
16:13:52

Para S VASCONCELOS ROSAS - Sr.(a) Licitante, retifico a mensagem anterior, a fim de
encaminhar a sua proposta à Unidade Requisitante, incialmente encontramos

INCONSISTÊNCIAS, ex. o FORNO QUE V.Sª ESTÁ OFERTANDO É EXATAMENTE DE
QUANTOS LITROS; NÃO IDENTIFICAMOS O MODELO TAMPOUCO UM MANUAL QUE

POSSA SER VISUALISADO. REGISTRE O MODELO E OS LITROS EXATOS!
Pregoeiro 02/06/2022

16:14:23
Para S VASCONCELOS ROSAS - Sr.(a) Licitante, CONVOCARMOS NOVO ANEXO!

CORRIJA SUA PROPOSTA.
Sistema 02/06/2022

16:14:32
Senhor fornecedor S VASCONCELOS ROSAS, CNPJ/CPF: 40.457.662/0001-00, solicito o

envio do anexo referente ao ítem 2.
Pregoeiro 02/06/2022

16:31:32
Para S VASCONCELOS ROSAS - Sr.(a) Licitante, aguardamos o encaminhamento.

Obrigado.
Pregoeiro 02/06/2022

17:15:59
Para S VASCONCELOS ROSAS - Sr.(a) Licitante, favor encamihar.

Sistema 03/06/2022
08:48:56

Senhor Pregoeiro, o fornecedor S VASCONCELOS ROSAS, CNPJ/CPF: 40.457.662/0001-
00, enviou o anexo para o ítem 2.

Pregoeiro 03/06/2022
09:02:44

Srs.(as) Licitantes, bom dia.

Pregoeiro 03/06/2022
09:04:40

Para S VASCONCELOS ROSAS - Sr.(a) Licitante, bom dia. Acuso o recebimento do
pedido de DESISTÊNCIA na manutenção da proposta de preços, considerando que V.Sª

declarou que atendia e estava ciente de todas as condições do edital e anexos,
encaminharemos o seu registro à Gestão Administrativa para apurar responsabilidade,

com garantias da ampla defesa e contraditório. Agradeço e bom dia.
Pregoeiro 03/06/2022

09:08:44
Para BRAVAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Sr.(a) Licitante, bom dia. A proposta
apresentada por V.Sª está acima do estimado pela Administração, questiono sobre a
possibilidade de V.Sª aceitar o valor de R$525,00 para o ITEM 02, CASO CONTRÁRIO

RECUSAREMOS A SUA PROPOSTA, É POSSIVEL?
Pregoeiro 03/06/2022

09:14:20
Para BRAVAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Sr.(a) Licitante, favor responder,

considerando que V.Sª assume o ônus da perda de negócios por deixar de observar as
mensagens do sistema, previsto em edital e legislação de regência do pregão

eletrônico. ACEITA O VALOR DE R$525,00 PARA O ITEM? FAVOR RESPONDER EM 10
MINUTOS, AO TÉRMINO DO PRAZO RECUSAREMOS A SUA PROPOSTA.
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34.822.886/0001-
70

03/06/2022
09:19:15

bom dia Sr pregoeiro infelizmente neste valor não conseguimos

Pregoeiro 03/06/2022
09:22:29

Para BRAVAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Sr.(a) Licitante, agradeço a resposta e o
profissionalismo da sua empresa. Caso ocorra o fracasso do presente certame, item

02, solicitaremos uma reavaliação de cotação de preços de mercado. Muito obrigado e
bom final de semana.

Pregoeiro 03/06/2022
09:24:00

Para XM CONSTRUCOES EIRELI - Sr.(a) Licitante, bom dia. A proposta apresentada por
V.Sª está acima do estimado pela Administração, questiono sobre a possibilidade de

V.Sª aceitar o valor de R$525,00 para o ITEM 02, CASO CONTRÁRIO RECUSAREMOS A
SUA PROPOSTA, É POSSIVEL?

Pregoeiro 03/06/2022
09:27:57

Para XM CONSTRUCOES EIRELI - Sr.(a) Licitante, favor responder, considerando que
V.Sª assume o ônus da perda de negócios por deixar de observar as mensagens do
sistema, previsto em edital e legislação de regência do pregão eletrônico. ACEITA O

VALOR DE R$525,00 PARA O ITEM? FAVOR RESPONDER EM 10 MINUTOS, AO TÉRMINO
DO PRAZO RECUSAREMOS A SUA PROPOSTA.

42.343.998/0001-
77

03/06/2022
09:28:10

Bom dia

Pregoeiro 03/06/2022
09:30:27

Para XM CONSTRUCOES EIRELI - BOM DIA!! É possível aceitar o valor de referência?

42.343.998/0001-
77

03/06/2022
09:30:51

Infelizmente nao conseguimos fazer o valor estimado

Pregoeiro 03/06/2022
09:34:09

Para XM CONSTRUCOES EIRELI - Agradeço, como registrado anteriormente, é
importante o retorno do questionamento, considerando que solicitaremos nova

avaliação de cotação de preços, caso venha ocorrer o fracasso. Bom dia e bom final de
semana!

Pregoeiro 03/06/2022
09:35:24

Para MAVYG COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Sr.(a) Licitante, bom dia. A proposta
apresentada por V.Sª está acima do estimado pela Administração, questiono sobre a
possibilidade de V.Sª aceitar o valor de R$525,00 para o ITEM 02, CASO CONTRÁRIO
RECUSAREMOS A SUA PROPOSTA, É POSSIVEL? FAVOR RESPONDER EM 10 MINUTOS.

Pregoeiro 03/06/2022
09:46:38

Para LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - Sr.(a) Licitante, bom dia. A proposta
apresentada por V.Sª está acima do estimado pela Administração, questiono sobre a
possibilidade de V.Sª aceitar o valor de R$525,00 para o ITEM 02, CASO CONTRÁRIO
RECUSAREMOS A SUA PROPOSTA, É POSSIVEL? FAVOR RESPONDER EM 10 MINUTOS.

Sistema 03/06/2022
09:57:31

A etapa fechada foi reiniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou um dos
seguintes lances: R$ 760,0000, R$ 799,0000 e R$ 952,2400, poderá enviar um lance

único e fechado até às 10:02:30 do dia 03/06/2022.
Sistema 03/06/2022

10:02:31
O fornecedor da proposta no valor de R$ 760,0000 não enviou lance único e fechado

para o item 2.
Sistema 03/06/2022

10:02:31
O fornecedor da proposta no valor de R$ 952,2400 não enviou lance único e fechado

para o item 2.
Sistema 03/06/2022

10:02:31
O fornecedor da proposta no valor de R$ 799,0000 não enviou lance único e fechado

para o item 2.
Sistema 03/06/2022

10:02:31
O item 2 está encerrado.

Pregoeiro 03/06/2022
10:04:36

Srs.(as) Licitante, aguardem um instante.

Pregoeiro 03/06/2022
10:09:00

Para ARGOS LTDA - Sr.(a) Licitante, bom dia. A proposta apresentada por V.Sª está
acima do estimado pela Administração, questiono sobre a possibilidade de V.Sª aceitar

o valor de R$525,00 para o ITEM 02, CASO CONTRÁRIO RECUSAREMOS A SUA
PROPOSTA, É POSSIVEL? FAVOR RESPONDER EM 10 MINUTOS.

42.262.411/0001-
03

03/06/2022
10:13:45

Bom dia Sr. Pregoeiro, não conseguimos estar fornecendo o item 2 pelo valor estimado.

Pregoeiro 03/06/2022
10:15:27

Para ARGOS LTDA - Agradeço, a resposta é importante, registrada, passaremos a
informar à Administração, com o objetivo de reavaliar a estimativa de preços, caso

registre o fracasso do item. Bom dia e bom final de semana!
Pregoeiro 03/06/2022

10:16:22
Para VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - Sr.(a) Licitante, bom dia. A proposta

apresentada por V.Sª está acima do estimado pela Administração, questiono sobre a
possibilidade de V.Sª aceitar o valor de R$525,00 para o ITEM 02, CASO CONTRÁRIO
RECUSAREMOS A SUA PROPOSTA, É POSSIVEL? FAVOR RESPONDER EM 10 MINUTOS.

05.207.424/0001-
45

03/06/2022
10:17:36

Bom dia...

05.207.424/0001-
45

03/06/2022
10:18:08

infelizmente não conseguimos chegar ao valor estimado, manteremos nosso preço.

Pregoeiro 03/06/2022
10:22:02

Para VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - Agradeço, reiteramos as mensagens anteriores,
enviaremos para nova estimativa de preços. Bom dia e bom final de semana!

05.207.424/0001-
45

03/06/2022
10:22:43

Igualmente, obrigada!

Pregoeiro 03/06/2022
10:22:51

Para S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - Sr.(a)
Licitante, bom dia. A proposta apresentada por V.Sª está acima do estimado pela

Administração, questiono sobre a possibilidade de V.Sª aceitar o valor de R$525,00
para o ITEM 02, CASO CONTRÁRIO RECUSAREMOS A SUA PROPOSTA, É POSSIVEL?

FAVOR RESPONDER EM 10 MINUTOS.
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04.927.672/0001-
06

03/06/2022
10:28:51

INFELIZMENTE NAO CONSEGUIMOS CHEGAR NESSE VALOR, OBRIGADO

Pregoeiro 03/06/2022
10:32:27

Para S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA -
Agradeço, o item será fracassado e consequentemente encaminharemos à

Administração para nova cotação de preço em conformidade com o mercado. Bom dia
e bom final de semana.

Pregoeiro 03/06/2022
10:33:21

Srs. (as) Licitante, o ITEM 02 SERÁ CONSIDERADO FRACASSADO.

Pregoeiro 03/06/2022
10:35:31

Para LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - Sr.(a) Licitante, bom dia, a Unidade
técnica está analisando a proposta encaminhada por V.Sª, retornaremos ao chat às

11h, na presente sessão.
33.671.275/0001-

06
03/06/2022
10:40:16

Bom dia !!!

33.671.275/0001-
06

03/06/2022
10:40:37

Aguardamos uma resposta. Grato

Pregoeiro 03/06/2022
11:01:14

Para LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - Sr.(a) Licitante, aguarde mais um
instante. Obrigado.

Pregoeiro 03/06/2022
11:08:40

Para LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - Sr.(a) Licitante, passo a transcrever o
pronunciamento da Unidade Técnica na íntegra:

Pregoeiro 03/06/2022
11:08:46

Para LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - "Prezado pregoeiro, o licitante deixou
em aberto, na proposta, qual seria a voltagem e o volume total do frigobar mas inseriu

o modelo (MCR12B) e pudemos verificar nas páginas 14/15 que se trata de uma
capacidade de 124 litros e 220V (a ser confirmada no recebimento). Entretanto, não

achamos informação acerca do consumo máximo mensal, mas foi declarado em s
Pregoeiro 03/06/2022

11:09:42
Para LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ..... mas foi declarado em sua proposta,
o que o vincula. Assim, entendemos ser possível aceitar a proposta mas sugiro deixar
claro que essas características serão conferidas durante o recebimento do material.

Atenciosamente"
Pregoeiro 03/06/2022

11:10:18
Para LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - Sr.(a) Licitante, pelo exposto

procederemos a aceitação de sua proposta no sistema.
Pregoeiro 03/06/2022

11:12:35
Para LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - Sr.(a) Licitante, aguarde. Estamos

verificando a documentação de habilitação.
Pregoeiro 03/06/2022

11:15:19
Para LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - Sr.(a) Licitante, procedermos a

habilitação da proposta, não encontramos inconsistências nos documentos consignados
no sistema no momento do cadastro da sua proposta. Favor observe as mensagens do

sistema.Obrigado.
Sistema 03/06/2022

11:16:05
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 03/06/2022

11:16:46
Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 03/06/2022 às

11:48:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Alteração abertura
da sessão pública

02/06/2022
14:00:00

Previsão de abertura: 02/06/2022 14:10:00; Motivo: Medida administrativa;
Justificativa: Pregoeiro não definido para a compra.

