JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022
REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO PAD N. 8046/2021 TRE-AM

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS, sediado na Avenida André Araújo, n. 200, Bairro
Aleixo, Manaus-AM, e este Pregoeiro, designado pela Portaria TRE/AM n. 484, de 10/09/2021,
tornam público que, na forma da Lei n. 8.666 de 21.06.1993, da Lei n. 10.520 de 17.07.2002, da Lei
Complementar n. 123 de 14.12.2006, do Decreto n. 10.024/2019, do Decreto n. 7.892/2013 e da
Portaria TRE/AM n. 438 de 02.06.2016, realizarão LICITAÇÃO na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO,
do tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM, PARA FINS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL
E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE – EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA
ELETRÔNICA/CONTROLE DE ACESSO, mediante as condições, especificações e quantidades
estabelecidas neste Edital e seus anexos (Anexo I do Termo de Referência).

No dia, hora e sítio eletrônico abaixo indicados far-se-á a abertura do certame por meio do Sistema
Eletrônico COMPRASGOVERNAMENTAIS:

DATA: 27/01/2022
HORA DE BRASÍLIA: 11 horas.
SÍTIO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br

Não havendo expediente ou sobrevindo quaisquer fatos impeditivos da realização do certame na
data marcada, a sessão será remarcada automaticamente e terá início somente após comunicação
expressa do Pregoeiro aos participantes no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.

1 – DO OBJETO

1.1.

A presente licitação tem por objeto o registro de preços para futura e eventual aquisição de
material permanente – equipamento de segurança/controle de acesso, conforme
condições, especificações e quantidades constantes no Anexo I do Termo de Referência nº
01/2021-NASJ/TRE-AM (Anexo I deste Edital).

1.2.

Havendo discordância entre as especificações do objeto descritas no CATMAT e as
constantes do Termo de Referência, prevalecerão as últimas.

2 – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
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2.1.

Poderão participar deste Pregão, observadas as subcondições abaixo, os interessados que
estiverem previamente registrados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores
– SICAF, e no sistema eletrônico provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da
Informação – SLTI, do Ministério da Economia, domiciliado no sítio eletrônico
www.comprasgovernamentais.gov.br.

2.2.

Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão
dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto à SLTI, onde os interessados
poderão, inclusive, obter informações a respeito do seu funcionamento e regulamento, bem
como receber as instruções detalhadas para sua utilização.

2.3.

O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transação realizada diretamente ou por intermédio de seu representante, não
remanescendo ao provedor do sistema ou ao TRE/AM nenhuma responsabilidade por seu
uso indevido, ainda que por terceiros.

2.4.

Não poderão participar deste Pregão:

I)

Empresário suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com o TREAM, durante o prazo da sanção aplicada;

II)

Empresário declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida sua reabilitação;

III)

Empresário impedido de licitar e contratar com a União, durante o prazo da sanção
aplicada;

IV)

Empresário proibido de contratar com o Poder Público, em razão do disposto no Art.
72, §8º, V, da Lei n. 9.605/98;

V)

Empresário proibido de contratar com o Poder Público, nos termos do Art. 12 da Lei
n. 8.429/92;

VI)

Quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no Art. 9º da Lei n.
8.666/93;

VII)

Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;
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VIII)

Empresário que se encontre em processo de dissolução, falência, fusão, cisão ou
incorporação ( a certidão negativa que comprove essa condição deve ser enviada
juntamente com a proposta do licitante);

IX)

Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas
que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem
recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado
que não agem representando interesse econômico em comum; e

X)

Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição.

2.4.1. Entende-se por “participação indireta” a que alude o Art. 9º da Lei n. 8.666/93 a
participação no certame de empresa em que uma das pessoas listadas no
mencionado dispositivo legal figure como sócia, pouco importando o seu
conhecimento técnico acerca do objeto da licitação ou mesmo a atuação no processo
licitatório.

3 – DA PROPOSTA

3.1.

A licitante deverá encaminhar proposta, concomitantemente com os documentos de
habilitação exigidos neste Edital, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e
horário marcados para abertura da sessão, quando então encerrar-se-á a fase de
recebimento das propostas e dos documentos de habilitação.

3.2.

A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o preço unitário e
total dos itens, expressos em algarismos arábicos, na moeda Real, considerados apenas até a
casa dos centavos, compreendendo todos os seus custos diretos e indiretos, especialmente o
frete e os tributos e encargos sociais incidentes.

3.3.

A licitante deverá ainda especificar, nos campos apropriados do sistema eletrônico, o
fabricante, a marca e demais referências que identifiquem o produto cotado.

3.3.1. O TRE/AM poderá solicitar folders, prospectos e outros materiais descritivos que
facilitem a análise dos produtos ofertados.

3.4.

No campo “Descrição Detalhada do Objeto Ofertado” deverão ser prestadas todas as
informações necessárias ao perfeito detalhamento do objeto e, ainda, a seguinte informação
relativa à proposta:
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3.4.1 Prazo de entrega de, no máximo, 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data de
retirada da correspondente nota de empenho.

3.4.2 Os prazos de entrega, substituição e reposição admitem prorrogação, mantidas as
demais cláusulas da contratação e da nota de empenho que não sofrerem influência
dessa prorrogação, sendo assegurada a manutenção do equilíbrio econômicofinanceiro da contratação, desde que ocorra um dos motivos previstos nos incisos I a
VI do § 1º do Art. 57 da Lei n. 8.666/93, devendo ser requerida por escrito,
justificadamente, e apresentada até o último dia do referido prazo.

3.5.

A omissão do prazo fixado no subitem anterior implica a aceitação do prazo fixado neste
Edital.

3.6.

Serão desclassificadas as propostas que comprovadamente cotarem objeto diverso daquele
requerido neste certame, que cotarem quantitativo inferior ao previsto ou as que
desatendam as exigências deste Edital.

3.7.

A licitante deverá declarar, em campo próprio do Sistema, sob pena de inabilitação, que não
emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem
menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos
quatorze anos.

3.8.

A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre
plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as
exigências do Edital.

3.9.

A licitante que se enquadre na definição de microempresa ou empresa de pequeno porte e
queira se valer dos direitos de preferência previstos na Lei Complementar n. 123/2006,
deverá fazê-lo declarando sua condição em campo próprio do sistema.

3.10.

A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da
proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará
a licitante às sanções previstas neste Edital, sem prejuízo de outras previstas em lei.

3.11.

As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.

3.11.1 Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação da
proposta, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
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3.11.2 Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habilitação anteriormente encaminhados.

3.11.3 O Pregoeiro deverá suspender a sessão pública do Pregão quando constatar que a
avaliação da conformidade das propostas, de que trata o art. 28 do Decreto n.
10.024/2019, irá perdurar por mais de um dia.

3.11.3.1 Após a suspensão da sessão pública, o Pregoeiro enviará, via chat,
mensagens às licitantes informando a data e o horário previstos para o
início da oferta de lances.

3.12.

As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão
pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.

3.12.1 Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de
validade da proposta, e caso persista o interesse do TRE/AM, este poderá solicitar
prorrogação geral da validade acima referida por, no mínimo, igual prazo.

3.13.

A apresentação da proposta implica a aceitação plena e total das condições deste Edital e
seus anexos.

4 – DA SESSÃO PÚBLICA

4.1.

A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na
hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.

4.2.

Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá
exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.

4.3.

Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública,
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios em razão de sua própria
desconexão ou por inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema.

4.4.

Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico
permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos
atos realizados.
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4.5.

No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a
sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente decorridas 24
(vinte e quatro) horas após comunicação expressa aos participantes no sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br.

5 – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

5.1.

O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

5.2.

Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances.
5.2.1. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo pregoeiro.
6 – DA FORMULAÇÃO DOS LANCES

6.1.

Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances sucessivos,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas do horário
e do valor consignados no registro de cada lance.

6.2.

A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado no
sistema.

6.3.

Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação do licitante.

6.4.

Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for registrado primeiro
(art. 30, § 4º do Decreto n. 10.024/2019).
6.4.1. Nos casos em que não houver lances na fase competitiva, aplicados os critérios de
desempates, caso persista o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema
eletrônico dentre as propostas empatadas (art. 37, parágrafo único, Decreto n.
10.024/2019).

6.5.

Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de
exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer
alteração.
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6.6.

Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, o lance cujo valor seja
manifestamente inexequível.

6.6.1. Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua
viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na
contratação são coerentes com os de mercado do objeto deste Pregão.

6.7.

Neste Pregão o modo de disputa adotado é o aberto e fechado, assim definido no inciso II
art. 31 do Decreto n. 10.024/2019.

6.7.1. A etapa de lances na sessão pública durará 15 (quinze) minutos, e após isso, o
sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o
período de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances
será automaticamente encerrada.

6.7.2. Encerrado a etapa prevista no item 6.7.1, o sistema abrirá a oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até 10% (dez
por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até 5
(cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.7.3. Na ausência de, no mínimo, 03 (três) ofertas nas condições de que trata o item 6.7.2,
os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o
máximo de 03 (três), poderão oferecer um lance final e fechado em até 05 (cinco)
minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

6.7.4. Encerrados os prazos estabelecidos nos itens 6.7.2 e 6.7.3, o sistema ordenará os
lances em ordem crescente de vantajosidade.

6.7.5. Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos itens 6.7.2 e 6.7.3,
haverá o reinício da etapa fechada para que os demais licitantes, até o máximo de 03
(três), na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até 05
(cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, após
esta etapa, o disposto no item 6.7.4.

6.7.6. Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda
às exigências para habilitação, o pregoeiro poderá, auxiliado pela equipe de apoio,
mediante justificativa, admitir o reinício da etapa fechada, nos termos do disposto no
item 6.7.5.

7 – DO TRATAMENTO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
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7.1.

As disposições contidas nesta seção aplicam-se apenas às microempresas ou empresas de
pequeno porte que apresentarem propostas.

7.2.

Os dispositivos de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e empresas
de pequeno porte serão observados nesta licitação, conforme previsto na Lei Complementar
n. 123, de 14 de dezembro de 2006 e no Decreto n. 8.538, de 2015.

7.3.

Consoante o disposto no Artigo 44 daquela Lei é assegurado, como critério de desempate,
preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.

7.4.

Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas empresas
de pequeno porte e/ou microempresas sejam até 5% (cinco por cento) superiores ao menor
preço.

7.5.

Encerrada a fase de lances e apurado o menor preço, caso este não tenha sido ofertado por
microempresa ou empresa de pequeno porte, o Pregoeiro verificará se, dentre as demais
classificadas, há presença de licitante que assim se enquadre e cujo último lance apresente
valor até 5% (cinco por cento) superior a menor proposta. Em caso positivo, proceder-se-á
da seguinte forma:

7.5.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada
para, querendo, apresentar nova proposta de preço inferior ao menor preço apurado
na fase de lances, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos, situação em que será
adjudicado em seu favor o objeto licitado;

7.5.2. Não exercendo a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada
a prerrogativa assegurada no subitem anterior, serão convocadas as remanescentes,
cujo último lance esteja dentro do limite previsto no item 7.4, na ordem
classificatória, para o exercício do mesmo direito.