Alteração equipe 02/06/2022
14:00:49

Abertura da sessão
pública

02/06/2022
14:10:00 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de
propostas

02/06/2022
14:20:00 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas

02/06/2022
14:53:48 Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo 03/06/2022
11:16:05 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

03/06/2022
11:16:46 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 03/06/2022 às 11:48:00.

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 11:48 horas do dia 03 de junho
de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
WEBER BEZERRA CAVALCANTI 
Pregoeiro Oficial
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SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA
Equipe de Apoio

Voltar   
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PREGÃO ELETRÔNICO

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Pregão Eletrônico   Nº 00026/2022(SRP) 
 

RESULTADO POR FORNECEDOR

33.671.275/0001-06 - LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Critério de Valor (*) Valor Unitário Valor Global

1 Frigobar Unidade 25 R$ 1.341,9100 R$ 1.280,0000 R$ 32.000,0000
Marca: midea
Fabricante: midea
Modelo / Versão: mcr12b
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Refrigerador Tipo Frigobar na cor branca Características Técnicas MÍNIMAS: 01 - Tensão
de funcionamento: 220V ou bivolt, 60 Hz; 02 - Volume total de 110 a 125 litros; 03 - Refrigerador e congelador acoplados; 04 -
Gabinete em aço com tratamento anti-ferrugem e pintura eletrostática, na cor branca, com secagem em estufa de alta temperatura;
05 - Pés ajustáveis para obter o nivelamento adequado; 06 - Prateleiras removíveis e local apropriado para garrafas; 07 - Termostato
para ajuste de temperatura; 08 - Consumo máximo (Kw/mês): 20,0; 09 - Produto aprovado no Programa Brasileiro de Etiquetagem
(PBE) do Inmetro, possuindo Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) da classe de maior eficiência, representada pela
letra A, aposta ao produto ou em sua embalagem. Serão aceitos também produtos com Selo Procel de Eficiência Energética.

Total do Fornecedor: R$ 32.000,0000
 
 

Valor Global da Ata: R$ 32.000,0000
(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

 

 
Voltar
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Pregão Eletrônico

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00026/2022 (SRP) 
 

Às 14:34 horas do dia 06 de junho de 2022, após analisado o resultado do Pregão nº 00026/2022, referente ao
Processo nº 0001237-96.2022, 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: Frigobar
Descrição Complementar: Frigobar Capacidade: Mínimo De 115 L L, Cor: Branca , Tensão Alimentação: 220
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 25 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.341,9100 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA , pelo melhor lance de R$ 1.280,0000 e a quantidade
de 25 Unidade .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 06/06/2022
14:34:32

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA,
CNPJ/CPF: 33.671.275/0001-06, Melhor lance: R$ 1.280,0000

Item: 2
Descrição: Forno Microondas
Descrição Complementar: Forno Microondas Capacidade: 18 L, Cor: Branca , Voltagem: 220
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 65 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 525,4400 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item
Evento Data Observações

Cancelado no
julgamento

03/06/2022
11:16:05

Item cancelado no julgamento. Motivo: item cancelado na fase de aceitação e
julgamento de proposta.

Fim do documento
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 3595 - TRE-AL/PRE/PREG

 
 

À UNIDADE TRE/AL- AJ-DG
 
Conforme legislação de regência desta Corte Eleitoral, encaminho os
presentes autos eletrônicos devidamente instruídos.
Atenciosamente.
Pregoeiro/TRE-AL
 
LISTA DE VERIFICAÇÃO - Publicada a Portaria nº 226/2018 TRE-
AL/PRE/COCIN/AAU, SEI Nº 0004888-15.2017.6.02.8000 , que
regulamenta a obrigatoriedade do uso de listas de verificação dos
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, ART.1º. XI. - Atuação do
pregoeiro durante a fase de seleção do fornecedor deverá ser
verificada pelo Pregoeiro designado para o certame.
 
I - FASE INTERNA - JUNTADA PORTARIA SIM NÃO EVENTOS/OBS

1- Consta a designação do Pregoeiro, com a
juntada da Portaria de sua nomeação? X  1080644

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   OBJETO DO PREGÃO NÃO CONTEMPLA
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termos do art. 3º da Lei nº8.248/91, quando
aplicável?

  OBJETO DO PREGÃO NÃO CONTEMPLA

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 1081411

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  1083019

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  

CERTIDÕES TRABALHISTA, TCU, CNJ, PORTAL
TRANSPARÊNCIA, NEGATIVA FALÊNCIA CONCORDATA E
RECUPERAÇÃO JUDICIAL:

1083018

17 – Consta consulta ao Cadin? X  1083021

18 – Consta nos atuos os seguintes documentos
/consulta quando for o caso?    

18.1 – Declaração de inexistência de fatos
supervenientes e impeditivo; X  1083016

18.2 – Declaração que a empresa não emprega
menor; X  CONFORME ITEM 18.1
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18.3- Declaração de elaboração de independente de
proposta; X  CONFORME ITEM 18.1

18.4- Declaração de que se enquadra como
Microempresa ou empresa de pequeno porte; X  CONFORME ITEM 18.1

18.5- Existência de registros impeditivos da
contratação no Cadastro Nacional de Empresas
Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da
União, disponível no Portal da Transparência;

 X CERTIDÃO V. ITEM 16 DO PRESENTE PAPEL DE TRABALHO

18.6- Certidão negativa de inidôneos do TCU (art.
46 da Lei nº 8.443/1992)   CONFORME ITEM 18.5

18.7-Há alguma outra exigência do edital (no
tocante à habilitação) não contemplada por este
Papel de Trabalho? (especificar no campo
observações)

X  REGISTRO CONTRATO SOCIAL EMPRESA 1083020

19 -Os documentos e anexos exigidos foram
apresentados nos prazos estabelecidos no edital X   

VI - ATA    

20- A ata contém os seguintes elementos: licitantes
participantes, propostas apresentadas e
lances ofertados na ordem de classificação,
aceitabilidade da proposta de preço, habilitação e
recursos interpostos?

X  
NÃO OCORREU RECURSO

 

21- A ata encontra-se assinada pelo pregoeiro e
pela equipe de apoio? X  

ATA ASSINADA PELO PREGOEIRO ELETRONICAMENTE,
RATIFICO A PARTICIPAÇÃO COMO EQUIPE DE APOIO DO
SERVIDOR SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA

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
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VIII – Procedimentos Finais    

29- Não havendo interposição de recursos, houve a
adjudicação, pelo pregoeiro, do objeto licitado ao
licitante vencedor?

X  1083029

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: 1080648, MANUAL DO PRODUTO 1080649

Resultado Fornecedor - 1083025

 
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 07/06/2022, às 13:53, 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
1083031 e o código CRC F7E5FA37.

0001237-96.2022.6.02.8000 1083031v4
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PROCESSO : 0001237-96.2022.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE PATRIMÔNIO
ASSUNTO :  

 

Parecer nº 705 / 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 26/2022, objetivando o
Registro de Preços para eventual aquisição de aparelhos de
utensílios domésticos – Frigobares e Micro-ondas, com a
participação do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de
Alagoas, que atuará neste certame como Órgão Participante,
em conformidade com o §6º, do art. 4º do Decreto nº
7.892/2013, conforme  termo de referência (1032849),
aprovado pelo Senhor Secretário de Administração (1013262).

 
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 1083031.

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 - 1068985

DOU - 1070660

Portal - 1070669

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 - 1068985

DOU - 1070660

Portal - 1070669

 

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:

19/05/2022 (Comprasnet)

20/05/2022 (DOU)

20/05/2022 (Portal)

Ata Pregão
26/2022 (1083023) -
02/06/2022

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
26/2022 (1083023)

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 -

 1083029

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 - 1083025
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7
Os documentos necessários à habilitação (originais ou cópias autenticadas por cartórios competentes ou por servidores da
administração ou publicação em órgão da imprensa oficial) constam do processo?

Ref. Decreto n.º 5.450/05, art. 30, X e Lei n.º 8.666/93, art. 38, XII combinado com o art. 32.
SIM

Conforme contido na
Informação 3595 -
 1083031

8 Os documentos apresentados pela licitante estavam válidos na data da sessão? SIM Consulta pelo Pregoeiro -
 1083031

9 A proposta da licitante declarada vencedora foi assinada por pessoa com poderes para representar a empresa? SIM 1080648

10 Foi aferida a conformidade técnica? SIM 1081411

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: 1083011

CADIN: 1083021

 

12 Consta dos autos Lista de Verificação elaborada pelo Pregoeiro? SIM Informação nº 3595-
 1083031

 

Ao exposto, esta Assessoria Jurídica conclui pela
legalidade do presente procedimento licitatório, realizado na
modalidade pregão, na forma eletrônica, regido pela Lei nº
10.520/2002, pelo Decreto nº
10.024/2019, e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93, não
havendo óbice à homologação do PE nº 26/2022, que visa o
Registro de Preços para eventual aquisição de aparelhos de
utensílios domésticos – Frigobares e Micro-ondas, com a
participação do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de
Alagoas, que atuará neste certame como Órgão Participante,
em conformidade com o §6º, do art. 4º do Decreto nº
7.892/2013, conforme relatório Resultado por
Fornecedor (1083025), tendo como licitante vencedora
do item 1, a Empresa LICICOM COMERCIO E SERVICOS
LTDA, CNPJ nº 33.671.275/0001-06, pelo melhor lance no
valor total de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais).

 
Registro, por oportuno que o item 2 foi cancelado

pelo Pregoeiro na fase de aceitação e de Julgamento da
proposta.

 
À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 07/06/2022, às 14:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1083096 e o código CRC B9116FF3.

0001237-96.2022.6.02.8000 1083096v7
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CONCLUSÃO

Maceió, 07 de junho de 2022.
Senhor Presidente,
 
Cuida-se de procedimento voltado à análise

da regularidade do Pregão Eletrônico nº 26/2022, objetivando o
Registro de Preços para eventual aquisição de aparelhos de
utensílios domésticos – Frigobares e Micro-ondas, com a participação
do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Alagoas, que atuará
neste certame como Órgão Participante, em conformidade com o §6º,
do art. 4º do Decreto nº 7.892/2013, conforme  termo de
referência (1032849), aprovado pelo Senhor Secretário de
Administração (1013262).

 
Por meio do Parecer nº 705/2022 (1083096), a Assessoria

Jurídica concluiu pela legalidade do presente procedimento
licitatório, realizado na modalidade pregão, na forma eletrônica,
regido pela Lei nº 10.520/2002, pelo Decreto nº
10.024/2019, e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93, não havendo
óbice à homologação do PE nº 26/2022, conforme relatório Resultado
por Fornecedor (1083025), tendo como licitante vencedora
do item 1, a Empresa LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA,
CNPJ nº 33.671.275/0001-06, pelo melhor lance no valor total de R$
32.000,00 (trinta e dois mil reais).

 
Convém registrar  que o item 2 foi cancelado pelo

Pregoeiro na fase de aceitação e de Julgamento da proposta.
 
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,
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Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 07/06/2022, às 16:37, 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
1083249 e o código CRC 34F1DA68.

0001237-96.2022.6.02.8000 1083249v1
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PROCESSO : 0001237-96.2022.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE PATRIMÔNIO
ASSUNTO : Pregão Eletrônico n. 26/2022. Registro de Preços. Homologação

 

Decisão nº 2570 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

Concluído o procedimento licitatório em epígrafe e tendo
em vista a manifestação da Assessoria Jurídica da Diretoria Geral,
por meio do Parecer nº 705/2022 (1083096), atestando a legalidade
de todo o certame, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e
legais efeitos, o resultado do Pregão Eletrônico nº 26/2021, cujo
objeto é o registro de preços para eventual aquisição de aparelhos de
utensílios domésticos – Frigobares e Micro-ondas, com a participação
do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Alagoas, que atuará
neste certame como Órgão Participante, em conformidade com o
§6º do art. 4º do Decreto nº 7.892/2013, conforme termo de
referência (1032849), aprovado pelo Senhor Secretário de
Administração (1013262).

Desse modo, com arrimo no art. 4º, inciso XXII, da Lei nº
10.520/2002 e no Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, na Lei
nº 8.666/93, AUTORIZO a convocação, para assinatura do
contrato, da empresa LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA,
CNPJ nº 33.671.275/0001-06, pelo valor total de R$ 32.000,00 (trinta
e dois mil reais), conforme relatório Resultado por
Fornecedor (1083025), tendo como licitante vencedor do item 1.

À Secretaria de Administração para as providências que
se fizerem necessárias à realização da contratação decorrente da
presente Decisão.

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
07/06/2022, às 21:29, 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
1083488 e o código CRC 1DD93723.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00026/2022 (SRP)

 
Às 23:58 horas do dia 08 de junho 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 0001237-96.2022,
Pregão nº 00026/2022. 
 

 
Resultado da Homologação

 
Item: 1
Descrição: Frigobar
Descrição Complementar: Frigobar Capacidade: Mínimo De 115 L L, Cor: Branca , Tensão Alimentação: 220
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 25 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.341,9100 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA , pelo melhor lance de R$ 1.280,0000 e a quantidade de
25 Unidade .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 06/06/2022
14:34:32 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: LICICOM COMERCIO E
SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 33.671.275/0001-06, Melhor lance: R$

1.280,0000

Homologado 08/06/2022
23:57:59

JOSE RICARDO
ARAUJO E

SILVA

 
Item: 2
Descrição: Forno Microondas
Descrição Complementar: Forno Microondas Capacidade: 18 L, Cor: Branca , Voltagem: 220
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 65 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 525,4400 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado no julgamento

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações
Cancelado no
julgamento

03/06/2022
11:16:05 - Item cancelado no julgamento. Motivo: item cancelado na fase de

aceitação e julgamento de proposta.

Homologado 08/06/2022
23:58:08

JOSE RICARDO
ARAUJO E SILVA

Fim do documento

Termo de Homologação - PE 26/2022 (1084379)         SEI 0001237-96.2022.6.02.8000 / pg. 315



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

DESPACHO

Maceió, 09 de junho de 2022.
À SLC, para publicar o resultado do certame,

destacando que há convocação de cadastro de reserva em
aberto até o próximo dia 10, sexta-feira, às 8h.

À COMAP, para ciência do fracasso da licitação
quanto ao item 2 e, em apartado, avaliar nova instrução com
vista à repetição do certame.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 09/06/2022, às 00:02, 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
1084380 e o código CRC 21AFC638.

0001237-96.2022.6.02.8000 1084380v1
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DESPACHO

Maceió, 09 de junho de 2022.
 
 
À SLC, para atendimento do Despacho

GSAD 1084380, tendo em vista a Decisão 2570, 1083488.
 
À SAD, acusando ciência do fracasso da licitação,

quanto ao item forno microondas, informando que a repetição
do certame será instruída nos autos do Procedimento SEI
nº 0005984-89.2022.6.02.8000.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 09/06/2022, às 17:02, 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
1086574 e o código CRC 384F35BA.

0001237-96.2022.6.02.8000 1086574v1
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   Data de envio: 09/06/2022 17:22:05
   Origem do Ofício: Setor de Licitações e Contratos
   Operador: Denise Maria de Araújo
   Ofício: 7189572
   Data prevista de publicação: 10/06/2022
   Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3
   Forma de pagamento: Isento

As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal indicados no Ofício
Eletrônico após validação e análise de adequação à legislação que disciplina a publicação de
matérias nos Jornais Oficiais. 

Matérias

Sequencial Arquivo(s) MD5 Tamanho
(cm) Valor

14607324 Aviso de Homologacao Pregao Eletronico n. 26-2022 -
LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA.rtf

90995fcee919cb3c
bc9116b258f9987a 5,00 R$

194,60

14607325 Aviso de Homologacao Pregao Eletronico n. 31-2022 -O
AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA.rtf

de48220ab164dc72
bb46411359a22f3a 6,00 R$

233,52

14607326 Aviso de Homologacao Pregao Eletronico n. 33-2022 - RB
GRAFICA DIGITAL EIRELI.rtf

c95b617708ad2fff
8837f18f2bec7692 5,00 R$

194,60

TOTAL DO OFICIO 16,48 R$
622,72
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De: Compras Bombeiros <compras@bombeiros.al.gov.br>
Para: "denisearaujo" <denisearaujo@tre-al.jus.br>
Data: 10/06/2022 12:12 PM
Assunto: [slc] DADOS CMT. DOS BOMBEIROS {01}

Caro Gerenciador

segue abaixo dados do Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas,
para confecção da ata de registro de preço. Órgão gerenciador: TRE-AL, aquisição de 
Frigobar e Micro-ondas

JACQUES WOLBECK GODOY AMORIM  - CEL BM -  COMANDANTE GERAL
CPF 644.383.844-00 
RG 699.217  - SSP/AL

estamos a disposição para auxiliar em demandas decorrentes.

"Vidas alheias e riquezas salvar"
 

Luiz Alberto Lima Correia - 2ºSGT BM
Gerência de Aquisições, Contratos e Convênios/CBMAL

(82) 3315-2817 / 98889-8393
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Número 26/2022
SEI 0001237-96.20221.6.02.8000

Data:02/06/2022 às 14:00:00 

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de aparelhos de utensílios
domésticos – Frigobares e Micro-ondas, com a participação do Corpo de Bombeiro
Militar do Estado de Alagoas, que atuará neste certame como Órgão Participante, conforme
especificações e condições assentadas nos ANEXOS do edital.

 
Critérios de Sustentabilidade: ( x ) SIM   (   ) NÂO

Valor total: R$ 67.701,35.

Resultado: o objeto foi adjudicado à empresa LICICOM COMERCIO E
SERVICOS LTDA, CNPJ nº 33.671.275/0001-06, pelo valor total de
R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais).

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU 
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, 10 de junho de 2022.
À SEIC,
Para eventual atualização no Portal da

Transparência.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 10/06/2022, às 16:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1087587 e o código CRC 449893F9.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Ata de Formação do Cadastro de Reserva 
 

 Data de abertura:  02/06/2022 14:10
 Número da portaria:  PORTARIA 121/2022
 Data de portaria:  06/04/2022
 Número do processo:  0001237-96.2022
 Número do pregão:  00026/2022 (SRP)
 Objeto:  Registro de Preços de Aparelhos de Utensílios Domésticos – Frigobares e Micro-ondas.

 
 
    Item 1

Descrição: Frigobar
Descrição Complementar: Frigobar Capacidade: Mínimo De 115 L L, Cor: Branca , Tensão Alimentação: 220
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 25 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 1.341,9100  
 
Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ Nome/Razão Social Quantidade Ofertada Valor Adjudicado
33.671.275/0001-06 LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA 25 R$ 1.280,0000

 
Cadastro de Reserva:
   Data/Hora Inicial: 08/06/2022 23:58 Data/Hora Final: 10/06/2022 08:00
   Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 10/06/2022 16:29
   Valor para Cadastro de Reserva: R$ 1.280,0000
 
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

08/06/2022
23:58:00

758.180.784-
34

Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 08/06/2022
23:57 com data fim prevista para 10/06/2022 08:00 pelo valor de R$

1.280,0000.
Envio do cadastro

de reserva ao
SIASG

10/06/2022
16:29:09

758.180.784-
34 Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

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

DESPACHO

Maceió, 10 de junho de 2022.
Juntada a Ata do cadastro de Reserva

(doc. 1087589), devolvo os autos à SLC.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 10/06/2022, às 16:37, 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
1087591 e o código CRC 6E44AAEA.

0001237-96.2022.6.02.8000 1087591v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 06/2022 
 

Processo nº 0001237-96.2022.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 26/2022 

 
 
 

Aos 15 dias do mês junho 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 e o CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE ALAGOAS, 
inscrito no CNPJ nº 69.977.817/0001-10, sediado à Av. Siqueira Campos, 1739, Bairro: Trapiche da Barra, 
CEP: 57040-460, Maceió/AL, E-mails: dmp.cbmal@gmail.com e compras@bombeiros.al.gov.br, telefones: (82) 
3315-2830/2817, representado pelo Comandante Geral, Coronel BM Jacques Wolbeck Godoy Amorim, 
RG nº 699.217 SSP/AL, CPF nº 644.383.844-00, resolvem registrar os preços ofertados pela empresa 
LICICOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 33.671.275/0001-06, sediada à Rua Buriti. Lote 1, Loja 
19, Edifício Águas de Tambaú – Águas Claras, CEP: 71910-180 – Brasília/DF, telefone (61) 3256-0540, e-mail: 
licitacao@licicomdigital.com.br, representada por Maria Cecília Aguiar Cerri, RG nº 6000044 SSP/SP, CPF 
nº 523.955.026/34, para eventual fornecimento dos materiais abaixo relacionados, conforme condições 
descritas nos Anexos I, I-A e I-B do Pregão Eletrônico nº 26/2022, 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 26/2022: 
 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. 
QUANT. 
TOTAL 

REGISTRADA 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR 
TOTAL (R$) 

01 

Refrigerador tipo frigobar 
na cor branca. Característi-
cas Técnicas MÍNIMAS: 
01 – Tensão de funciona-
mento: 220V ou bivolt, 60 
Hz; 02 – Volume total de 
110 a 125 litros; 03 – Re-
frigerador e congelador 

acoplados; 04 – Gabinete 
em aço com tratamento 
antiferrugem e pintura 

eletrostática, na cor branca, 
com secagem em estufa de 
alta temperatura; 05 – Pés 

ajustáveis para obter o 
nivelamento adequado; 06 
– Prateleiras removíveis e 

local apropriado para 
garrafas; 07 – Termostato 

para ajuste de temperatura; 
08 – Consumo máximo 
(Kw/mês): 20,0; 09 – 

Produto aprovado no Pro-

Midea Unid 25 1.280,00 32.000,00 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 

grama Brasileiro de Etique-
tagem (PBE) do Inmetro, 

possuindo Etiqueta Nacio-
nal de Conservação de 

Energia (ENCE) da classe 
de maior eficiência, repre-

sentada pela letra “A”, 
aposta ao produto ou em 
sua embalagem. Serão 

aceitos também produtos 
com Selo Procel de Efici-

ência Energética 
 
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 26/2022: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
    
    
 
2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 
 
2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado da 
publicação do extrato desta ata. 
 
3 – DO PRAZO DE ENTREGA. 
 
3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de 45 (quarenta e cinco) dias corridos a partir da data do 
recebimento da Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento que será encaminhada por e-mail. 
 
4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da ata, o preço, e as 
especificações dos materiais registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação; 
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações 
assumidas; 
 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação às novas 
condições de mercado; 
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade dos preços re-
gistrados 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. 
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4.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante: 

 

a) Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir suas obrigações dentro das nor-
mas e condições do processo de venda; 

b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as obrigações assumidas 
pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos bens; 

c) Designar a Comissão de Recebimento para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, bem como, 
efetuar os recebimentos provisórios e definitivos; 

d) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

 
5 - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
5.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO 
GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da presente Ata; 
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de idoneidade exigidas na 
licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código de Proteção e Defesa do Consumidor 
(Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o regime de direito público; 
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da notificação, quanto 
à aceitação ou não do fornecimento do serviço a outro órgão da Administração Pública (não 
participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar a presente Ata. 