7.6.

Na hipótese da não adjudicação nos termos previstos neste item, o objeto será adjudicado
em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

8 – DO JULGAMENTO

8.1.

O critério de julgamento adotado no presente certame é o de menor preço unitário por
item.
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9 – DA NEGOCIAÇÃO

9.1.

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.

9.2.

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

9.3.

O Pregoeiro deverá observar o disposto no Art. 10 do Decreto n. 7.892/2013.

10 - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA

10.1.

O Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade
do preço ofertado em relação ao estimado para o registro de preços, bem como sua
adequação às especificações contidas no Termo de Referência.

10.2.

Considera-se preço excessivo, para os fins de avaliação da aceitabilidade do preço proposto,
aquele que estiver acima do preço médio de mercado constante da pesquisa de preços anexo
ao Edital, devidamente atualizado até a data da abertura da sessão pública, utilizando-se,
para o cálculo, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, publicado na ocasião.

10.3.

Não se admitirá qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital tampouco proposta
que apresente valores irrisórios, simbólicos ou de valor zero, incompatíveis com os preços do
mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da licitante,
para os quais ela renuncie parcela ou a totalidade da remuneração.

11– DA HABILITAÇÃO

11.1.

A habilitação da licitante será verificada por meio de sua regularidade no SICAF, nos
documentos por ele abrangidos, e da documentação complementar, especificada neste
Edital.

11.2.

Os documentos de habilitação deverão ser encaminhados, concomitantemente com a
proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e horário marcados
para a abertura da sessão pública.
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11.3.

A regularidade a que se refere o item 11.1 restringir-se-á à Receita Federal, à Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional, ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e à Justiça
Trabalhista.

11.4.

Na hipótese de licitante não cadastrado no SICAF ou de ser verificado o vencimento do prazo
de validade de qualquer documentação exigida para cadastramento, será assegurado à
licitante o direito de encaminhar os seguintes documentos, atualizados e regularizados:

a)

Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;

b)

Prova de regularidade com a Receita Federal – SRF e PGFN; e

c)

Prova de inexistência de débitos inadimplidos junto à Justiça do Trabalho.

11.4.1 A verificação, no SICAF, da existência de restrição relativa à regularidade fiscal de
microempresa ou empresa de pequeno porte não impede a sua habilitação.

11.5.

11.6.

Será verificado eventual descumprimento das vedações elencadas no item 2 – Das condições
para Participação, mediante consulta ao:

a)

Sicaf, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual
participação indireta que ofenda ao Art. 9º, III, da Lei n. 8.666/93;

b)

Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no endereço eletrônico
www.cnj.jus.br/improbidadeadm/consultar_requerido.php; e

c)

Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, no endereço
eletrônico www.portaldatransparencia.gov.br/ceis.

A licitante deverá preencher em campo próprio do sistema, ou encaminhar em arquivo
digital, sob pena de inabilitação:

a)

Declaração de que cumpre o disposto no inciso XXXIII, do Art. 7º, da Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988, conforme prescreve o inciso V, do Art. 27, da
Lei n. 8.666 de 21.06.93, acrescido pela Lei n. 9.854 de 27.10.99; e
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b)

Declaração de que não possui empregados que sejam cônjuges, companheiros ou
parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de
ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes
vinculados ao TRE-AM (Artigo 3º da Resolução n. 7/2005, do Conselho Nacional de
Justiça); ou que estejam impedidos nos termos do Art. 4º da Resolução CNJ n.
156/2012 (esta declaração deve ser encaminhada por ocasião do envio da proposta
do licitante).

11.7.

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.

11.8.

Documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no Edital
e já apresentados até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
deverão, mediante solicitação do Pregoeiro, ser enviados juntamente à proposta adequada
ao último lance.

11.9.

Sob pena de inabilitação, todos os documentos encaminhados deverão estar em nome da
licitante, com indicação do número de inscrição no CNPJ. Se a licitante for a matriz, todos os
documentos deverão estar em nome da matriz, se a 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.

11.10. Em conformidade com a Lei Complementar n. 123/2006, a comprovação de regularidade
fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de
formalização do ajuste.

11.10.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, consoante o item
11.4.1, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do
certame, prorrogável por igual período, a critério do TRE/AM, para a regularização
da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

11.10.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no item 11.10.1, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81
da Lei n. 8.666 de 21.06.1993, sendo facultado à Administração convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura da ata, ou
revogar a licitação.
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11.11. O Pregoeiro poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissoras de certidões,
para verificar as condições de habilitação dos licitantes, constituindo meio legal de prova as
informações obtidas dessa forma.

11.12. O documento que não tiver prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor não será
habilitante quando o intervalo entre sua data de expedição ou revalidação e a data da
abertura da sessão pública for superior a 180 (cento e oitenta) dias.

11.13. Excetua-se o documento que, por imposição legal, tenha validade indeterminada.

12 – DA DECLARAÇAO DA LICITANTE VENCEDORA

12.1.

A adjudicação do objeto deste Pregão será feita à empresa que, tendo atendido a todas as
condições e exigências deste Edital e seus anexos, apresentar o menor preço unitário por
item.

12.2.

O Pregoeiro solicitará à licitante vencedora o reenvio de sua proposta de preços,
devidamente adequada ao último lance, no prazo máximo de 02 (duas) horas após a
solicitação. O encaminhamento será pelo sistema COMPRASGOVERNAMENTAIS.

12.2.1. Na ocasião do reenvio da proposta de preços adequada ao último lance, a licitante
indicará o nome do responsável pela nota de empenho e sua qualificação, bem como
os dados bancários necessários à emissão da nota de empenho (banco, conta
corrente e demais códigos).

12.3

Se a proposta não for aceitável, ou, ainda, se a licitante não atender as exigências de
habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente, e assim sucessivamente, na
ordem de classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda este Edital.

12.4.

Quando a proposta do licitante vencedor não atender ao quantitativo total estimado para a
contratação, poderá ser convocada a quantidade de licitantes necessária para alcançar o
total estimado, respeitada a ordem de classificação, observado o preço da proposta
vencedora, precedida de posterior habilitação.

13 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

13.1.

Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido pelo Pregoeiro
na sessão pública, de forma imediata, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção
de recurso.

JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS

13.1.1. A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do
recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias, ficando as demais
licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema, em
igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente, assegurada
vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

13.2.

A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento
da sessão, implicará decadência e preclusão desse direito, podendo o Pregoeiro adjudicar o
objeto à licitante vencedora.

13.3.

O Pregoeiro examinará a intenção do recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a,
em campo próprio do sistema. Não será admitida a intenção de recurso de caráter
meramente protelatória, fundada apenas na insatisfação da licitante.

13.4.

No julgamento da habilitação e das propostas, é facultado ao Pregoeiro sanar erros ou falhas
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica,
fazendo-o mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos,
atribuindo-lhes eficácia e validade para fins de habilitação e classificação.

13.5.

Admitido o recurso, e mantida a decisão do Pregoeiro, será o feito apreciado pela Autoridade
competente. O provimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.

13.6.

Após decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o
Presidente do TRE-AM poderá homologar o procedimento de licitação e determinar o
registro de preços da licitante vencedora.

14 – DO FORNECIMENTO E RECEBIMENTO DOS MATERIAIS

14.1.

O fornecimento e o recebimento dos materiais objeto desta licitação obedecerão a rotina
estabelecida nos itens 6 e 7 do Termo de Referência N. 01/2021 – NASJ/TRE/AM (Anexo I
deste Edital).

15 – DAS OBRIGAÇÕES DO TRE/AM

15.1.

São obrigações do TRE/AM:
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I)

Acompanhar a execução do objeto deste Edital, nos seus termos qualitativos e
quantitativos, atestando as faturas no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis do seu
recebimento;

II)

Efetuar o pagamento da Nota fiscal/fatura devidamente atestada pela unidade
solicitante, no prazo estabelecido no Termo de Referência, e fornecer as informações
relativas à retenção de impostos incidentes sobre o fornecimento, sempre que
solicitado; e

III)

Aplicar as sanções cabíveis, em razão de descumprimento do objeto contratual.

16 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

16.1.

São obrigações da contratada:

I)

Responsabilizar-se por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais decorrentes do fornecimento, bem como pelos danos causados
diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
entrega dos materiais contratados, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade o acompanhamento pela Administração do TRE-AM;

II)

Fornecer os produtos de acordo com as especificações e condições expressas no
Termo e Referência;

III)

Entregar os equipamentos constantes do Termo de Referência respeitando sempre
as normas da ABNT, bem como as portarias do INMETRO e de outras Agências
Reguladoras, no que couber;

IV)

Não transferir, sob nenhum pretexto, sua responsabilidade para outras entidades,
sejam fabricantes, técnicos etc;

V)

Manter atualizados, durante a contratação, a Certidão Negativa de Débitos relativos
a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND), o Certificado de
Regularidade – CRF do FGTS, as certidões de regularidade junto à Fazenda Estadual e
Municipal e a CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;

VI)

Assumir total responsabilidade por quaisquer acidentes que possam vitimar seus
empregados/prepostos, durante o período em que estiverem efetuando a entrega
dos materiais neste Tribunal

VII)

Não subcontratar, no todo ou em parte, o objeto da contratação;

VIII)

Comunicar ao Contratante qualquer fato superveniente impeditivo da continuidade
da contratação.
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17 – DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO

17.1.

O acompanhamento da execução, nos seus termos quantitativos e qualitativos dar-se-á pela
Comissão Permanente de Recebimento de Material e pelo Núcleo de Agentes de Segurança
Judiciária (NASJ), que terão a responsabilidade de acompanhar a conformidade do
fornecimento, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do objeto contratado, de
acordo com o disposto no Art. 67 da Lei n. 8.666/93, devendo executar, ainda, as seguintes
atividades, dentre outras:

I)

Registrar as ocorrências relacionadas com o fornecimento, adotando as providências
necessárias ao seu fiel cumprimento;

II)

Comunicar aos fornecedores os fatos que exijam medidas corretivas;

III)

Comunicar à autoridade superior da Administração, em tempo hábil para a adoção
das medidas convenientes, a ocorrência de fatos que exijam decisões e providências
que ultrapassam a sua competência; e

IV)

Atestar as Notas Fiscais/Faturas, confirmando o regular fornecimento dos materiais e
encaminhá-las para liquidação de Despesas, acompanhadas do Formulário relativo à
Portaria TRE-AM n. 295 de 04.04.2006, que estabelece os procedimentos
preliminares à fase de liquidação de despesa, e dos demais documentos elencados
no item 11.3 do Termo de Referência n. 001/2021-NASJ/TRE-AM.

18 – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

18.1.