 
5.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado: 
 

a) Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosamente os prazos, as especificações e 
exigências estabelecidas no Termo de Referência, no Edital de Pregão, e na Proposta de Preços, 
observando as normas técnicas exigidas, fornecendo todas as informações eventualmente solicitadas; 
 
b) Fornecer assistência técnica gratuita, durante o período da garantia mínima de 12 meses, por meio 
de Assistência Técnica Autorizada pelo Fabricante; 

c) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão-de-obra, embalagens, ferra-
mentas, fretes, transportes, impostos, taxas, emolumentos ou quaisquer outras incidentes sobre o for-
necimento; 

d) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes 
de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do material, incluindo as entregas feitas por transpor-
tadora; 

e) Fornecer, junto com o material, a Nota Fiscal discriminada de acordo com a Nota de Empenho, inclu-
indo marca e modelo do produto fornecido, para que sejam tomadas as medidas de aceites e paga-
mentos. 

f) Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de expedientes/notificações enviadas pelo 
TRE/AL; 

g) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço eletrônico indicado pe-
lo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho; 
 
h)  Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal; 
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i) 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; 
j) 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; 
 
k) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto deste contrato; 
 
l) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e Defesa do Con-
sumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de Direito Público. 
 

6 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
6.1. Os materiais deverão ser entregues, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos a partir do recebi-
mento da Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento, encaminhadas por e-mail, no horário normal de 
expediente, 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 230, CEP 57022-220, Maceió-AL, dentro do horário de expediente do Órgão. 
 
      b) na Sede do Quartel do Comando Geral (QCG) do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Alagoas, 
localizado Avenida Siqueira Campos, nº 1739, Trapiche da Barra, CEP 57040-460, Maceió-AL, dentro do ho-
rário de expediente do Órgão (dias úteis, das 8h às 12h), Telefones: (82) 3315-2830/2817; e-mail: 
dmp.cbmal@gmail.com  
 
6.2. Os materiais serão recebidos: 
 
    a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos com as especificações 
consignadas na proposta de preço e nos termos de referência;  
 
   b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e consequente aceitação.  
 
6.3. O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações previstas na proposta ou 
quando inadequado à sua utilização.  
 
6.4. O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do objeto, será de 05 (cinco) 
dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de aceite ou recusando o item objeto do forneci-
mento. 
 
6.5. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio.  
 
6.6. O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios aparentes e ocultos segundo 
as disposições deste contrato e as normas de proteção ao consumidor. 
 
 6.7. O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu recebimento recusado, 
devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos, substituir o produto adequadamente, sujei-
tando-se às sanções administrativas previstas na Cláusula 7. 
 
 
7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
7.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no SICAF, pelo prazo 
de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, 
garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 
 
a) não assinar a ata de registro de preços; 
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b) não entregar a documentação exigida no edital; 
 
c) apresentar documentação falsa; 
 
d) causar o atraso na execução do objeto; 
 
e) não mantiver a proposta; 
 
f) falhar na execução do contrato; 
 
g) fraudar a execução do contrato; 
 
h) comportar-se de modo inidôneo; 

 
i) declarar informações falsas; e 
 
j)          cometer fraude fiscal. 
 
7.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às sanções administrativas 
previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade competente do TRE/AL, conforme a 
gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos 
porventura causados à Administração e das cabíveis cominações legais. 
 
7.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar com a 
Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as multas convencionais e de 
mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
7.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções administrativas, sem 
prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 
 

a) multa de 0,50% (meio por cento) por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em 
atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da Administração, poderá ocorrer 
a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa constante na alínea “d” abaixo, sem prejuí-
zo da rescisão unilateral da avença; 

 
b) multa de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em 
desconformidade, caso o prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido, limitada a 
incidência a 5 dias de atraso injustificado. Após o 5º dia será considerada inexecução parcial do contrato; 

 
c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor do(s) item(ns) entre-
gue(s) em caso de inexecução parcial da obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do 
objeto por período superior ao previsto na alínea “a” acima, bem como a extrapolação do prazo máximo 
de atraso injustificado estabelecido na alínea “b” acima; 
 
d) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho. 

 
7.4.1. As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas de forma isolada 
ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% do valor total do contrato celebrado. 

7.4.2.  As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com as demais. 
 
7.4.3. Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor da(s) multa(s) será 
calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso. 
 
7.4.4. Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão temporária de participação em 
licitação e impedimento de contratar com Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e 
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declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 
7.4.5. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do caso e as 
justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
7.4.6.   As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à CONTRATADA, 
se houver, ou cobradas judicialmente. 

 
7.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será descontado dos 
pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
7.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente poderá se valer 
dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do interesse 
público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos comprovados. 
 
7.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o fornecimento do 
serviço, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em 
documento contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de 
ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere 
fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração. 
 
7.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 8.666/1993. 
 
7.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro de 05 (cinco) 
dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será descontada automaticamente, 
ou ajuizada a dívida, consoante o §3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de 
juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
7.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta ao licitante 
contratado. 
 
7.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
7.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa através de Guia 
de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor 
será o IPCA. 
 

7.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da publicação da 
decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico. 

 
7.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes contratantes, 
respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial 
as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da 
Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
7.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, multa de mora e 
convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
 
8- DO PAGAMENTO. 
 
8.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta corrente, em até 10 
(dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal devidamente atestada pela Seção de 
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Almoxarifado. 
 
8.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
8.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
8.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais 
determinados pela legislação tributária. 
 
8.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento que comprove a 
opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, para que não incidam retenções 
indesejáveis. 
 
8.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios, 
apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo pagamento, desde que o 
contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
 

EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

 
 
9 - DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 
 

9.1 Aplica-se ao presente processo as disposições estabelecidas no Plano de Logística Sustentável – PLS-
TRE-AL, Anexo da Portaria nº 626/2015, que tratam dos critérios de sustentabilidade e proteção ambiental, 
principalmente no que se refere aos aspectos e/ou exigências abaixo assinaladas: 

9.1.1. que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável; 

9.1.2. que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional 
de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO, como produtos sustentáveis ou de menor 
impacto ambiental em relação aos seus similares; 

9.1.3. que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, 
com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção 
durante o transporte e o armazenamento; 

9.1.4. que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na 
diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), 
cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil- polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados 
(PBDEs); 

9.1.5. que os bens apresentem menor consumo e maior eficiência energética, aprovados no Programa 
Brasileiro de Etiquetagem (PBE) do Inmetro e apresentem Etiqueta Nacional de Conservação de Energia 
(ENCE) representada pela letra “A”, aposta ao produto e/ou em sua embalagem; 

9.1.6. que os eletrodomésticos fornecidos utilizem gases refrigerantes ecológicos, sempre que disponíveis 
no mercado. 

 
10 – DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS. 
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10.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro de preços, 
inclusive o acréscimo de que trata o § 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. 
 
11 - DA PUBLICAÇÃO. 
 
11.1.       O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União. 
 
12 – DO FORO. 
 
12.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de Alagoas, para 
dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 

E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em duas vias de igual teor 
e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes. 

 
 

Maceió, 15 de junho de 2022. 
 
 
 
 
 
Pelo TRE/AL: 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pela Empresa: 
 
                                              Maria Cecília Aguiar Cerri 
                                                       Representante 
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Maceió, 16 de junho de 2022.
À COMAP,
Para checklist da Ata de Registro de Preços nº

06/2022.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 16/06/2022, às 00:46, 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
1090539 e o código CRC DD137D1F.

0001237-96.2022.6.02.8000 1090539v1
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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: 33.671.275/0001-06 DUNS®: 894266096
Razão Social: LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: LICICOM DIGITAL
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 07/06/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências
nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 26/11/2022
FGTS 07/07/2022
Trabalhista Validade: 12/12/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 12/07/2022
Receita Municipal (Isento)

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

31/05/2022 (*)Validade:

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: 17/06/2022 10:37 de
CPF: 126.868.468-60      Nome: ANDREA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 0001237-96.2022.6.02.8000

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  1083488 
 1090538

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  1090794

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 17/06/2022, às 10:41, 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
1090797 e o código CRC F3B508CB.

0001237-96.2022.6.02.8000 1090797v2
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Maceió, 17 de junho de 2022.

 

À SLC, após preenchimento da Lista de
Verificação, Anexo V, 1090797, em cumprimento à Portaria
Presidência nº 226/2018 TRE-AL/PRE/COCIN/AAU.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 17/06/2022, às 10:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1090805 e o código CRC 24E7FF29.
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E-mail - 1091183

Data de Envio: 
  17/06/2022 15:11:24

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para:
    licitacao@licicomdigital.com.br

Assunto: 
  Envio. Ata de Registro de Preços nº 06/2022 para assinatura

Mensagem: 
  Prezada Senhora,

Segue anexa a Ata de Registro de Preços nº 06/2022 para assinatura, preferencialmente,de forma digital.

Caso não disponha deste modo de assinatura, imprimir os documentos em duas vias e enviar para o
endereço abaixo:

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol
CEP 57051-090 - Maceió/AL

Gentileza confirmar o recebimento.

Atenciosamente,
Denise Maria de Araújo
SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765/99637-3090

Anexos:
    Ata de Registro de Precços nº 06-2022.pdf
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 06/2022

Processo nº 0001237-96.2022.6.02.8000
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 26/2022

Aos 15 dias do mês junho 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 e o CORPO DE BOMBEIROS
MILITAR  DO  ESTADO  DE ALAGOAS,  inscrito  no  CNPJ  nº  69.977.817/0001-10,  sediado  à  Av.
Siqueira  Campos,  1739,  Bairro:  Trapiche  da  Barra,  CEP:  57040-460,  Maceió/AL,  E-mails:
dmp.cbmal@gmail.com  e  compras@bombeiros.al.gov.br,  telefones:  (82)  3315-2830/2817,
representado  pelo  Comandante  Geral,  Coronel  BM  Jacques  Wolbeck  Godoy  Amorim,  RG  nº
699.217 SSP/AL, CPF nº 644.383.844-00,  resolvem registrar os preços ofertados pela empresa
LICICOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 33.671.275/0001-06, sediada à Rua Buriti. Lote 1,
Loja 19, Edifício Águas de Tambaú – Águas Claras, CEP: 71910-180 – Brasília/DF, telefone (61)
3256-0540, e-mail: licitacao@licicomdigital.com.br, representada por Maria Cecília Aguiar Cerri,
RG  nº  6000044  SSP/SP,  CPF  nº  523.955.026/34,  para eventual fornecimento dos materiais
abaixo relacionados, conforme condições descritas nos Anexos I, I-A e I-B do Pregão Eletrônico nº
26/2022, 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 26/2022:

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID.
QUANT.
TOTAL

REGISTRADA

VALOR
UNITÁRIO

(R$)

VALOR
TOTAL
(R$)

01 Refrigerador tipo frigobar
na cor branca. Característi-
cas Técnicas MÍNIMAS:
01 – Tensão de funciona-
mento: 220V ou bivolt, 60
Hz; 02 – Volume total de
110 a 125 litros; 03 – Re-
frigerador e congelador

acoplados; 04 – Gabinete
em aço com tratamento an-

tiferrugem e pintura ele-
trostática, na cor branca,

com secagem em estufa de
alta temperatura; 05 – Pés
ajustáveis para obter o ni-
velamento adequado; 06 –
Prateleiras removíveis e lo-
cal apropriado para garra-
fas; 07 – Termostato para

ajuste de temperatura; 08 –

Midea Unid 25 1.280,00 32.000,00
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Consumo máximo (Kw/
mês): 20,0; 09 – Produto
aprovado no Programa

Brasileiro de Etiquetagem
(PBE) do Inmetro, possuin-

do Etiqueta Nacional de
Conservação de Energia

(ENCE) da classe de maior
eficiência, representada
pela letra “A”, aposta ao

produto ou em sua embala-
gem. Serão aceitos também
produtos com Selo Procel
de Eficiência Energética

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 26/2022:

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos

2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado da
publicação do extrato desta ata.