Pelo regular fornecimento do material, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas pagará à
contratada os valores devidamente registrados na respectiva Ata de Registro de Preços e
consignados na correspondente Nota de Empenho, em conformidade com os termos e
especificações constantes neste Edital, sem qualquer ônus ou acréscimos.

18.2.

O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas efetuará o pagamento dos materiais por meio de
crédito em conta corrente da empresa, mediante Ordem Bancária, até o 5º (quinto) dia útil,
nos casos em que o valor contratado estiver dentro do limite da dispensa da licitação,
previsto no inciso II do art. 24 da Lei n. 8.666/93 e até o 10° (décimo) dia útil, se o valor
contratado estiver acima deste limite, contado a partir da data de apresentação da nota
fiscal/fatura (atesto), ocasião em que será verificada a regularidade fiscal e trabalhista da
Contratada, desde que presente os documentos elencados no item 18.3 deste Edital.
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18.3.

18.4.

Para fazer jus ao pagamento dos materiais devidamente contratados e efetivamente
entregues, a contratada deverá entregar à Comissão Permanente de Recebimento,
juntamente com as notas fiscais, os seguintes documentos obrigatórios:

18.3.1.

Recibo regularmente assinado, podendo ser utilizado o modelo constante no Anexo
III do Termo de Referência.

18.3.2.

Declaração a que se refere o art. 3°, XI da Instrução Normativa SRF n° 480, de 15 de
dezembro de 2004 (simples nacional), Anexo IV, caso a empresa seja optante pelo
SIMPLES.

A regularidade perante o FGTS, Dívida Ativa, Tributos Federais e Débitos Trabalhistas será
consultada pela Comissão Permanente de Recebimento de Material - CPRM, no momento da
formalização da solicitação de liquidação de despesa. Caso a empresa não esteja regular,
deverá ser comunicada do fato, e a liquidação permanecerá no aguardo da regularização,
sem que ocorram ônus para o TRE-AM, decorrentes do não pagamento, até que a empresa
regularize a sua situação perante os institutos citados.

19 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

19.1.

A recusa injustificada em retirar a nota de empenho, dentro do prazo estabelecido pela
Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às
penalidades estabelecidas na Leis nº 8.666/93.

19.2.

O atraso injustificado na retirada da Nota de Empenho, em desatendimento ao prazo
previsto no item 25.1, sujeitará a Contratada à multa de mora, no percentual de 0,2% (dois
décimos por cento) ao dia calculada sobre o valor da obrigação não cumprida

19.3.

O atraso injustificado na entrega do material sujeitará a contratada à multa de mora, no
percentual de 1% (um por cento) ao mês, pro rata die, calculado sobre o valor dos itens
entregues em atraso.

19.4.

Pela inexecução total ou parcial do Contrato, o Contratante poderá aplicar ao Contratado as
seguintes sanções, garantida a prévia defesa e o recurso:

a)

Multa, em razão da não entrega ou substituição de material e amostra, no
percentual de 10% (dez por cento) do valor dos materiais não entregues, que poderá
ser aplicada após os prazos fixados nos itens 3.1, 7.2 e 7.3 do Termo de Referência;
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b)

19.5.

Impedimento de licitar e contratar com a União, e descredenciamento do SICAF, pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das
demais cominações legais.

Conforme o caso concreto, poderão ser aplicadas cumulativamente as seguintes sanções:

a)

Multa de mora e multa por inexecução parcial;

b)

Multa por inexecução total e impedimento de licitar e contratar com a União, e
descredenciamento do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos;

19.6.

As sanções previstas neste Edital serão aplicadas pela autoridade competente do TRE-AM,
segundo a gravidade da falta cometida, em atendimento aos princípios da proporcionalidade
e razoabilidade, garantida a prévia defesa, o recurso e o regular processo administrativo, e
serão compulsoriamente registradas no SICAF, no Sistema Integrado de Registro do
CEIS/CNEP da Controladoria Geral da União e no Cadastro Informativo de Créditos não
quitados do Setor Público Federal – CADIN, conforme o caso.

19.7.

As sanções serão relevadas mediante comprovação da incidência das hipóteses previstas nos
incisos II e V do § 1º do Art. 57 da Lei n. 8.666/93, bem como na ocorrência de caso fortuito,
força maior ou fato do príncipe, desde que regularmente comprovado em documentos
contemporâneos a sua ocorrência, motivos em que a contratada não responderá pelos
prejuízos resultantes, conforme preceitua o Art. 393 do Código Civil.

19.8.

O prazo para defesa prévia e para recurso das sanções previstas neste Edital é de 5 (cinco)
dias úteis, contados da regular notificação da contratada, sendo idêntico o prazo para
resposta da autoridade competente.

19.9.

Se a contratada incorrer nas hipóteses de multas previstas neste Edital, havendo créditos a
receber em razão do fornecimento, será efetuada a glosa do valor correspondente à sanção a
ser aplicada, momento em que será notificada para apresentar defesa prévia.

19.10. Aceita a defesa, o valor glosado será devolvido. Em caso de indeferimento ou não
apresentação de defesa prévia e, posteriormente, de recurso, o valor será recolhido ao
Tesouro Nacional, conforme decisão da autoridade competente.

19.11. Na inexistência ou insuficiência de pagamentos a serem realizados pelo Contratante,
incorrendo a contratada nas sanções previstas neste Edital, será notificada da abertura de
instrução acerca da aplicação da penalidade de multa, podendo manifestar-se sobre a
matéria objeto do procedimento, no prazo fixado no item 19.8.
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19.12. Indeferidas as alegações apresentadas na defesa prévia ou esgotado o prazo para sua
apresentação sem manifestação da contratada, a autoridade competente aplicará a sanção
cabível, respeitados os direitos previstos no capítulo V da Lei n. 8.666/93.

19.13. No caso de aplicação das multas previstas neste Edital, após a decisão da autoridade
superior, o TRE-AM emitirá Guia de Recolhimento da União–GRU no valor correspondente,
cujo pagamento deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, após a regular
notificação, sob pena de cobrança judicial.

19.14. Caso o valor da multa não seja passível de inscrição em dívida ativa, a contratada sujeitar-seá à aplicação de outra sanção, respeitando-se, em qualquer hipótese, o devido processo
legal.

20 – DA FORMALIZAÇÃO DO COMPROMISSO E DA CONTRATAÇÃO

20.1.

Homologado o resultado da licitação, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas convocará a
licitante vencedora para assinatura da Ata de Registro de Preços, que após, cumpridos os
requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições
estabelecidas neste Edital.

20.2.

A ata de registro de preços terá validade de 12 (doze) meses, a partir da data da publicação
do extrato da ata de registro de preços no DOU, com fulcro no inciso III do § 3º do Art. 15 da
Lei n. 8.666/93.

20.3.

A aquisição do material junto à licitante registrada será formalizada por meio de notas de
empenho de despesa.

20.4.

A existência de preços registrados não obriga o TRE-AM a firmar as aquisições que deles
poderá advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida,
sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de
condições.

21 – DAS ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

21.1.

Os instrumentos contratuais decorrentes das Atas de Registro de Preços poderão sofrer
alterações, obedecidas as disposições contidas no Art. 65 da Lei n. 8.666/93.

21.2.

O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados,
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cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos
fornecedores (Art. 17 do Decreto 7.892 de 23.12.2013).

21.2.1. Para atender ao disposto neste item, serão realizadas periodicamente pesquisas de
mercado para comprovação da vantajosidade, nos termos da norma contida no
inciso XI, Artigo 9º, Decreto n. 7.892/2013.

21.3.

21.4.

Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao
preço praticado no mercado o órgão gerenciador deverá:

a)

Convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua
adequação ao praticado pelo mercado;

b)

Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e

c)

Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor,
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o
órgão gerenciador poderá:

a)

Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade,
confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a
comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e

b)

Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

21.5.

Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da
Ata de Registro de Preços, adotando as medidas para obtenção da contratação mais
vantajosa.

21.6.

Eventuais pedidos de alteração/revisão nos preços registrados realizados após a emissão de
nota de empenho, se aceitos, somente terão alcance sobre os saldos das respectivas atas.

22 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

22.1.

O fornecedor terá seu registro de preços cancelado quando:
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a)

Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços e deste Edital, que considerarse-á transcrito na respectiva Ata;

b)

Não retirar a respectiva nota de empenho no prazo estabelecido pelo Tribunal
Regional Eleitoral no seu instrumento convocatório, sem justificativa aceitável;

c)

Não aceitar reduzir o seu preço registrado na hipótese de tornar-se superior àqueles
praticados no mercado;

d)

Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do Art. 87 da Lei n. 8.666 de
1993, quando aplicada por este Tribunal, ou no Art. 7º da Lei n. 10.520 de 2002;

22.1.1. O cancelamento de registro nas hipóteses previstas nas letras “a”, “b” e “d” será
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a
ampla defesa, conforme disposto no Art. 20 do Decreto n. 7.892/2013.

22.2.

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.

23 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

23.1.

As despesas decorrentes da eventual aquisição correrão à conta do Programa de Trabalho
02.122.0570.20GP.0013 – Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça
Eleitoral – No Estado do Amazonas – Investimento – GND4 – 44.90.52.

24 – DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

24.1.

A despesa com o objeto desta licitação é estimada em R$ 473.347,82 (quatrocentos e
setenta e três mil, trezentos e quarenta e sete reais e oitenta e dois centavos), conforme
média da pesquisa de preços (Anexo II deste Edital).
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25 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

25.1.

O prazo para assinatura da ata de registro de preços e para retirada da(s) nota(s) de
empenho será de até 3 (três) dias úteis, a contar da notificação pelo TRE-AM, que poderá
dar-se via fax, e-mail ou ser entregue diretamente na sede da contratada.

25.2.

Na contagem dos prazos previstos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do
vencimento, e considerar-se-ão os dias corridos quando não disposto em contrário. Os
prazos somente iniciam e vencem em dia de efetivo expediente no Tribunal Regional
Eleitoral do Amazonas.

25.3.

Considerar-se-á atraso injustificado a entrega e/ou substituição de materiais efetuada após
os prazos fixados nos itens 3.1 e 7.5 do Termo de Referência, sem a devida concessão de
prorrogação de prazo, em razão de requerimento devidamente fundamentado.

25.4.

Se os prazos elencados neste Edital findarem em dia que não haja expediente no TRE-AM,
ficam automaticamente prorrogados para o primeiro dia útil subsequente.

25.5.

Na hipótese de atraso injustificado na entrega dos materiais, o disposto no subitem anterior
será desconsiderado para fins de contagem dos dias de atraso.

25.6.

Considera-se atraso justificado o decorrente das hipóteses previstas nos incisos II e V do § 1º
do Art. 57 da Lei n. 8.666/93, de caso fortuito, força maior ou fato do príncipe,
contemporâneos ao prazo da entrega, desde que regularmente comprovados, cabendo à
contratada apresentar as justificativas por escrito, devidamente fundamentadas.

25.7.

Os pedidos de prorrogação e as justificativas apresentadas pelas contratadas serão
apreciados pela autoridade competente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas.

25.8.

Não sendo aceitos os pedidos de prorrogação e as justificativas, ou não sendo estes
apresentados no prazo previsto neste Edital, iniciar-se-ão os procedimentos referentes à
aplicação das sanções administrativas, podendo o TRE-AM, ainda, decidir pelo cancelamento
da ata de registro de preços ou da nota de empenho, além das cominações legais aplicáveis.

25.9.

Aos recursos administrativos aplicam-se, subsidiariamente, as normas da Lei n. 8.666/93.

25.10. O TRE-AM informará à licitante qualquer decisão decorrente de requerimentos
apresentados, bem como de decisões relativas à aplicação das sanções previstas neste Edital,
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do que será comunicada da abertura de prazo para apresentação de recurso, nos termos
constantes do item 19.8 deste Edital.

25.11. Constituem fases para a aplicação das sanções previstas: a notificação, a defesa prévia, a
decisão, o recurso, a decisão referente ao recurso e a execução.

26 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DA LICITAÇÃO

26.1.

Por ocasião da homologação da licitação, será incluído, na respectiva Ata de Registro de
Preços na forma de anexo, o registro das licitantes não desclassificadas que aceitarem cotar
os bens ou serviços com preços iguais aos da licitante vencedora na sequência da
classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando
o objeto não atender aos requisitos previstos no Art. 3º da Lei n. 8.666/93.

26.2.

Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório serão enviados ao
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública,
por meio eletrônico, na forma estabelecida por este Edital.

26.2.1. O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis,
contados da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais
aos responsáveis pela elaboração do Edital e dos anexos.

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

26.3.

Qualquer pessoa poderá impugnar os termos deste Edital, por meio eletrônico, na forma
prevista neste Edital, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão
pública.

26.3.1 A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos
responsáveis pela elaboração do Edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no
prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento da impugnação.

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

26.4.

Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do
certame.
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26.5.

A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público
decorrentes de fato superveniente, devidamente comprovado, ou anulada, no todo ou em
parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e
devidamente fundamentado.

26.6.

As empresas interessadas no certame poderão formular consultas, solicitar informações e
obter esclarecimentos relativos à licitação, em campo próprio do sistema ou mediante
mensagem endereçada ao e-mail cpl@tre-am.jus.br.

26.7.

Constituem anexos do presente Edital, complementando-se para a definição do objeto desta
licitação:

Anexo I – Termo de Referência n. 01/2021 – NASJ/TRE/AM e seus anexos;
Anexo II – Planilha de Pesquisa de Preços; e
Anexo III – Portaria n. 438/2016 – TRE/AM.

Manaus (AM), 13 de Janeiro de 2022.

ALDO ANISIO PEREIRA DE FRANÇA
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
PAD n° 8046/2021

Aquisições de sistema de segurança eletrônica,
equipamentos de controle de acesso:
fechaduras eletroímãs e acessórios, porteiro
eletrônico e catracas, para instalação nas
unidades do prédio sede e anexo, podendo-se
contemplar os cartórios das zonas eleitorais e
postos de atendimento do interior do Estado
do Amazonas.

1 – OBJETO

1.1

Este Termo de Referência (TR) tem por objeto a parametrização das informações

necessárias à eventual e futura aquisição, mediante Sistema de Registro de Preços (SRP), de
material permanente – equipamento de segurança eletrônica/controle de acesso, de acordo
com as seguintes condições, especificações e quantidades contidas no Anexo I deste Termo
de Referência.
1.2

A aquisição em tela refere-se a materiais do tipo comum, comercializados de maneira

habitual por empresas que operam no ramo de segurança eletrônica.
1.3

Para a definição dos critérios de aceitação das propostas dos licitantes, será realizada

pesquisa de preços, de acordo com as referências e quantitativos, contidos neste Termo de
Referência, cuja licitação será realizada pela modalidade MENOR PREÇO UNITÁRIO POR
ITEM de aquisição.
1.4

O instrumento convocatório do certame deve prever critérios de preferência de

aquisição de produtos produzidos em território nacional, conforme legislação vigente.

2 – JUSTIFICATIVA
2.1

A aquisição faz-se necessária para atender demanda apresentada, visando resguardar

a incolumidade das autoridades, servidores e o patrimônio público.
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2.2

A demanda apresentada busca a aquisição dos equipamentos de sistemas de

segurança eletrônico para instalação nas salas das unidades do prédio sede e anexo do
TRE/AM, e havendo disponibilidade orçamentária, ser estendido aos cartórios das zonas
eleitorais e postos de atendimento do interior do Estado do Amazonas. Os equipamentos
são de grande relevância para a garantia da segurança física dos prédios.
2.3

Com a aquisição desses equipamentos, espera-se que traga mais tranquilidade

psicológica aos gestores e servidores desse Tribunal, em relação à proteção dos processos e
do patrimônio da Justiça Eleitoral.
2.4

A quantidade estimada dos equipamentos e Sistema de Controle de Acesso teve

como referência os prédios sede anexo do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas
(TRE/AM), mas que poderá se estender a todos os prédios dos cartórios e postos de
atendimento, havendo disponibilidade orçamentaria.
3 – PRAZO DE ENTREGA
3.1

O prazo de entrega dos produtos será de até 30 (trinta) dias corridos, a contar do

recebimento da nota de empenho.
3.2

O prazo previsto no item anterior, bem como aqueles constantes no capítulo 7 deste

Termo de Referência, admitem prorrogação somente nos casos previstos nos incisos I a VI
do § 1º do Art. 57 da Lei n. 8.666/93, devendo ser requerida por escrito, justificadamente, e
apresentada até o último dia dos referidos prazos.

4 – LEGISLAÇÃO E NORMAS APLICÁVEIS
4.1

Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 – Institui normas sobre licitações e contratos no

âmbito da Administração Pública;
4.2

Lei n° 10.520, de 17/07/2002, que institui, no âmbito da União, Estados, Distrito

Federal e Municípios, nos termos do art. 37, XXI, da Constituição Federal, modalidade de
licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras
providências;
4.3

Lei Complementar n° 123/2006 - Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da

Empresa de Pequeno Porte;
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4.4

Decreto n° 2.271, de 07/07/97, que dispõe sobre a contratação de serviços pela

Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e dá outras providências;
4.5

Decreto n° 7.892, de 23/01/2013, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços-

SRP, previsto no art. 15 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e
4.6

Instrução Normativa n° 5, de 25/05/2017, da Secretaria de Gestão do Ministério do

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que dispõe sobre regras e diretrizes para a
contratação de serviços, continuados ou não.
5 – CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO
5.1

Estar em pleno gozo da capacidade de contratar com a Administração Pública

Federal, em conformidade com os ditames da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores.
5.2

A comprovação do preenchimento das condições para participação poderá ser

efetuada mediante consulta ao Cadastro Unificado de Fornecedores do Governo Federal –
SICAF, ou mediante apresentação da documentação pertinente, que será verificada no
momento da análise da documentação no certame licitatório.

6 – CONDIÇÕES GERAIS DO FORNECIMENTO

6.1

A entrega dos materiais deverá efetuar-se provisoriamente pela Coordenadoria de

Material e Patrimônio-COMAT, do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, localizada no 1°
andar do Edifício Sede, situada na Avenida André Araújo, 200, Bairro Aleixo, Manaus-AM, de
segunda a sexta-feira, no horário das 9h às 13h.
6.2

Havendo alteração no horário e/ou no endereço de entrega, a Contratada será

informada/disponibilizada por ocasião da entrega da Nota de Empenho - NE.
6.3

Os materiais definidos, neste Termo Referência, deverão ser novos e sem utilização

anterior, originais e de boa qualidade, livres de defeitos, imperfeições e outros vícios que
impeçam ou reduza sua usabilidade, observando rigorosamente as características
especificadas, devendo ser apresentados nas embalagens originais dos fabricantes,
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adequadas para proteger seu conteúdo contra danos durante o transporte até o local de
entrega.

7 – RECEBIMENTO DOS MATERIAIS

7.1

Os materiais serão recebidos provisoriamente pela Coordenadoria de Material e

Patrimônio-COMAT, do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, localizada no 1° andar do
Edifício Sede, situado na Avenida André Araújo, 200, Bairro Aleixo, Manaus-AM, de segunda
a sexta-feira, no horário das 9h às 13h, mediante Nota Fiscal, não recebidos se estiverem
desacompanhados do referido documento, a COMAT verificará as etiquetas com as
especificações dos produtos e o conteúdo das embalagens, a fim de certificar sua
regularidade.
7.2

Não será recebido material divergente quanto às especificações informadas na

proposta de preços da empresa vencedora, apresentada de acordo com as especificações
constantes neste Termo de Referência.
7.3

O recebimento do material será recusado, ainda, total ou parcialmente pela COMAT,

se no momento da entrega, estiver em desconformidade com as especificações deste Termo
de Referência. Haverá recusa, de plano, caso os produtos entregues demonstrem apresentar
defeitos, falhas ou imperfeições que impeçam sua utilização.
7.4

No caso de recusa no recebimento pela COMAT, devidamente justificada no ato da

entrega, conforme disposto nos itens 7.2 e 7.3 deste Termo de Referência, caberá à
Contratada proceder à substituição/regularização até o último dia do prazo fixado no item
3.1.
7.5

A observância de vícios ocultos que impeçam a utilização dos materiais após seu

aceite e/ou pagamento, desde que dentro do seu prazo de validade e/ou prazo de garantia,
implicará na obrigação de substituição por parte da Contratada, no prazo máximo de 5
(cinco) dias úteis a contar da comunicação pelo TRE/AM. Por ocasião da substituição, a
Contratada procederá à retirada do material objeto da comunicação, adotando-se os
seguintes procedimentos:
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7.5.1 A Unidade demandante notificará a Contratada, comunicando da ocorrência,
via e-mail ou outro meio eletrônico de comunicação, a partir da qual iniciar-se-á a contagem
do prazo de substituição.
7.5.2

Ainda que se trate de empresa sediada em município diverso de Manaus,

Estado do Amazonas, a Contratada deverá proceder à entrega de forma a atender aos prazos
previstos nos itens 3.1 e 7.5 deste Termo de Referência, ressalvadas as hipóteses previstas
no item 3.2.
7.5.3

A Contratada deverá retirar os itens defeituosos somente após a sua

substituição.
7.6

Após verificado o quantitativo e a equivalência dos materiais entregues, em relação

às especificações contidas neste Termo de Referência, a Seção de Gestão de Almoxarifado
do TRE/AM irá proceder ao seu recebimento definitivo/aceite/atesto, ocasião na qual
encaminhará os documentos para pagamento, conforme a relação constante no item 11.3
deste Termo Referência.
7.7

Das substituições previstas, neste Termo de Referência, não deverá decorrer nenhum

ônus para o TRE/AM, correndo por conta da Contratada todas as despesas, ônus e
indenizações dela decorrentes, devendo providenciar toda a documentação necessária para
a devolução/substituição.