3 – DO PRAZO DE ENTREGA.

3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de 45 (quarenta e cinco) dias corridos a partir
da  data  do  recebimento  da  Nota  de  Empenho/Autorização  de  Fornecimento  que  será
encaminhada por e-mail.

4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.

4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador:

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da ata,
o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de classificação
indicada na licitação;

b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade
com as obrigações assumidas;

c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação às
novas condições de mercado;

d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade dos
preços registrados na Ata;

e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata;

f) Aplicar,  garantida  a  ampla  defesa  e  o  contraditório,  as  penalidades  decorrentes  do
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações;
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g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto ao
interesse em fornecer o serviço a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que
externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata.

4.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante:

a) Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir suas obrigações dentro
das normas e condições do processo de venda;

b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as obrigações
assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos bens;

c) Designar a Comissão de Recebimento para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens,
bem como, efetuar os recebimentos provisórios e definitivos;

d) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.

5 - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.

5.1. São obrigações do detentor da Ata:

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas
pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente Ata;

b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da
presente Ata;

c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de idoneidade
exigidas na licitação, além de se sujeitar  às demais disposições do Código de Proteção e
Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o regime de direito
público;

d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do  serviço  a outro órgão da
Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar a
presente Ata.

5.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado:

a) Fornecer  os  produtos  de  alta  qualidade,  observando  rigorosamente  os  prazos,  as
especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, no Edital de Pregão, e
na  Proposta  de  Preços,  observando  as  normas  técnicas  exigidas,  fornecendo todas  as
informações eventualmente solicitadas;

b) Fornecer assistência técnica gratuita, durante o período da garantia mínima de 12 me-
ses, por meio de Assistência Técnica Autorizada pelo Fabricante;

c) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão-de-obra, embala-
gens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, emolumentos ou quaisquer outras
incidentes sobre o fornecimento;

d)  Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do material, incluindo as en-
tregas feitas por transportadora;
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e) Fornecer, junto com o material, a Nota Fiscal discriminada de acordo com a Nota de Em-
penho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para que sejam tomadas as medi-
das de aceites e pagamentos.

f) Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de expedientes/notificações en-
viadas pelo TRE/AL;

g) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço eletrônico
indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho;

h)  Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal;
i)  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;
j) 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;

k) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto
deste contrato;

l) 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 Públi-
co.

6 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

6.1. Os materiais deverão ser entregues, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos a partir
do recebimento da Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento, encaminhadas por e-mail,
no horário normal de expediente, 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 Coro-
nel Pedro Lima 230, CEP 57022-220, Maceió-AL, dentro do horário de expediente do Órgão.

      b) na Sede do Quartel do Comando Geral (QCG) do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de
Alagoas, localizado Avenida Siqueira Campos, nº 1739, Trapiche da Barra, CEP 57040-460, Ma-
ceió-AL, dentro do horário de expediente do Órgão (dias úteis, das 8h às 12h), Telefones: (82)
3315-2830/2817; e-mail: dmp.cbmal@gmail.com 

6.2. Os materiais serão recebidos:

    a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos com as es-
pecificações consignadas na proposta de preço e nos termos de referência; 

   b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e consequente aceitação. 

6.3. O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações previstas na
proposta ou quando inadequado à sua utilização. 

6.4. O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do objeto, será
de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de aceite ou recusando
o item objeto do fornecimento.

6.5. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 

6.6. O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios aparentes e
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ocultos segundo as disposições deste contrato e as normas de proteção ao consumidor.

 6.7. O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu recebimento
recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos, substituir o produto
adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na Cláusula 7.

7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

7.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no SICAF,
pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das
demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro
do prazo de validade de sua proposta:

a)não assinar a ata de registro de preços;

b)não entregar a documentação exigida no edital;

c)apresentar documentação falsa;

d)causar o atraso na execução do objeto;

e)não mantiver a proposta;

f)falhar na execução do contrato;

g)fraudar a execução do contrato;

h)comportar-se de modo inidôneo;

i)declarar informações falsas; e

j)          cometer fraude fiscal.

7.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às sanções
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade competente
do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, sem prejuízo do
ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das cabíveis cominações
legais.

7.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar com a
Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as multas
convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados.

7.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções administrativas,
sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:

a) multa de 0,50% (meio por cento) por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) en-
tregue(s) em atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da Ad-
ministração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa
constante na alínea “d” abaixo, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

b) multa de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) por dia, sobre o valor do(s) item(ns)
entregues em desconformidade, caso o prazo de substituição daqueles assim configurados
não seja cumprido, limitada a incidência a 5 dias de atraso injustificado. Após o 5º dia será
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considerada inexecução parcial do contrato;

c)  multa de 7,50% (sete inteiros  e  cinquenta centésimos por cento)  sobre o valor  do(s)
item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da obrigação assumida, assim conside-
rado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na alínea “a” acima, bem
como a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido na alínea “b” aci-
ma;

d) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho.

7.4.1. As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas de
forma  isolada  ou  concomitante  não  ultrapassarão  o  limite  de  10% do  valor  total  do
contrato celebrado.

7.4.2.  As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com as
demais.

7.4.3.  Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial,  o valor da(s)
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso.

7.4.4.  Poderão  ser  aplicadas  ainda  as  seguintes  sanções:  suspensão  temporária  de
participação em licitação e impedimento de contratar com Administração, por prazo não
superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública.

7.4.5. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do caso e
as  justificativas  apresentadas  em até  48  (quarenta  e  oito)  horas  pela  CONTRATADA,
assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa.

7.4.6.   As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente.

7.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente.

7.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente poderá
se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em
fatos comprovados.

7.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o
fornecimento do serviço, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de
pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou
imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do
contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Administração.

7.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº
8.666/1993.

7.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro de
05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será
descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o §3º do art. 86 e § 1º do art. 87
da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.
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7.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta ao
licitante contratado.

7.11. O período de atraso será contado em dias corridos.

7.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa
através de Guia de Recolhimento da União – GRU,  e não o faça no devido prazo,  o índice
utilizado para atualização do valor será o IPCA.

7.12.1.  A data a ser  utilizada como referência para a atualização do débito será a da
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico.

7.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes contratantes,
respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas reguladoras da
matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso,
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.

7.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência,
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União.

8- DO PAGAMENTO.

8.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta corrente,
em até 10 (dez) dias,  a  contar  da data  da entrega da respectiva  Nota  Fiscal  devidamente
atestada pela Seção de Almoxarifado.

8.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

8.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

8.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais
determinados pela legislação tributária.

8.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento que
comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, para
que não incidam retenções indesejáveis.

8.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação da
seguinte fórmula:

EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644
         365                             365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%
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9 - DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

9.1  Aplica-se  ao  presente  processo  as  disposições  estabelecidas  no  Plano  de  Logística
Sustentável  –  PLS-TRE-AL,  Anexo  da  Portaria  nº  626/2015,  que  tratam  dos  critérios  de
sustentabilidade  e  proteção  ambiental,  principalmente  no  que  se  refere  aos  aspectos  e/ou
exigências abaixo assinaladas:

9.1.1. que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico,
biodegradável;

9.1.2.  que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do
Instituto  Nacional  de  Metrologia,  Normalização  e  Qualidade  Industrial  –  INMETRO,  como
produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;

9.1.3. que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual
adequada,  com  o  menor  volume  possível,  que  utilize  materiais  recicláveis,  de  forma  a
garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;

9.1.4.  que  os  bens  não  contenham  substâncias  perigosas  em  concentração  acima  da
recomendada  na  diretiva  RoHS  (Restriction  of  Certain  Hazardous  Substances),  tais  como
mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil- polibromados
(PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs);

9.1.5. que os bens apresentem menor consumo e maior eficiência energética, aprovados no
Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) do Inmetro e apresentem Etiqueta Nacional  de
Conservação de Energia (ENCE) representada pela letra “A”, aposta ao produto e/ou em sua
embalagem;

9.1.6. que os eletrodomésticos fornecidos utilizem gases refrigerantes ecológicos, sempre que
disponíveis no mercado.

10 – DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS.

10.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro de
preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1  º   do art. 65 da Lei n  º   8.666, de 1993  , de acordo
com  o  disposto  no  §  1º,  art.  12  do  Decreto  nº  7.892/2013,  atualizado  pelo  Decreto  nº
9.488/2018.

11 - DA PUBLICAÇÃO.

11.1.      O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União.

12 – DO FORO.

12.1.  Fica  eleito  o  foro  da  Seção  Judiciária  da  Justiça  Federal  da  Capital  do  Estado  de
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em duas vias
de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes.
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Maceió, 15 de junho de 2022.

Pelo TRE/AL:

Desembargador Otávio Leão Praxedes
Presidente

               

               

               
                Pelo CBM/AL:
                                            Coronel Jacques Wolbeck Godoy Amorim
                                                         Comandante Geral

Pela Empresa:

                                    Maria Cecília Aguiar Cerri
                                             Representante
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E-mail - 1091188

Data de Envio: 
  17/06/2022 15:27:47

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para:
    licitacao@licicomdigital.com.br

Assunto: 
   Envio. Ata de Registro de Preços nº 06/2022 para assinatura

Mensagem: 
  Prezada Senhora,

Segue anexa a Ata de Registro de Preços nº 06/2022 para assinatura, preferencialmente,de forma digital.

Caso não disponha deste modo de assinatura, imprimir os documentos em duas vias e enviar para o
endereço abaixo:

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol
CEP 57051-090 - Maceió/AL

Gentileza desconsiderar o e-mail anterior e confirmar o recebimento deste.

Atenciosamente,
Denise Maria de Araújo
SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765/99637-3090

Anexos:
    ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 6-2022 - 1237-09.2022 - LICICOM.pdf
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 06/2022

Processo nº 0001237-96.2022.6.02.8000
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 26/2022

Aos 15 dias do mês junho 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 e o CORPO DE BOMBEIROS
MILITAR  DO  ESTADO  DE ALAGOAS,  inscrito  no  CNPJ  nº  69.977.817/0001-10,  sediado  à  Av.
Siqueira  Campos,  1739,  Bairro:  Trapiche  da  Barra,  CEP:  57040-460,  Maceió/AL,  E-mails:
dmp.cbmal@gmail.com  e  compras@bombeiros.al.gov.br,  telefones:  (82)  3315-2830/2817,
representado  pelo  Comandante  Geral,  Coronel  BM  Jacques  Wolbeck  Godoy  Amorim,  RG  nº
699.217 SSP/AL, CPF nº 644.383.844-00,  resolvem registrar os preços ofertados pela empresa
LICICOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 33.671.275/0001-06, sediada à Rua Buriti. Lote 1,
Loja 19, Edifício Águas de Tambaú – Águas Claras, CEP: 71910-180 – Brasília/DF, telefone (61)
3256-0540, e-mail: licitacao@licicomdigital.com.br, representada por Maria Cecília Aguiar Cerri,
RG  nº  6000044  SSP/SP,  CPF  nº  523.955.026/34,  para eventual fornecimento dos materiais
abaixo relacionados, conforme condições descritas nos Anexos I, I-A e I-B do Pregão Eletrônico nº
26/2022, 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 26/2022:

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID.
QUANT.
TOTAL

REGISTRADA

VALOR
UNITÁRIO

(R$)

VALOR
TOTAL
(R$)

01 Refrigerador tipo frigobar
na cor branca. Característi-
cas Técnicas MÍNIMAS:
01 – Tensão de funciona-
mento: 220V ou bivolt, 60
Hz; 02 – Volume total de
110 a 125 litros; 03 – Re-
frigerador e congelador

acoplados; 04 – Gabinete
em aço com tratamento an-

tiferrugem e pintura ele-
trostática, na cor branca,

com secagem em estufa de
alta temperatura; 05 – Pés
ajustáveis para obter o ni-
velamento adequado; 06 –
Prateleiras removíveis e lo-
cal apropriado para garra-
fas; 07 – Termostato para

ajuste de temperatura; 08 –

Midea Unid 25 1.280,00 32.000,00
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Consumo máximo (Kw/
mês): 20,0; 09 – Produto
aprovado no Programa

Brasileiro de Etiquetagem
(PBE) do Inmetro, possuin-

do Etiqueta Nacional de
Conservação de Energia

(ENCE) da classe de maior
eficiência, representada
pela letra “A”, aposta ao

produto ou em sua embala-
gem. Serão aceitos também
produtos com Selo Procel
de Eficiência Energética

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 26/2022:

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos

2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado da
publicação do extrato desta ata.