8 – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
8.1

Acompanhar a execução do objeto deste Termo de Referência, nos seus termos

qualitativos e quantitativos, atestando as faturas no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis do
seu recebimento.
8.2

Efetuar o pagamento da Nota fiscal/fatura devidamente atestada pela Unidade

solicitante, no prazo estabelecido neste Termo de Referência e fornecer as informações
relativas à retenção de impostos incidentes sobre o fornecimento, sempre que solicitado.
8.3

Aplicar as sanções cabíveis, em razão de descumprimento do objeto contratual.
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9 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
9.1

Responsabilizar-se por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e

comerciais decorrentes do fornecimento, bem como pelos danos causados diretamente à
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na entrega dos materiais
contratados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade o acompanhamento pela
Administração do TRE/AM.
9.2

Fornecer os produtos de acordo com as especificações e condições expressas neste

Termo de Referência.
9.3

Entregar os equipamentos constantes deste Termo de Referência respeitando

sempre as normas da ABNT, bem como as portarias do INMETRO, e de outras Agências
Reguladoras, no que couber.
9.4

Não transferir, sob nenhum pretexto, sua responsabilidade para outras entidades,

sejam fabricantes, técnicos, etc.
9.5

Manter atualizados, durante a contratação, a Certidão Negativa de Débitos relativos

a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND), o Certificado de
Regularidade – CRF do FGTS, as certidões de regularidade junto à Fazenda Estadual e
Municipal e a CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
9.6

Assumir total responsabilidade por quaisquer acidentes que possam ser vítimas seus

empregados/prepostos, durante o período em que estiverem efetuando a entrega dos
materiais neste Tribunal.
9.7

Não subcontratar, no todo ou em parte, o objeto da contratação.

9.8

Comunicar ao Contratante qualquer fato superveniente impeditivo da continuidade

da Contratação.
10 – ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO
10.1

O acompanhamento da execução, nos seus termos quantitativo e qualitativo dar-se-á

pela Coordenadoria de Material e Patrimônio-COMAT e pelo Núcleo de Agentes de
Segurança Judiciária -NASJ, que terão a responsabilidade de acompanhar a conformidade do
fornecimento, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do objeto contratado, de
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acordo com o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/93, devendo executar, ainda, as seguintes
atividades, dentre outras:
10.1.1

Registrar as ocorrências relacionadas com o fornecimento, adotando as

providências necessárias ao seu fiel cumprimento.
10.1.2

Comunicar aos fornecedores os fatos que exijam medidas corretivas.

10.1.3

Comunicar à autoridade superior do Contratante, em tempo hábil para a

adoção das medidas convenientes, a ocorrência de fatos que exijam decisões e
providências que ultrapassem a sua competência.
10.1.4

Atestar as Notas Fiscais/Faturas, confirmando o regular fornecimento dos

materiais e encaminhá-las para Liquidação de Despesa, acompanhadas do Formulário
relativo à Portaria TRE/AM nº 295, de 4 de abril de 2006, que estabelece os
procedimentos preliminares à fase de liquidação de despesa, e dos demais
documentos elencados no item 11.3.
11 – PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO
11.1

Pelo regular fornecimento do material, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas

pagará à Contratada os valores consignados na correspondente Nota de Empenho, em
conformidade com os termos e especificações constantes neste Termo de Referência, sem
qualquer ônus ou acréscimos.
11.2

O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas efetuará o pagamento dos materiais por

meio de crédito em conta corrente da empresa, mediante ordem bancária, até o 5° (quinto)
dia útil, nos casos em que o valor contratado estiver dentro do limite da dispensa da
licitação, previsto no inciso II do art. 24 da Lei n. 8.666/93 e até o 10° (décimo) dia útil, se o
valor contratado estiver acima deste limite, contado a partir da data de apresentação da
nota fiscal/fatura (atesto), ocasião em que será verificado a regularidade fiscal e trabalhista
da Contratada, desde que presente os documentos elencados no item 11.3 deste Termo de
Referência.
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11.3

Para fazer jus ao pagamento dos materiais devidamente contratados e efetivamente

entregues, a Contratada deverá entregar à Coordenadoria de Material e Patrimônio-COMAT,
juntamente com as notas fiscais, os seguintes documentos obrigatórios:
11.3.1

Recibo regularmente assinado, podendo ser utilizado o modelo constante

no Anexo III;
11.3.2

Declaração a que se refere o art. 3°, XI da Instrução Normativa SRF n° 480,

de 15 de dezembro de 2004 (simples nacional), Anexo IV, caso a empresa seja optante
pelo SIMPLES;
11.4

A regularidade perante o FGTS, Dívida Ativa e Tributos Federais e Débitos

Trabalhistas será consultada pela COMAT no momento da formalização da solicitação de
liquidação de despesa, caso a empresa não esteja regular, deverá ser comunicada do fato, e
a liquidação permanecerá no aguardo da regularização, sem que ocorram ônus para a
Administração decorrentes do não pagamento até que a empresa regularize a sua situação
perante os institutos citados.
12 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
12.1

As despesas decorrentes da aquisição correrão por conta dos Programas de

Trabalho, Fonte de recurso disponível para execução no exercício 2021 - Programas de
Trabalho 02.122.0033.20GP.0013 – Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça
Eleitoral – No Estado do Amazonas – Investimento – GND4 – 44.90.52.
13 – FORMALIZAÇÃO DO COMPROMISSO E DA CONTRATAÇÃO

13.1

A aquisição dos materiais com os fornecedores será formalizada por intermédio de

Notas de Empenho - NE de despesa.
14 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
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14.1

A recusa injustificada em retirar a nota de empenho, dentro do prazo estabelecido

pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitandoo às penalidades estabelecidas na Leis nº 8.666/93.
14.2

O atraso injustificado na retirada da Nota de Empenho, em desatendimento ao

prazo previsto no itens 15.1, sujeitará a Contratada à multa de mora, no percentual de 0,2%
(dois décimos por cento) ao dia calculada sobre o valor da obrigação não cumprida.
14.3

O atraso injustificado na execução dos serviços sujeitará a Contratada à multa de

mora, no percentual de 1% (um por cento) ao mês, pro rata die, calculado sobre o valor dos
itens executados em atraso.
14.3

Pela inexecução total ou parcial do Contrato, o Contratante poderá aplicar ao

Contratado as seguintes sanções, garantida a prévia defesa e o recurso:
a) Multa, em razão da não entrega e ou substituição de material e amostra, que
poderá ser aplicada após os prazos fixados nos itens 3.1, 7.2 e 7.3 deste Termo de
Referência, no percentual de 10% (dez por cento) do valor dos materiais não
entregues.
b) Impedimento de licitar e contratar com a União, e descredenciamento do SICAF,
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Termo e das
demais cominações legais;
14.4

Conforme o caso concreto, poderão ser aplicadas cumulativamente as seguintes

sanções:
a) Multa de mora e multa por inexecução parcial;
b) Multa por inexecução total e impedimento de licitar e contratar com a União, e
descredenciamento do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos;
14.5

As sanções previstas neste Termo Referência serão aplicadas pela autoridade

competente do TRE/AM, segundo a gravidade da falta cometida, em atendimento aos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, garantida a prévia defesa, o recurso e o
regular processo administrativo, e serão compulsoriamente registradas no SICAF, no Sistema
Integrado de Registro do CEIS/CNEP da Controladoria Geral da União e no Cadastro
Informativo de Créditos não quitados do Setor público Federal - CADIN, conforme o caso.
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14.6

As sanções serão relevadas mediante comprovação da incidência das hipóteses

previstas nos incisos II e V do § 1º do Art. 57 da Lei nº 8.666/93, bem como na ocorrência de
caso fortuito, força maior ou fato do príncipe, desde que regularmente comprovado em
documentos contemporâneos a sua ocorrência, motivos em que a Contratada não
responderá pelos prejuízos resultantes, conforme preceitua o art. 393 do Código Civil.
14.7

O prazo para defesa prévia e para recurso das sanções previstas neste Termo de

Referência é de 5 (cinco) dias úteis, contados da regular notificação da Contratada, idêntico
o prazo para resposta da autoridade competente.
14.8

Se a Contratada incorrer nas hipóteses de multas previstas neste Termo de

Referência, havendo créditos a receber em razão do fornecimento, será efetuada a glosa do
valor correspondente à sanção a ser aplicada, momento em que será notificada para
apresentar defesa prévia.
14.9

Aceita a defesa, o valor glosado será devolvido, em caso de indeferimento ou não

apresentação de defesa prévia e, posteriormente, de recurso, o valor será recolhido ao
Tesouro Nacional, conforme decisão da autoridade competente.
14.10

Na inexistência ou insuficiência de pagamentos a serem realizados pelo

Contratante, incorrendo a Contratada nas sanções previstas neste Termo de Referência, será
notificada da abertura de instrução acerca da aplicação da penalidade de multa, podendo
manifestar-se sobre a matéria objeto do procedimento, no prazo fixado no item 14.7.
14.11

Indeferidas as alegações apresentadas na defesa prévia ou esgotado o prazo para

sua apresentação sem manifestação da Contratada, a autoridade competente aplicará a
sanção cabível, respeitados os direitos previstos no capítulo V da Lei n. 8.666/93.
14.12

No caso de aplicação das multas previstas neste Termo de Referência, após a

decisão da autoridade superior, o TRE/AM emitirá Guia de Recolhimento da União–GRU no
valor correspondente, cujo pagamento deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias
corridos, após a regular notificação, sob pena de cobrança judicial.
14.13

Caso o valor da multa não seja passível de inscrição em dívida ativa, a contratada

sujeitar-se-á à aplicação de outra sanção, respeitando-se, em qualquer hipótese, o devido
processo legal.
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15 – DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1

O prazo para retirada da nota de empenho será de até 3 (três) dias úteis, a contar da

notificação pelo TRE/AM, que poderá ser por e-mail ou outro meio de comunicação
eletrônica, podendo ser entregue diretamente na Sede da Contratada.
15.2

Na contagem dos prazos previstos neste Termo Referência, excluir-se-á o dia do

início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias corridos quando não
disposto em contrário. Os prazos somente iniciam e vencem em dia de efetivo expediente
no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas.
15.3

Considerar-se-á atraso injustificado a entrega e/ou substituição de materiais

efetuada após os prazos fixados nos itens 3.1, 7.2 e 7.3 deste Termo de Referência, sem que
haja solicitação de prorrogação de prazo devidamente fundamentada e aceita.
15.4

Se os prazos elencados neste Termo de Referência findarem em dia que não haja

expediente no TRE/AM, ficam automaticamente prorrogados para o primeiro dia útil
subsequente.
15.5

Na hipótese de atraso injustificado na entrega dos materiais, o disposto no subitem

anterior será desconsiderado para fins de contagem dos dias de atraso.
15.6

Considera-se atraso justificado o decorrente das hipóteses previstas nos incisos II e V

do § 1º do Art. 57 da Lei n. 8.666/93, de caso fortuito, força maior ou fato do príncipe,
contemporâneos ao prazo da entrega, desde que regularmente comprovados, cabendo à
Contratada apresentar as justificativas por escrito, devidamente fundamentadas.
15.7

Os pedidos de prorrogação e as justificativas apresentadas pela Contratada serão

apreciados pela autoridade competente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas.
15.8

Não aceitos os pedidos de prorrogação e as justificativas, ou não estes apresentados

no prazo previsto neste Termo de Referência, iniciar-se-ão os procedimentos referentes à
aplicação das sanções administrativas, podendo o TRE/AM, ainda, decidir pelo cancelamento
da nota de empenho/rescisão, além das cominações legais aplicáveis.
15.9

Aos recursos administrativos, aplicam-se subsidiariamente as normas da Lei n.