3 – DO PRAZO DE ENTREGA.

3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de 45 (quarenta e cinco) dias corridos a partir
da  data  do  recebimento  da  Nota  de  Empenho/Autorização  de  Fornecimento  que  será
encaminhada por e-mail.

4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.

4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador:

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da ata,
o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de classificação
indicada na licitação;

b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade
com as obrigações assumidas;

c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação às
novas condições de mercado;

d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade dos
preços registrados na Ata;

e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata;

f) Aplicar,  garantida  a  ampla  defesa  e  o  contraditório,  as  penalidades  decorrentes  do
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações;
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g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto ao
interesse em fornecer o serviço a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que
externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata.

4.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante:

a) Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir suas obrigações dentro
das normas e condições do processo de venda;

b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as obrigações
assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos bens;

c) Designar a Comissão de Recebimento para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens,
bem como, efetuar os recebimentos provisórios e definitivos;

d) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.

5 - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.

5.1. São obrigações do detentor da Ata:

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas
pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente Ata;

b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da
presente Ata;

c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de idoneidade
exigidas na licitação, além de se sujeitar  às demais disposições do Código de Proteção e
Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o regime de direito
público;

d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do  serviço  a outro órgão da
Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar a
presente Ata.

5.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado:

a) Fornecer  os  produtos  de  alta  qualidade,  observando  rigorosamente  os  prazos,  as
especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, no Edital de Pregão, e
na  Proposta  de  Preços,  observando  as  normas  técnicas  exigidas,  fornecendo todas  as
informações eventualmente solicitadas;

b) Fornecer assistência técnica gratuita, durante o período da garantia mínima de 12 me-
ses, por meio de Assistência Técnica Autorizada pelo Fabricante;

c) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão-de-obra, embala-
gens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, emolumentos ou quaisquer outras
incidentes sobre o fornecimento;

d)  Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do material, incluindo as en-
tregas feitas por transportadora;
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e) Fornecer, junto com o material, a Nota Fiscal discriminada de acordo com a Nota de Em-
penho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para que sejam tomadas as medi-
das de aceites e pagamentos.

f) Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de expedientes/notificações en-
viadas pelo TRE/AL;

g) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço eletrônico
indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho;

h)  Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal;
i)  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;
j) 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;

k) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto
deste contrato;

l) 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 Públi-
co.

6 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

6.1. Os materiais deverão ser entregues, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos a partir
do recebimento da Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento, encaminhadas por e-mail,
no horário normal de expediente, 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 Coro-
nel Pedro Lima 230, CEP 57022-220, Maceió-AL, dentro do horário de expediente do Órgão.

      b) na Sede do Quartel do Comando Geral (QCG) do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de
Alagoas, localizado Avenida Siqueira Campos, nº 1739, Trapiche da Barra, CEP 57040-460, Ma-
ceió-AL, dentro do horário de expediente do Órgão (dias úteis, das 8h às 12h), Telefones: (82)
3315-2830/2817; e-mail: dmp.cbmal@gmail.com 

6.2. Os materiais serão recebidos:

    a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos com as es-
pecificações consignadas na proposta de preço e nos termos de referência; 

   b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e consequente aceitação. 

6.3. O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações previstas na
proposta ou quando inadequado à sua utilização. 

6.4. O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do objeto, será
de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de aceite ou recusando
o item objeto do fornecimento.

6.5. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 

6.6. O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios aparentes e
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ocultos segundo as disposições deste contrato e as normas de proteção ao consumidor.

 6.7. O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu recebimento
recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos, substituir o produto
adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na Cláusula 7.

7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

7.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no SICAF,
pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das
demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro
do prazo de validade de sua proposta:

a)não assinar a ata de registro de preços;

b)não entregar a documentação exigida no edital;

c)apresentar documentação falsa;

d)causar o atraso na execução do objeto;

e)não mantiver a proposta;

f)falhar na execução do contrato;

g)fraudar a execução do contrato;

h)comportar-se de modo inidôneo;

i)declarar informações falsas; e

j)          cometer fraude fiscal.

7.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às sanções
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade competente
do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, sem prejuízo do
ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das cabíveis cominações
legais.

7.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar com a
Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as multas
convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados.

7.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções administrativas,
sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:

a) multa de 0,50% (meio por cento) por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) en-
tregue(s) em atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da Ad-
ministração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa
constante na alínea “d” abaixo, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

b) multa de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) por dia, sobre o valor do(s) item(ns)
entregues em desconformidade, caso o prazo de substituição daqueles assim configurados
não seja cumprido, limitada a incidência a 5 dias de atraso injustificado. Após o 5º dia será
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considerada inexecução parcial do contrato;

c)  multa de 7,50% (sete inteiros  e  cinquenta centésimos por cento)  sobre o valor  do(s)
item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da obrigação assumida, assim conside-
rado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na alínea “a” acima, bem
como a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido na alínea “b” aci-
ma;

d) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho.

7.4.1. As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas de
forma  isolada  ou  concomitante  não  ultrapassarão  o  limite  de  10% do  valor  total  do
contrato celebrado.

7.4.2.  As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com as
demais.

7.4.3.  Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial,  o valor da(s)
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso.

7.4.4.  Poderão  ser  aplicadas  ainda  as  seguintes  sanções:  suspensão  temporária  de
participação em licitação e impedimento de contratar com Administração, por prazo não
superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública.

7.4.5. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do caso e
as  justificativas  apresentadas  em até  48  (quarenta  e  oito)  horas  pela  CONTRATADA,
assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa.

7.4.6.   As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente.

7.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente.

7.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente poderá
se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em
fatos comprovados.

7.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o
fornecimento do serviço, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de
pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou
imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do
contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Administração.

7.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº
8.666/1993.

7.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro de
05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será
descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o §3º do art. 86 e § 1º do art. 87
da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.
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7.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta ao
licitante contratado.

7.11. O período de atraso será contado em dias corridos.

7.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa
através de Guia de Recolhimento da União – GRU,  e não o faça no devido prazo,  o índice
utilizado para atualização do valor será o IPCA.

7.12.1.  A data a ser  utilizada como referência para a atualização do débito será a da
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico.

7.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes contratantes,
respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas reguladoras da
matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso,
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.

7.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência,
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União.

8- DO PAGAMENTO.

8.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta corrente,
em até 10 (dez) dias,  a  contar  da data  da entrega da respectiva  Nota  Fiscal  devidamente
atestada pela Seção de Almoxarifado.

8.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

8.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

8.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais
determinados pela legislação tributária.

8.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento que
comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, para
que não incidam retenções indesejáveis.

8.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação da
seguinte fórmula:

EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644
         365                             365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%
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9 - DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

9.1  Aplica-se  ao  presente  processo  as  disposições  estabelecidas  no  Plano  de  Logística
Sustentável  –  PLS-TRE-AL,  Anexo  da  Portaria  nº  626/2015,  que  tratam  dos  critérios  de
sustentabilidade  e  proteção  ambiental,  principalmente  no  que  se  refere  aos  aspectos  e/ou
exigências abaixo assinaladas:

9.1.1. que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico,
biodegradável;

9.1.2.  que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do
Instituto  Nacional  de  Metrologia,  Normalização  e  Qualidade  Industrial  –  INMETRO,  como
produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;

9.1.3. que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual
adequada,  com  o  menor  volume  possível,  que  utilize  materiais  recicláveis,  de  forma  a
garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;

9.1.4.  que  os  bens  não  contenham  substâncias  perigosas  em  concentração  acima  da
recomendada  na  diretiva  RoHS  (Restriction  of  Certain  Hazardous  Substances),  tais  como
mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil- polibromados
(PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs);

9.1.5. que os bens apresentem menor consumo e maior eficiência energética, aprovados no
Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) do Inmetro e apresentem Etiqueta Nacional  de
Conservação de Energia (ENCE) representada pela letra “A”, aposta ao produto e/ou em sua
embalagem;

9.1.6. que os eletrodomésticos fornecidos utilizem gases refrigerantes ecológicos, sempre que
disponíveis no mercado.

10 – DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS.

10.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro de
preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1  º   do art. 65 da Lei n  º   8.666, de 1993  , de acordo
com  o  disposto  no  §  1º,  art.  12  do  Decreto  nº  7.892/2013,  atualizado  pelo  Decreto  nº
9.488/2018.

11 - DA PUBLICAÇÃO.

11.1.      O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União.

12 – DO FORO.

12.1.  Fica  eleito  o  foro  da  Seção  Judiciária  da  Justiça  Federal  da  Capital  do  Estado  de
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em duas vias
de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes.

MARIA CECILIA 
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Assinado de forma digital 
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CERRI:52395502634 
Dados: 2022.06.17 15:55:38 
-03'00'
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Maceió, 15 de junho de 2022.

Pelo TRE/AL:

Desembargador Otávio Leão Praxedes
Presidente

               

               

               
                Pelo CBM/AL:
                                            Coronel Jacques Wolbeck Godoy Amorim
                                                         Comandante Geral

Pela Empresa:

                                    Maria Cecília Aguiar Cerri
                                             Representante
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E-mail - 1091866

Data de Envio: 
  20/06/2022 16:10:34

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para:
    dmp.cbmal@gmail.com
    compras@bombeiros.al.gov.br

Assunto: 
  Envio. Ata de Registro de Preços nº 06/2022 para assinatura

Mensagem: 
  Prezados,

Segue anexa a Ata de Registro de Preços nº 06/2022 para assinatura, preferencialmente,de forma digital.