8.666/93.
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15.10 O TRE/AM informará à Contratada qualquer decisão decorrente de requerimentos
apresentados, bem como de decisões relativas à aplicação das sanções previstas neste
Termo de Referência, do que será comunicada da abertura de prazo para apresentação de
recurso, nos termos constantes do item 14.7 deste Termo de Referência.
15.11 Constituem fases para a aplicação das sanções previstas: a notificação, a defesa
prévia, a decisão, o recurso, a decisão referente ao recurso, e a execução.

Manaus-AM, 22 de outubro de 2021
Núcleo de Agentes de Segurança Judiciária-NASJ
Portaria nº 536/2021/PRES/TRE/AM
Misoney Bastos da Silva
Eduardo Carioca Cruz
Herbert Van do Rosário Ferreira
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ANEXO I – DO TERMO DE REFERÊNCIA
ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES PARA AQUISIÇÃO
SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO
Programas de Trabalho 02.122.0033.20GP.0013 – Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na
Justiça Eleitoral – Estado do Amazonas – Investimento – GND4 – 44.90.52.
94676

Item

Código

Descrição dos Equipamentos

Unid.

CATMAT

Qtde.

Qtde.

para

para

aquisição

registro

inicial

de preços

200

300

CONTROLADOR DE ACESSO
Tensão de alimentação 12 Vdc
Temperatura de operação -10 °C a 70 °C
Potência de operação 0,5 W
Corrente de chaveamento 200 mA
Umidade de operação 20% a 80%
Métodos de autenticação Cartão de proximidade ou senha
Modulação ASK
Frequência de operação 125 kHz
Taxa de transmissão 3,906 kbps
Código de emissão 125KA2DCN
Tipo de antena Interna
Capacidade máxima de cartões 1.000
Capacidade máxima de senhas 1.000
01

Unid.

(Produto de referência – Intelbras - Digiprox SA 202 ou similar)

89249
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89249

02

CONTROLADOR DE ACESSO
Tensão de alimentação 12 Vdc 2 A
Dimensões (L x A x P) 114,6 × 114,6 × 32,5 mm
Temperatura de operação -10°C a 50°C
Peso bruto 0,4 kg
Funções
Modo de autenticação Senha, biometria e RFID
Leitor de cartão periférico 1 RS-485, 1 Wiegand
Vigilância em tempo real Sim
Configuração da rede Sim
Verificação remota Sim
Conexão WiFi Sim
Wi-Fi
Antena Interna
Padrões IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n
Frequência operacional 2,412 GHz ~ 2,472 GHz
Taxa de transmissão
802.11b: até 11 Mbps
802.11g: até 54 Mbps
802.11n: até 150 Mbps
Modulação
11b: DBPSK, DQPSK e CCK e DSSS
11g: BPSK, QPSK 16QAM, 64QAM e OFDM
11n: MCS0~7 OFDM
RFID
Modulação ASK
Frequência SS 3430 BIO – 125 kHz
SS 3430 MF BIO – 13,56 MHz
Taxa de transmissão SS 3430 BIO – 3,906 kbps
SS 3430 MF BIO – 106 a 848 kbps
Código de emissão SS 3430 BIO – 125 KA2DCN
SS 3430 MF BIO – 13 M5K2D
Antena Interna
intelbras.com.br
Básico
Interface com o usuário Sonora e visual
Display 3”
Tipo de tela Touch screen (capacitivo)
Resolução da tela 240 × 320 pixels
Indicador luminoso de status
Vermelho: erro
Verde: normal
Azul: stand-by
Capacidade
Capacidade de usuários 30.000
Capacidade de biometrias 3.000
Capacidade de senhas 30.000
Capacidade de cartões RFID 30.000
Capacidade de registros 150.000
Portas
RS-485 1
RS-232 1

Unid.

10

30
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Wiegand 1 entrada / saída
USB 1 USB2.0 Port
Método de comunicação 1 porta Ethernet (10/100Base-T) e Wi-Fi
Entrada de alarme 2
Saída de alarme 2 (relé)
Botão de saída 1
Alarme
Tamper Sim
Coação Sim
Sensor de porta aberta Sim
Biometria de coação Sim
Verificação remota Sim
(Produto de referência – Intelbras - SS 3430 BIO/ SS MF BIO ou similar)

FECHADURA ELETROÍMÃ COM CONJUNTO DE SUPORTES DE FIXAÇÃO
Compatível com controladores acesso e interfones
Força de tração 150 kgf
Tensão 12 Vdc
Corrente de operação 400 mA
Potência 4,8 W
Peso 1,5 kg
Dimensões (L × A × P) 145 × 47 × 28 mm
Temperatura de operação 0 °C ~ 60 °C
(Produto de referência – Intelbras – FE 21150 D c/Sensor ou similar)

Unid.
133809

03

220

300
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BOTÃO ACIONADOR SAÍDA- INOX - CAIXA
Aplicação Portas com controlador de acesso, interfones e sistemas com temporizador para
controle de fechaduras
Tipo de contato COM – NO
Tensão máxima dos contatos 36 Vdc
Corrente máxima dos contatos 3 A
Dimensões (L × A × P) 32 × 81 × 22 mm
Temperatura de operação -5 ~ 55 °C
Umidade de operação 0-95%
Vida útil mínima 500 mil acionamentos

Botão em aço inoxidável
Caixa com furos para fixação e saída dos fios
Pode ser sobreposto a paredes de alvenaria, gesso ou madeira
(Produto de referência – Intelbras – BT 3000 IN ou similar)

04

Unid.

230

300

Unid.

1.000

1.500

429827

CARTÃO RFID (TAG)
Frequência TH
Modulação ASK
Memória 64 bits
Dimensões 54x86x0,9 mm
Poder ser furado
Temperatura operacional -25 a +65 °C
Compatível com fechaduras digitais
Compatível com sistema de controle de acessos
Resistentes, flexíveis e com ótima performance de leitura
Permitem impressão off-set, termotransferência e sublimação (dye
sublimation) nos dois lados
Compatíveis com toda a linha Intelbras de controladores de acesso das
linhas 125 kHz e 13,56 MHz

05

(Produto de referência – Intelbras - TH 2000 MF ou similar

475247
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259938

06

FONTE DE ALIMENTAÇÃO - AC/DC 12 V 3A
Entrada
Tensão nominal 110 ~ 240 Vca
Variação máxima de tensão 90 ~ 264 Vca
Corrente máxima 1 A (com tensão e cargas nominais)
Frequência de rede elétrica 50 ou 60 Hz
Variação máxima na frequência da rede elétrica 47 a 63 Hz
Saída
Tensão nominal 12,8 Vcc (± 5%)
Corrente Mínima: 0 A - Máxima: 3 A
Potência Sem carga: 0,75 W máximo
Carga nominal: 38 W
Eficiência > 75% (carga nominal)
Ripple e ruído 120 mV (pico a pico)
Proteção
Entrada Sobretensão: através de varistores;
Sobrecorrente: através de fusível
Saída Curto-circuito: retorna ao funcionamento normal após cessar o
curto-circuito;
Sobrecarga: atua entre 120 ~ 200% acima da corrente nominal,
retornando ao
funcionamento normal assim que cessada a condição de atuação;
Sobretensão: atua entre 120 ~ 150% acima da tensão nominal,
retornando ao funcionamento normal assim que cessada a condição de
atuação.
Sinalização LED acesso: alimentação OK
LED piscando: curto-circuito na saída
LED apagado: alimentação NOK
Temperatura de operação 0 ~ 40 °C, carga nominal em operação normal
Requisitos de segurança Isolamento dielétrico: entre primário e
secundário: 1500 Vca / 5 mA / 5 s
Resistência de isolamento: 10 MΩ mínimo (500 Vcc)
Informações técnicas
Dimensões (L × A × P) 51 × 32,5 × 125 mm
Peso 270 g
Cabo de alimentação CA 1,05 m (± 50mm)
Cabo de saída CC com plugue P4 1,05 m (± 50mm)

(Produto de referência – Intelbras - EF 1203 ou similar)

Unid.

200

300
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FONTE DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA / CARREGADORA
Tensão de entrada 90 a 240 Vac
Tensão de saída 14,4 Vdc
Corrente máxima de saída 2 A
Potência/Carga nominal 28,8 W
Saída NA para fechadura eletromagnética Sim
Saída temporizada 1, 5, 15, 30 e 60 segundos
Saída auxiliar para equipamento de controle de acesso Sim
Carregador chaveado Sim
Consumo 10 W
Proteção Contra curto-circuito, sobrecarga e inversão de polaridade da
bateria
Acionamento do relé Por contato NA, pulso negativo (Config contato
seco).
Por comando de 12 a 24 V em corrente contínua ou alternada, pulso
positivo
(Config Interfone)
Utilize com Fechadura-eletroímã Controladores de acesso
Porteiros eletrônicos Botoeiras Fechaduras elétricas Leitores de
proximidade LEDs de sinalização Indicação de carregamento da bateria;
indicação de tensão baixa da bateria, ausência ou bateria danificada;
status da alimentação de saída; indicação de rede elétrica.
Cor Branco

07

Dimensão do gabinete (L × A × P) 210 × 270 × 95 mm

477080

Unid.

50

150
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VIDEO PORTEIRO COM MONOFONE
Características técnicas
Comunicação viva-voz ou por monofone;
Display widescreen TFT - LCD de 7', com proporção 16:9;
Alimentação no módulo externo e no módulo interno com fonte externa
de 12V e 500 mA ou alimentação direta da rede AC de 90 a 240V
(automática).
Abre até 2 fechaduras: eletromagnética (12V) e contato seco; Encaminha
a chamada para um telefone fixo ou celular e aciona as fechaduras
remotamente¹ ; Permite visualizar até 4 câmeras; Possui 1 saída de vídeo
configurável; Visualiza as imagens 24 horas por dia na tela.¹ Via PABX
Comprimento do produto Módulo Interno:8 cm
módulo Externo: 6,8 cm
Largura do produto
Módulo Interno: 28 cm
módulo Externo: 11,8 cm
Altura do produto
Módulo Interno: 15,8 cm
módulo Externo: 16,7 cm
Peso do produto Módulo Interno:0,476 kg
módulo Externo: 0,276 kg

(Produto de referência – Intelbras – IV 7010 ou similar)
08

Unid.