Caso não disponham deste modo de assinatura, imprimir os documentos em duas vias e enviar para o
endereço abaixo:
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol
CEP 57051-090 - Maceió/AL

Atenciosamente,
Denise Maria de Araújo
SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765/99637-3090

Anexos:
    ARP 06-2022 - assinada pela empresa.pdf
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 06/2022

Processo nº 0001237-96.2022.6.02.8000
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 26/2022

Aos 15 dias do mês junho 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 e o CORPO DE BOMBEIROS
MILITAR  DO  ESTADO  DE ALAGOAS,  inscrito  no  CNPJ  nº  69.977.817/0001-10,  sediado  à  Av.
Siqueira  Campos,  1739,  Bairro:  Trapiche  da  Barra,  CEP:  57040-460,  Maceió/AL,  E-mails:
dmp.cbmal@gmail.com  e  compras@bombeiros.al.gov.br,  telefones:  (82)  3315-2830/2817,
representado  pelo  Comandante  Geral,  Coronel  BM  Jacques  Wolbeck  Godoy  Amorim,  RG  nº
699.217 SSP/AL, CPF nº 644.383.844-00,  resolvem registrar os preços ofertados pela empresa
LICICOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 33.671.275/0001-06, sediada à Rua Buriti. Lote 1,
Loja 19, Edifício Águas de Tambaú – Águas Claras, CEP: 71910-180 – Brasília/DF, telefone (61)
3256-0540, e-mail: licitacao@licicomdigital.com.br, representada por Maria Cecília Aguiar Cerri,
RG  nº  6000044  SSP/SP,  CPF  nº  523.955.026/34,  para eventual fornecimento dos materiais
abaixo relacionados, conforme condições descritas nos Anexos I, I-A e I-B do Pregão Eletrônico nº
26/2022, 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 26/2022:

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID.
QUANT.
TOTAL

REGISTRADA

VALOR
UNITÁRIO

(R$)

VALOR
TOTAL
(R$)

01 Refrigerador tipo frigobar
na cor branca. Característi-
cas Técnicas MÍNIMAS:
01 – Tensão de funciona-
mento: 220V ou bivolt, 60
Hz; 02 – Volume total de
110 a 125 litros; 03 – Re-
frigerador e congelador

acoplados; 04 – Gabinete
em aço com tratamento an-

tiferrugem e pintura ele-
trostática, na cor branca,

com secagem em estufa de
alta temperatura; 05 – Pés
ajustáveis para obter o ni-
velamento adequado; 06 –
Prateleiras removíveis e lo-
cal apropriado para garra-
fas; 07 – Termostato para

ajuste de temperatura; 08 –

Midea Unid 25 1.280,00 32.000,00
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Consumo máximo (Kw/
mês): 20,0; 09 – Produto
aprovado no Programa

Brasileiro de Etiquetagem
(PBE) do Inmetro, possuin-

do Etiqueta Nacional de
Conservação de Energia

(ENCE) da classe de maior
eficiência, representada
pela letra “A”, aposta ao

produto ou em sua embala-
gem. Serão aceitos também
produtos com Selo Procel
de Eficiência Energética

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 26/2022:

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos

2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado da
publicação do extrato desta ata.

3 – DO PRAZO DE ENTREGA.

3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de 45 (quarenta e cinco) dias corridos a partir
da  data  do  recebimento  da  Nota  de  Empenho/Autorização  de  Fornecimento  que  será
encaminhada por e-mail.

4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.

4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador:

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da ata,
o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de classificação
indicada na licitação;

b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade
com as obrigações assumidas;

c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação às
novas condições de mercado;

d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade dos
preços registrados na Ata;

e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata;

f) Aplicar,  garantida  a  ampla  defesa  e  o  contraditório,  as  penalidades  decorrentes  do
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações;

MARIA CECILIA 
AGUIAR 
CERRI:52395502634

Assinado de forma digital por 
MARIA CECILIA AGUIAR 
CERRI:52395502634 
Dados: 2022.06.17 15:59:02 -03'00'

Assinado de forma digital por JACCQUES WOLBECK 
GODOY AMORIM:64438384400 
Dados: 2022.06.28 13:21:11 -03'00'Ata de Registro de Preços nº 06-2022- assinada (1095977)         SEI 0001237-96.2022.6.02.8000 / pg. 360



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto ao
interesse em fornecer o serviço a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que
externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata.

4.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante:

a) Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir suas obrigações dentro
das normas e condições do processo de venda;

b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as obrigações
assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos bens;

c) Designar a Comissão de Recebimento para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens,
bem como, efetuar os recebimentos provisórios e definitivos;

d) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.

5 - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.

5.1. São obrigações do detentor da Ata:

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas
pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente Ata;

b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da
presente Ata;

c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de idoneidade
exigidas na licitação, além de se sujeitar  às demais disposições do Código de Proteção e
Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o regime de direito
público;

d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do  serviço  a outro órgão da
Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar a
presente Ata.

5.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado:

a) Fornecer  os  produtos  de  alta  qualidade,  observando  rigorosamente  os  prazos,  as
especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, no Edital de Pregão, e
na  Proposta  de  Preços,  observando  as  normas  técnicas  exigidas,  fornecendo todas  as
informações eventualmente solicitadas;

b) Fornecer assistência técnica gratuita, durante o período da garantia mínima de 12 me-
ses, por meio de Assistência Técnica Autorizada pelo Fabricante;

c) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão-de-obra, embala-
gens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, emolumentos ou quaisquer outras
incidentes sobre o fornecimento;

d)  Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do material, incluindo as en-
tregas feitas por transportadora;
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e) Fornecer, junto com o material, a Nota Fiscal discriminada de acordo com a Nota de Em-
penho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para que sejam tomadas as medi-
das de aceites e pagamentos.

f) Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de expedientes/notificações en-
viadas pelo TRE/AL;

g) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço eletrônico
indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho;

h)  Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal;
i)  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;
j) 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;

k) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto
deste contrato;

l) 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 Públi-
co.

6 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

6.1. Os materiais deverão ser entregues, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos a partir
do recebimento da Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento, encaminhadas por e-mail,
no horário normal de expediente, 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 Coro-
nel Pedro Lima 230, CEP 57022-220, Maceió-AL, dentro do horário de expediente do Órgão.

      b) na Sede do Quartel do Comando Geral (QCG) do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de
Alagoas, localizado Avenida Siqueira Campos, nº 1739, Trapiche da Barra, CEP 57040-460, Ma-
ceió-AL, dentro do horário de expediente do Órgão (dias úteis, das 8h às 12h), Telefones: (82)
3315-2830/2817; e-mail: dmp.cbmal@gmail.com 

6.2. Os materiais serão recebidos:

    a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos com as es-
pecificações consignadas na proposta de preço e nos termos de referência; 

   b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e consequente aceitação. 

6.3. O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações previstas na
proposta ou quando inadequado à sua utilização. 

6.4. O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do objeto, será
de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de aceite ou recusando
o item objeto do fornecimento.

6.5. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 

6.6. O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios aparentes e
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ocultos segundo as disposições deste contrato e as normas de proteção ao consumidor.

 6.7. O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu recebimento
recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos, substituir o produto
adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na Cláusula 7.

7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

7.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no SICAF,
pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das
demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro
do prazo de validade de sua proposta:

a)não assinar a ata de registro de preços;

b)não entregar a documentação exigida no edital;

c)apresentar documentação falsa;

d)causar o atraso na execução do objeto;

e)não mantiver a proposta;

f)falhar na execução do contrato;

g)fraudar a execução do contrato;

h)comportar-se de modo inidôneo;

i)declarar informações falsas; e

j)          cometer fraude fiscal.

7.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às sanções
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade competente
do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, sem prejuízo do
ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das cabíveis cominações
legais.

7.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar com a
Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as multas
convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados.

7.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções administrativas,
sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:

a) multa de 0,50% (meio por cento) por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) en-
tregue(s) em atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da Ad-
ministração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa
constante na alínea “d” abaixo, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

b) multa de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) por dia, sobre o valor do(s) item(ns)
entregues em desconformidade, caso o prazo de substituição daqueles assim configurados
não seja cumprido, limitada a incidência a 5 dias de atraso injustificado. Após o 5º dia será
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considerada inexecução parcial do contrato;

c)  multa de 7,50% (sete inteiros  e  cinquenta centésimos por cento)  sobre o valor  do(s)
item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da obrigação assumida, assim conside-
rado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na alínea “a” acima, bem
como a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido na alínea “b” aci-
ma;

d) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho.

7.4.1. As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas de
forma  isolada  ou  concomitante  não  ultrapassarão  o  limite  de  10% do  valor  total  do
contrato celebrado.

7.4.2.  As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com as
demais.

7.4.3.  Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial,  o valor da(s)
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso.

7.4.4.  Poderão  ser  aplicadas  ainda  as  seguintes  sanções:  suspensão  temporária  de
participação em licitação e impedimento de contratar com Administração, por prazo não
superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública.

7.4.5. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do caso e
as  justificativas  apresentadas  em até  48  (quarenta  e  oito)  horas  pela  CONTRATADA,
assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa.

7.4.6.   As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente.

7.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente.

7.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente poderá
se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em
fatos comprovados.

7.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o
fornecimento do serviço, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de
pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou
imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do
contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Administração.

7.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº
8.666/1993.

7.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro de
05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será
descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o §3º do art. 86 e § 1º do art. 87
da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.
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Dados: 2022.06.17 15:56:47 
-03'00'

Assinado de forma digital por JACCQUES 
WOLBECK GODOY AMORIM:64438384400 
Dados: 2022.06.28 13:25:44 -03'00'Ata de Registro de Preços nº 06-2022- assinada (1095977)         SEI 0001237-96.2022.6.02.8000 / pg. 364



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

7.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta ao
licitante contratado.

7.11. O período de atraso será contado em dias corridos.

7.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa
através de Guia de Recolhimento da União – GRU,  e não o faça no devido prazo,  o índice
utilizado para atualização do valor será o IPCA.

7.12.1.  A data a ser  utilizada como referência para a atualização do débito será a da
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico.

7.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes contratantes,
respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas reguladoras da
matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso,
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.

7.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência,
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União.

8- DO PAGAMENTO.

8.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta corrente,
em até 10 (dez) dias,  a  contar  da data  da entrega da respectiva  Nota  Fiscal  devidamente
atestada pela Seção de Almoxarifado.

8.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

8.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

8.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais
determinados pela legislação tributária.

8.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento que
comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, para
que não incidam retenções indesejáveis.

8.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação da
seguinte fórmula:

EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644
         365                             365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

MARIA CECILIA 
AGUIAR 
CERRI:52395502634

Assinado de forma digital por MARIA 
CECILIA AGUIAR CERRI:52395502634 
Dados: 2022.06.17 15:56:00 -03'00'

Assinado de forma digital por JACCQUES 
WOLBECK GODOY AMORIM:64438384400 
Dados: 2022.06.28 13:26:24 -03'00'Ata de Registro de Preços nº 06-2022- assinada (1095977)         SEI 0001237-96.2022.6.02.8000 / pg. 365



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

9 - DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

9.1  Aplica-se  ao  presente  processo  as  disposições  estabelecidas  no  Plano  de  Logística
Sustentável  –  PLS-TRE-AL,  Anexo  da  Portaria  nº  626/2015,  que  tratam  dos  critérios  de
sustentabilidade  e  proteção  ambiental,  principalmente  no  que  se  refere  aos  aspectos  e/ou
exigências abaixo assinaladas:

9.1.1. que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico,
biodegradável;

9.1.2.  que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do
Instituto  Nacional  de  Metrologia,  Normalização  e  Qualidade  Industrial  –  INMETRO,  como
produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;

9.1.3. que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual
adequada,  com  o  menor  volume  possível,  que  utilize  materiais  recicláveis,  de  forma  a
garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;

9.1.4.  que  os  bens  não  contenham  substâncias  perigosas  em  concentração  acima  da
recomendada  na  diretiva  RoHS  (Restriction  of  Certain  Hazardous  Substances),  tais  como
mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil- polibromados
(PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs);

9.1.5. que os bens apresentem menor consumo e maior eficiência energética, aprovados no
Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) do Inmetro e apresentem Etiqueta Nacional  de
Conservação de Energia (ENCE) representada pela letra “A”, aposta ao produto e/ou em sua
embalagem;

9.1.6. que os eletrodomésticos fornecidos utilizem gases refrigerantes ecológicos, sempre que
disponíveis no mercado.

10 – DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS.

10.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro de
preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1  º   do art. 65 da Lei n  º   8.666, de 1993  , de acordo
com  o  disposto  no  §  1º,  art.  12  do  Decreto  nº  7.892/2013,  atualizado  pelo  Decreto  nº
9.488/2018.

11 - DA PUBLICAÇÃO.

11.1.      O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União.

12 – DO FORO.

12.1.  Fica  eleito  o  foro  da  Seção  Judiciária  da  Justiça  Federal  da  Capital  do  Estado  de
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em duas vias
de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes.

MARIA CECILIA 
AGUIAR 
CERRI:52395502634

Assinado de forma digital 
por MARIA CECILIA AGUIAR 
CERRI:52395502634 
Dados: 2022.06.17 15:55:38 
-03'00'

Assinado de forma digital por JACCQUES 
WOLBECK GODOY AMORIM:64438384400 
Dados: 2022.06.28 13:27:25 -03'00'
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Maceió, 15 de junho de 2022.