293971

3

6
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CATRACA ELETRÔNICA PARA ACESSO - PEDESTAL
Leitor de cartão de proximidade 125 KHz;
Leitor de proximidade para smart card, padrão Mifare 13,56
MHz;
Leitor de QR Code e de códigos de barras tradicionais, como os
padrões 2 de 5 intercalado e 3 de 9;
Leitor biométrico;
Opções de leitor biométrico
LFD: Proteção contra uso de dedos falsos de silicone, borracha e
outros; armazenamento de até 10.000 digitais; permite o
cadastramento de 1 ou 2 digitais por usuário;
LC: Armazenamento de até 3.000 digitais; Permite o
cadastramento de 1 ou 2 digitais por usuário;
LM: Leitor Sagem; Armazenamento de até 10.000 usuários;
Permite o cadastramento de 1 ou 2 digitais por usuário;
Proteção contra uso de dedos falsos de silicone, borracha e
outros;
Recursos
Capacidade para armazenamento de até 30.000 registros;
Lista para controle de acesso de até 15.000 usuários;
Até 100 tabelas de horário para controle de acesso;
Relógio interno com precisão de 1 minuto por ano;
Permite o cadastro de 10 funções especiais configuráveis;
Permite a liberação do giro dos braços através de um botão
externo;

09

473381

Função de contador de giros para visualização no software
Gerenciador de Inners;
Permite sinalização de seleção para revista;
Display Big Number com backlight, de 2 linhas por 16 colunas;
Teclado com 16 teclas de silicone, tipo manta;
Pictogramas luminosos para indicação de giro liberado;
Pictogramas laterais para indicação de sentido de fluxo;
Web server integrado para configuração;
Comunicação TCP/IP 10/100Mbps;
Construção
Pedestal em aço carbono com pintura epóxi;
Tampa em plástico injetado de alta resistência com painel em
aço inox escovado;
Mecanismo com 3 braços em tubo de aço inox polido;
Opcionais: Sistema de braço articulado
Sistema de urna de coleta de cartões de visitante;
Especificações técnicas
Alimentação: entrada 100 a 240 Vac 60Hz; Opcional: 12VDC;
Consumo: 17W;
Dimensões sem os braços: Largura: 255 mm; Altura: 1060 mm;
Profundidade: 375 mm;
Dimensões com os braços: Largura: 690 mm; Altura: 1060 mm;
Profundidade: 795 mm;
Peso: 30 Kg.

(Produto de referência - Catraca Eletrônica Revolution 4 - Topdata ou similar)

Unid.

3

6
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10

473381

CATRACA ELETRÔNICA PNE PARA ACESSO DE CADEIRANTES
Leitores disponíveis
Leitor de cartão de proximidade 125 KHz;
Leitor de proximidade para smart card, padrão Mifare 13,56 MHz;
Leitor biométrico;
Opções de leitor disponível
LFD: Proteção contra uso de dedos falsos de silicone, borracha e outros;
armazenamento de até 10.000 digitais; permite o cadastramento de 1
ou 2 digitais por usuário;
LC: Armazenamento de até 3.000 digitais; permite o cadastramento de 1
ou 2 digitais por usuário;
LM: Leitor Sagem; armazenamento de até 10.000 usuários; permite o
cadastramento de 1 ou 2 digitais por usuário; proteção contra uso de
dedos falsos de silicone, borracha e outros;
Recursos
Permite a passagem de cadeira de rodas ou carrinho de bebê;
Capacidade para armazenamento de até 30.000 registros;
Lista para controle de acesso de até 15.000 usuários;
Até 100 tabelas de horário para controle de acesso;
Relógio interno com precisão de 1 minuto por ano;
Permite o cadastro de 10 funções especiais configuráveis;
Display com backlight, de 2 linhas por 16 colunas;
Teclado com 16 teclas de silicone, tipo manta;
Pictogramas luminosos para indicação de passagem liberada;
Comunicação TCP/IP 10/100Mbps;
Construção
Pedestal em aço carbono com pintura epóxi;
Tampa em plástico de alta resistência;
Mecanismo com deslocamento horizontal no braço;
Especificações técnicas
Alimentação: entrada 100 a 240 Vac 60Hz; Opcional: 12VDC;
Consumo: 17W;
Dimensões sem os braços: Largura: 300 mm; Altura: 1070 mm;
Profundidade: 385 mm;
Dimensões com os braços: Largura: 300 mm; Altura: 1070 mm;
Profundidade: 1140 mm.

(Produto de referência – Catraca Eletrônica PNE da Topdata ou similar)

Unid.

1

3
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RACK MRD
Tamanho 12U
Padrão 19 Polegadas
Dimensão Externas (L × A × P) 550 × 600 × 570 mm
Distância entre perfis de fixação (mínimo e máximo) 292 mm e 380 mm
Dimensões Perfil de Fixação Conforme norma IEC297 e DIN 41494
Peso 16,24 Kg
Estrutural
Porta Acrílico e Fecho com Chave
Abertura Direita ou Esquerda
Material Aço SAE 1008
Dimensional do Produto
Espessura Estrutural 0,9 mm – Fechamentos 0,75 mm
Parafusos Philips Cabeça Panela M4x8mm
Acabamento
Pintura Eletrostática Epóxi Pó Microtexturizado
Cor Preto 73.250
Brilho Fosco
Gerais
Aplicação Ambientes Indoor
Aberturar para cabos Destacável
Tamanho da abertura para cabos 160 x 50 mm
11

Unid.

120014

(Produto de referência – Intelbras – MRD 1257 ou similar)

50

80
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53171

BATERIA 12V RECARREGÁVEL
Quantidade de células 6
Tensão total da bateria 12 V
Capacidade 7,0 Ah @ 20h até 1,75 V (tensão final) por célula a 25ºC
Peso 70 A (5 segundos)
Resistência interna Aproximadamente 30 mΩ
Faixa de temperatura de operação Carga: 0 °C ~ 50 °C
Armazenamento: -20 °C ~ 60 °C
Temperatura normal de operação 25 °C ± 5 °C
Tensão de recarga em flutuação 13,6 a 13,8 Vdc
Corrente máxima de recarga recomendada 2,1 A
Serviço cíclico e equalização 14,4 a 15 Vdc
Descarga por armazenamento Pode ser armazenada por mais de 6
meses (a uma temperatura de 25ºC).
A taxa de auto descarga é inferior a 3% ao mês à 25ºC
Terminal Faston macho F2 – 4,75 mm
Dimensões (L × A × P) 151 × 100 × 65 mm

(Produto de referência – Intelbras - Bateria XB 1270 ou similar)

Unid.

30

100
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ANEXO II – DO TERMO DE REFERÊNCIA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º ___/20___
Aos _____ dias do mês de _____ do ano de dois mil e vinte, a UNIÃO, por meio do TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS, inscrito no CNPJ/MF sob o
n.º
05.959.999/0001-14, sediado na Av. André Araújo, 200, Aleixo, Manaus-AM, doravante designado
CONTRATANTE, neste ato representado por seu Diretor-Geral, _______, no uso da atribuição que lhe
foi atribuída regimentalmente, resolve REGISTRAR OS PREÇOS dos materiais de consumo licitados
mediante o Pregão SRP nº ___/20___, sob o regime de aquisição pelo sistema de registro de preços,
a fim de atender às necessidades deste Tribunal, nos termos das Leis nº 8.666/93, 10.520/02 e do
Decreto 7.892/2013, e suas alterações, em conformidade com as cláusulas e condições que se
seguem.

CLÁUSULA PRIMEIRA: ITENS E FORNECEDORES REGISTRADOS
1.1 A partir desta data, ficam registrados neste Tribunal os preços do fornecedor abaixo indicado,
objetivando o compromisso de fornecimento dos bens constantes do quadro abaixo, nas condições
estabelecidas no ato convocatório.

Item

Descrição

Qtde. Estimada
Registrada
Qtde.
UN

Lotes de
Aquisição
Qtde. UN

Valor
Unitário
(R$)

Empresa vencedora:
CNPJ:
Endereço:
Telefone/fax:
Email:
Representante:
CPF:
1.2 A existência de preços registrados não obriga este Tribunal a contratar, facultada a realização
de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurado ao beneficiário do registro a
preferência de fornecimento em igualdade de condições, conforme disposição contida no Edital de
Licitação do Pregão SRP nº ____/20___.
CLÁUSULA SEGUNDA: EXPECTATIVA DE FORNECIMENTO
2.1 Os Materiais com preços registrados serão adquiridos de acordo com a necessidade e
conveniência deste Tribunal, mediante a emissão da respectiva Nota de Empenho de despesa,
decorrente desta Ata de Registro de Preços e observadas as disposições contidas no Edital do Pregão
SRP nº ___/20___.
2.2 O fornecedor fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata
de Registro de Preços.
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2.3 A empresa fornecedora deverá retirar a Nota de Empenho no prazo máximo de 3 (três) dias
úteis a contar da comunicação deste Tribunal, sob pena de decair o seu direito à contratação, sem
prejuízo das sanções legais cabíveis.
2.3.1 A notificação pelo TRE/AM, poderá ser via e-mail e por outros meios de comunicação
eletrônica ou ser entregue diretamente na Sede da Contratada. Tratando-se de empresa sediada fora
do município de Manaus-AM, a Nota de Empenho será enviada via e-mail, devendo a empresa
fornecedora retornar o empenho pelos mesmos meios enviados, com o devido recebimento.
2.4 O prazo máximo de entrega dos materiais é de 20 (vinte) dias corridos, a contar da retirada da
Nota de Empenho.
CLÁUSULA TERCEIRA: CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS:
3.1 O TRE/AM adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da
presente Ata.
3.2 Os preços registrados e a indicação do respectivo fornecedor detentor da Ata serão divulgados
em meio eletrônico, no portal de internet deste Tribunal: www.tre-am,jus.br

CLÁUSULA QUARTA: VIGÊNCIA
4.1 O prazo de vigência da presente Ata é de 12 (doze) meses a contar da data da sua publicação.