Pelo TRE/AL:

Desembargador Otávio Leão Praxedes
Presidente

               

               

               
                Pelo CBM/AL:
                                            Coronel Jacques Wolbeck Godoy Amorim
                                                         Comandante Geral

Pela Empresa:

                                    Maria Cecília Aguiar Cerri
                                             Representante

MARIA CECILIA 
AGUIAR 
CERRI:52395502634

Assinado de forma digital por 
MARIA CECILIA AGUIAR 
CERRI:52395502634 
Dados: 2022.06.17 15:54:56 
-03'00'

Assinado de forma digital por JACCQUES 
WOLBECK GODOY AMORIM:64438384400 
Dados: 2022.06.28 13:28:31 -03'00'

OTAVIO LEAO 
PRAXEDES:3092
M145

Assinado de forma digital 
por OTAVIO LEAO 
PRAXEDES:3092M145 
Dados: 2022.06.28 17:30:41 
-03'00'
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302022070100216
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Nº 123, sexta-feira, 1 de julho de 2022ISSN 1677-7069Seção 3

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL DA SECRETARIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Extrato de termo Aditivo - Fundamento Legal: Lei 8.666/1993, art. 25, caput;
Regulamento Geral do PRO-SOCIAL (Resolução Presi/Secbe 09/2014, aprovada pelo
Conselho Deliberativo do Pro-Social, em sessão de 09/04/2014, e homologada pelo
Conselho de Administração, sessão de 22/04/2014; Processo Administrativo 6.839/2006 ,
convertido no PAe 0007218-48.2015.4.01.8000.. Processo Administrativo PAe 0004572-
02.2014.4.01.8000. Programa de Trabalho 02301056920040001 - Elemento de Despesa
33.90.39. Oitavo Termo Aditivo ao Credenciamento. Credenciado: Hospital Anchieta S/A.
Objeto: inclusão da Cláusula Quinta-A - Da Proteção dos Dados pelas Partes, em face da Lei
13.709/2018, e atualização das cláusulas do credenciamento 090/2008. Vigência desde
30/06/2022. Data da Assinatura 30/06/2022. Assina pelo TRF 1ª Região, Carlos Frederico
Maia Bezerra, Diretor-Geral e, pela empresa, Luís Márcio Araújo Ramos, Administrado do
Hospital Anchieta S/A.

EXTRATO DE APOSTILAMENTO

Espécie: Extrato de Apostila ao Termo de Credenciamento - Fundamento Legal: Lei
8.666/1993, art. 25, caput; Regulamento Geral do PRO-SOCIAL (Resolução Presi/Secbe
09/2014, aprovada pelo Conselho Deliberativo do Pro-Social, em sessão de 09/04/2014, e
homologada pelo Conselho de Administração, sessão de 22/04/2014; Processo
Administrativo 6.839/2006. Processo AdministrativoResponsável Legal PAe 0004639-
30.2015.4.01.8000. Programa de Trabalho 02301056920040001 - Elemento de Despesa
33.90.39. Apostila 15931863 ao Termo de Credenciamento 17/2009 da empresa Instituto
Taguatinguense de Odontologia S/C. Objeto: Alterar a Cláusula Oitava - Do Acréscimo e da
Supressão de Procedimentos/Especialidades. Assina pelo TRF 1ª Região, Carlos Frederico
Maia Bezerra, Diretor-Geral e pela empresa Dalton Marinho Vieira, Responsável Legal.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
S EC R E T A R I A - G E R A L

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2022NE000292, emitida em 27/06/2022. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: ALIA COM. E SERVS. DE SINALIZAÇÃO LTDA. Objeto: Aquisição de troféus - Ata
n.º TRF2-ARP-2022/00024. Modalidade de Licitação: Lei nº 10.520/02 c/c Decretos
10.024/19 e 7.892/13. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho Resumido: 168413.
Elemento de despesa: 339030. Valor total do empenho: R$ 5.253,50. Proc. nº TR F 2 - EO F -
2022/00002.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2022NE000286, emitida em 20/06/2022. Contratante: TRF- 2ª RG.
Contratada: Silvio Mancusi. Objeto: Renovação de assinatura anual do software 'Volare'
completo. Modalidade de Licitação: Art. 25, inciso I, da Lei nº 8.666/93. Crédito
Orçamentário: Programa de Trabalho Resumido: 168413. Elemento de despesa: 339039.
Valor total do empenho: R$ 15.970,68. Proc. nº TRF2-EOF-2022/00162.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
SUBSECRETARIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 11/2022

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em
21/06/2022 . Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preço para contração de empresa
especializada para o fornecimento de licenças do software Microsoft Visual Studio
Enterprise

ALEXANDRE RIBEIRO DE MORAES
Pregoeiro

(SIDEC - 30/06/2022) 090029-20901-2022NE000100

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2022 - UASG 90029

Nº Processo: 0011117-53.2022.4. Objeto: Aquisição de servidores de
redes de diferentes perfis para o ambiente de tecnologia da Justiça Federal da
3ª Região.. Total de Itens Licitados: 4. Edital: 01/07/2022 das 08h00 às 17h59.
Endereço: Av. Paulista, 1842 - Torre Norte, Bela Vista - São Paulo/SP ou
https://www.gov.br/compras/edital/90029-5-00020-2022. Entrega das Propostas:
a partir de 01/07/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 14/07/2022 às 10h00 no site www.gov.br/compras.

ALEXANDRE RIBEIRO DE MORAES
Pregoeiro

(SIASGnet - 30/06/2022) 90029-20901-2022NE000100

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

AVISO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA nº 207/2022. CONVENENTES: Tribunal
Regional Federal da 4ª Região e Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo.
OBJETO: Renovação da 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: 01/07/2022 a 01/07/2027. P.A 11.1.000062598-0.
ASSINATURA: Des. Federal Ricardo Teixeira do Valle Pereira, em 09/03/2022.

DES. FEDERAL RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA
Presidente

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2022 - UASG 90031

Nº Processo: 1954-85.2022.4.05. Objeto: Registro de preços para contratação
de empresa especializada para fornecimento de água mineral, com e sem gás, em garrafas
plásticas com capacidade de 350 a 500ml, nos Gabinetes e no Refeitório dos
Desembargadores Federais do Tribunal Regional Federal da 5ª Região.. Total de Itens
Licitados: 4. Edital: 01/07/2022 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av. Cais do Apolo, S/n - Edf.
Ministro Djaci Falcão, Bairro do Recife - Recife/PE ou
https://www.gov.br/compras/edital/90031-5-00026-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 01/07/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 14/07/2022
às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Não será permitida a
subcontratação, no todo ou em parte, do objeto deste certame licitatório.Em caso de
divergência entre as especificações deste objeto descritas no Comprasgovernamentais e as
especificações técnicas constantes deste Edital, prevalecerão as últimas..

FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO
Pregoeiro

(SIASGnet - 30/06/2022) 90031-00001-2022NE099999

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA TRE/AL n° 06/2022; Proc. SEI nº 0001237-96.2022.6.02.8000; PE nº 26/2022, Fund.
Legal: Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, em consonância com o que faculta o art. 191 da
Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), Decreto nº 10.024/2019
e Decreto nº 7.892/2013, com alterações e demais normas legais aplicáveis; Gerenciador
da Ata: TRE/AL; Vigência: 12 meses, contados da publicação do extrato no DOU;
Assinatura: 28/06/2022; Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de aparelhos
de utensílios domésticos - Frigobares e Micro-ondas, com a participação do Corpo de
Bombeiro Militar do Estado de Alagoas, que atuará neste certame como Órgão
Participante; Relação contendo: fornecedor, CNPJ, item, marca, unidade, quantidade, valor
unitário, valor total, respectivamente (consultar o PE nº 26/2022, no site: www.tre-al.jus.br
- Transparência - Gestão de Contratações - Atas de Registro de Preços); LICICO M
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 33.671.275/0001-06, Item 01, Midea, Unidade, 25,
R$ 1.280,00, R$ 32.000,00.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2022

Processo Administrativo SEI nº 0002299-74.2022.6.02.8000
O Presidente do TRE/AL, Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, homologou,

em 28/06/2022, o resultado do Pregão Eletrônico nº 35/2022, que tem por objeto a
aquisição de material permanente -escadas, conforme especificações descritas no Termo
de Referência, adjudicado à empresa ARGOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°
42.262.411/0001-03, vencedora do item 02, pelo melhor lance no valor total de R$
2.322,40 (dois mil, trezentos e vinte e dois reais e quarenta centavos); e autorizou a
contratação da empresa com arrimo no art. 4º, inciso XXII da Lei nº 10.520/2002, no
Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, na Lei nº 8.666/93.

Maceió/AL, 30 de junho 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 53/2022 - UASG 70011

Nº Processo: 0004050-96.2022. Objeto: Registro de Preços de gêneros
alimentícios.. Total de Itens Licitados: 7. Edital: 01/07/2022 das 08h00 às 17h00. Endereço:
Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00053-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 01/07/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 15/07/2022
às 09h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 30/06/2022) 70011-00001-2021NE000032

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2022 - UASG 70011

Nº Processo: 0004366-12.2022. Objeto: Aquisição de 02 (dois) veículos
automotores de passeio, tipo sedan, conforme especificações e condições assentadas no
edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 01/07/2022 das 08h00 às 17h00.
Endereço: Av. Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00055-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 01/07/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 14/07/2022
às 15h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 30/06/2022) 70011-00001-2022NE999999

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2022 - UASG 70011

Nº Processo: 0001096-77.2022. Objeto: Registro de Preço para contratação de
empresa especializada para confecção de paletes de madeira, para manuseio através de
paleteiras anuais (transpaletes) ou empilhadeiras, conforme especificações descritas no
edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 01/07/2022 das 08h00 às 17h00.
Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00052-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 01/07/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 14/07/2022
às 14h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 30/06/2022) 70011-00001-2021NE000032
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E-mail - 1098863

Data de Envio: 
  04/07/2022 17:40:07

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para:
    licitacao@licicomdigital.com.br

Assunto: 
  Envio. Ata de Registro de Preços nº 06/2022 assinada, para acompanhamento

Mensagem: 
  Prezada Senhora,

Segue anexa a Ata de Registro de Preços nº 06/2022 para assinada, para acompanhamento de suas
cláusulas.

Gentileza confirmar 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 06-2022 - LICICOM.pdf
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E-mail - 1098880

Data de Envio: 
  04/07/2022 17:50:03

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para:
    dmp.cbmal@gmail.com
    compras@bombeiros.al.gov.br

Assunto: 
  Envio. Ata de Registro de Preços nº 06/2022 assinada, para acompanhamento

Mensagem: 
  Prezados,

Segue anexa a Ata de Registro de Preços nº 06/2022 assinada, para acompanhamento.

Gentileza confirmar o recebimento deste e-mail

Atenciosamente,
Denise Maria de Araújo
SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765/99637-3090
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E-mail - 1098882

Data de Envio: 
  04/07/2022 17:52:19

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para:
    dmp.cbmal@gmail.com
    compras@bombeiros.al.gov.br

Assunto: 
  Envio. Ata de Registro de Preços nº 06/2022 assinada, para acompanhamento

Mensagem: 
  Prezados,

Segue anexa a Ata de Registro de Preços nº 06/2022 assinada, para acompanhamento.

Gentileza confirmar 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 06-2022 - LICICOM.pdf
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 04 de julho de 2022.

À PREG,

 

Para registro no SIASG da  ARP nº 06/2022 (1095977). 

 

Em paralelo, à SAD,

 

Para as providências de nomeação da gestão da referida ata.

 

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 06/07/2022, às 12:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1098888 e o código CRC DCEE3F7B.
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