CLÁUSULA QUINTA: FORO E NORMAS VINCULANTES
5.1 Fica definido o Foro da Justiça Federal na cidade de Manaus-AM para dirimir os conflitos que
possam ocorrer no presente compromisso.
5.2 As normas que vinculam o compromisso são o Termo de Referência nº 01/2020/NASJ/TRE/AM, o
Edital de Licitação Modalidade Pregão nº ___/20___, as Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002 e o Decretos
nº 7.892/2013.
Manaus-AM, __ de _____ de 20___.
Contratante:
_____________________________
Diretor Geral TRE/AM
Contratado:
______________________________
Empresa
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ANEXO III - DO TERMO DE REFERÊNCIA
MODELO DE RECIBO

RECIBO

R$ ________

RECEBEMOS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS, a
importância de _____________ (___________), referente à Nota Fiscal nº
______.
DADOS BANCÁRIOS:
Banco:
Agência:
Conta Corrente:
Favorecido:
CNPJ:

Cidade (UF), ________________

_____________________________________________
EMPRESA/CARIMBO/ASSINATURA
OBS: Este Recibo somente terá validade legal após o recebimento da importância
supramencionada, descontados os Impostos devidos, em conta corrente desta
Empresa.
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ANEXO IV - DO TERMO DE REFERÊNCIA
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO SIMPLES NACIONAL

DECLARAÇÃO A SER APRESENTADA PELA PESSOA JURÍDICA CONSTANTE DO INCISO XI DO
ART 3º
Ilmo. Sr.
(autoridade a quem se dirige)
(Nome da empresa), com sede (endereço completo), inscrita no CNPJ sob o
nº..... DECLARA à (nome da entidade pagadora), para fins de não incidência na fonte do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (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 cinco anos, contado da data da
emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas
despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a
modificar sua situação patrimonial;
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 entidade pagadora,
imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a
falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº
9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às
penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art.
299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de
dezembro de 1990).
Local e data......................................................
Assinatura do Responsável
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ANEXO V - DO TERMO DE REFERÊNCIA
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
Proposta que faz a empresa __________________________________ inscrita no CNPJ _____________,
localizada no endereço ________________________________________, na cidade de
___________________________, telefone _______________, fax ______________, e-mail
________________________, para a AQUISIÇÃO, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP), DE
MATERIAL PERMANENTE – EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, de acordo com todas as
especificações e condições estabelecidas no PREGÃO ELETRÔNICO DE N⁰ _______ e anexos.

EQUIPAMENTOS
Item
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

Descrição dos Equipamentos (ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM O ANEXO I)
ATENÇÃO: INSERIR MARCA E MODELO OFERTADO PARA CADA ITEM
Controlador de acesso
Controle de Acesso
Fechadura eletroímãs
Botão acionador de abertura - inox
Cartão Rfid
Fonte Convencional AC/DC
Fonte alimentação interrupta - carregadora
Kit videoporteiro com monofone
Catraca de acesso - Pedestal
Catraca de acesso PNE
Rack
Bateria 12v 2ª Recarregável

Unid.

Qtd.

Valor
unitário em
Reais

Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.

VALOR TOTAL DO LOTE EM REAIS

A empresa ___________________________ declara que concorda com todas as especificações do edital e seus
anexos.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS
Obs.: Nos preços acima propostos estão inclusas todas as despesas e custos diretos e indiretos, como impostos,
taxas, fretes e garantia do serviço realizado.

Manaus/AM, 20 de setembro de 2020.

Valor total
do item em
Reais
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NOME DA EMPRESA E CNPJ

Anexo II – Planilha de Estimativa de Despesa
Processo: PAD nº 8046/2021
Objeto: Sistema de Segurança Eletrônica e Afins.
Item

Descrição

Quantidade

Unidade

Valor Unitário
Estimado

Valor Total
Estimado

01

CONTROLADOR DE ACESSO _ Capacidade 1000 cartões

300

Unidade

R$ 213,00

R$ 63.900,00

02

CONTROLADOR DE ACESSO _ Capacidade 3000 cartões

30

Unidade

R$ 1.197,78

R$ 35.933,40

03

FECHADURA ELETROÍMÃ

300

Unidade

R$ 316,47

R$ 94.941,00

04

BOTÃO ACIONADOR SAÍDA – INOX – CAIXA

300

Unidade

R$ 98,20

R$ 29.460,00

05

CARTÃO RFID (TAG)

1500

Unidade

R$ 2,81

R$ 4.215,00

06

FONTE DE ALIMENTAÇÃO – AC/DC 12 V 3ª

300

Unidade

R$ 87,45

R$ 26.235,00

07

FONTE DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA

150

Unidade

R$ 348,86

R$ 52.329,00

08

VÍDEO PORTEIRO COM MONOFONE

6

Unidade

R$ 1.036,63

R$ 6.219,78

09

CATRACA ELETRÔNICA PARA ACESSO – PEDESTAL

6

Unidade

R$ 5.602,42

R$ 33.614,52

10

CATRACA ELETRÔNICA PNE

3

Unidade

R$ 13.905,24

R$ 41.715,72

11

RACK MRD

80

Unidade

R$ 923,28

R$ 73.862,40

12

BATERIA 12V RECARREGÁVEL

100

Unidade

R$ 109,22

R$ 10.922,00

VALOR ESTIMADO DA DESPESA

R$ 473.347,82

Notas:
1. Planilha de estimativa de despesa conforme art. 40, § 2º, inciso II, da Lei n. 8.666/93 e art. 8º, inciso III, do Decreto n. 10.024/2019.
2. Valores unitários obtidos através de pesquisa de preços nos termos da IN n. 73/2020-SEGES/ME.
3. Especificações e quantidades conforme Anexo I do Termo de Referência.
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Anexo III – Portaria n. 438/2016 – TRE/AM

PORTARIA N. 438/2016

O PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS, no uso de suas
atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO o disposto no art. 7º da Lei n. 10.520/2002, 9.784/1999 e no art. 17 do Regimento
Interno do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas;

CONSIDERANDO decisão proferida no Processo Administrativo Digital n. 1789/2015;

CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de sistematizar a aplicação de sanções administrativas a
licitantes, no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas,

RESOLVE:

Art. 1º. Instituir, por meio desta portaria, o rito do Processo Administrativo de Apuração de
Responsabilidade referente às infrações praticadas pelos fornecedores do Tribunal Regional Eleitoral
do Amazonas, bem como regulamentar a competência para aplicação das sanções administrativas
cabíveis, conforme previsto nas leis, normas, contratos e instrumentos convocatórios.

Parágrafo único. As sanções de que trata esta portaria são as previstas no art. 7º da Lei 10.520, de 17
de julho de 2002.

Art. 2º. Na aplicação das sanções administrativas de que trata esta portaria, a autoridade
administrativa levará em conta a conduta praticada e a intensidade do dano provocado, segundo os
critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
Art. 3º. Nas licitações realizadas na modalidade Pregão, ficará impedido de licitar e contratar com a
União, bem como será descredenciado do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores –
SICAF, e no cadastro de fornecedores do TRE-AM, pelo prazo mínimo de 90 (noventa) dias e pelo
prazo máximo de 05 (cinco) anos, a que se refere o inciso XIV do art. 4º e o art. 7º da Lei nº 10.520,
de 17 de julho de 2002, sem prejuízo de multa de até 5% do valor estimado para a contratação e
demais cominações legais, o licitante que:
I – deixar de entregar documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa;
II – não mantiver as condições apresentadas na proposta;
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III – comportar-se de modo inidôneo;
IV – fazer declaração falsa.
Parágrafo único. Para os fins do inciso III, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos arts.
90, 92, 93,94, 95 e 97 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Art. 4º. A iniciativa para instrução do procedimento relativo à aplicação de penalidades será do
pregoeiro, sempre que houver o descumprimento das normas editalícias durante o transcurso do
certame licitatório.

§ 1º Na hipótese prevista no caput deste artigo, o pregoeiro deverá indicar, em despacho
fundamentado, as penalidades específicas que poderão ser aplicadas, demonstrando o dispositivo
editalício violado bem como a respectiva sanção, abstendo-se de realizar cálculos monetários.

§ 2º O pregoeiro, ao indicar as penalidades específicas que deverão ser aplicadas, deverá sopesar os
danos causados à Administração pelo descumprimento de regras editalícias, analisando, sempre que
possível, os transtornos causados ao interesse público.

Art. 5º. O procedimento para apuração da sanção deverá observar o seguinte rito:

I - notificação à licitante, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, acerca da intenção
do Tribunal em aplicar penalidade, designando a abertura de prazo de 05 (cinco) dias para
apresentação de defesa prévia, bem como abertura de vista dos autos;
II – apreciação da defesa prévia pelo pregoeiro em despacho fundamentado e remessa dos
autos à Diretoria-Geral;
III- análise dos autos pela Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral;
IV - encaminhamento do feito à Presidência pela Diretoria-Geral;
V – decisão sobre a aplicação da penalidade pela Presidência em despacho fundamentado;
VI – notificação ao licitante do ato decisório por intermédio da Comissão Permanente de Licitação;
VII- abertura de prazo de 05 (cinco) dias para interposição de recurso, bem como abertura de vista
dos autos à licitante pela Comissão Permanente de Licitação;
VIII - encaminhamento à Presidência pela Diretoria-Geral;
IX - análise das razões do recurso pela Assessoria Jurídica da Presidência;
X - decisão pelo acolhimento, ou não, do recurso e, consequentemente, pela manutenção, ou não,
da sanção.
XI - mantida a sanção, os autos serão remetidos à Secretaria Judiciária para distribuição, visando a
submissão ao Tribunal, para decisão;
XII - proferida decisão pelo Tribunal, notificação do licitante pela Secretaria Judiciária sobre o ato
que decidiu o recurso
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XIII – após certificado o trânsito em julgado da decisão, pela Secretaria Judiciária, esta remeterá o
feito à Diretoria Geral, para posterior encaminhamento dos autos à Secretaria de Administração,
Orçamento e Finanças, a fim de adotar as providências subsequentes;
XIV – Havendo decisão pela aplicação de multa, os autos serão encaminhados à Coordenadoria de
Orçamento e Finanças para cálculo dos valores a serem recolhidos, emitindo a guia respectiva, que
deverá ser encaminhada à licitante, pelo Gabinete da Secretaria de Administração.

Art. 6º. Quando o contratado apresentar defesa prévia ou fizer uso do direito de recorrer, deverá
indicar o número do respectivo processo. A apresentação da peça dar-se-á de uma das seguintes
maneiras:
I – mediante protocolização na seção de Protocolo e Expedição, que encaminhará o expediente ao
Pregoeiro;
II – mediante encaminhamento via mensagem eletrônica, endereçada à conta de correio eletrônico
da Comissão Permanente de Licitação (cpl@tre-am.jus.br), que deverá certificar o dia e o horário do
recebimento.

§ 1º A cópia da notificação enviada ao licitante deverá ser juntada aos autos, devendo o servidor,
responsável por esse procedimento, registrar os dados relativos à confirmação de recebimento.

§ 2º O pregoeiro, antes de analisar o mérito da defesa prévia, deverá certificar, por escrito, a
tempestividade da respectiva apresentação ou interposição.

§ 3º Caso o contratado não tenha domicílio ou sede em Manaus/AM, poderá ser apresentada a
defesa prévia ou interposto o recurso por intermédio dos Correios, desde que observados os prazos
legais.

Art. 7º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Manaus, 02 de junho de 2016.

DESEMBARGADOR YÊDO SIMÕES DE OLIVEIRA
Presidente do TRE

