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Memorando nº 257 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR
Maceió, 15 de março de 2019.

Para: Coordenadoria de Serviços Gerais.
Assunto: Termo de referência. Aquisição. Material elétrico.
Lâmpadas. Demandas ordinárias. Determinação 0514416.

 

A Seção de Manutenção e Reparos – SMR elaborou
novo Termo de Referência (0514722), exclusivo para
lâmpadas, conforme determinação da SAD 0514416, cujo
objeto é a aquisição de material de consumo
(lâmpadas) necessário para atender as demandas ordinárias
das Unidades Administrativas do Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas, tudo conforme quantidade, características e
especificações descritas no Termo de Referência.

Não obstante a determinação da SAD
supramencionada, esta setorial informa que a não aquisição
dos demais itens constantes no antigo termo de referência
(0512333) do processo SEI nº 0000141-51.2019.6.02.8000 em
tempo hábil, acarretará descontinuidade das intervenções de
manutenções elétricas, por falta de materiais.

 
Desta forma, submeto o referido Termo para

análise e adoção das providências necessárias.
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 15/03/2019, às 10:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
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0514662 e o código CRC D26F353C.

0002331-84.2019.6.02.8000 0514662v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO:
Aquisição de material de consumo (lâmpadas)

necessário para atender as demandas ordinárias das Unidades
Administrativas e Cartorárias do Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas durante o exercício de 2019, conforme
quantidades e especificações descritas no ANEXO
ÚNICO deste Termo.

2. JUSTIFICATIVA:
Promover o adequado funcionamento das Unidades

deste Tribunal, dotando-as de iluminação
adequadas, possibilitando inclusive, evitar e/ou sanar falhas
técnicas que comprometam as atividades desenvolvidas por
esta justiça especializada.

3. DISPOSIÇÕES GERAIS:

a. Os materiais devem ser acondicionados,
obrigatoriamente, em caixas ou embalagens originais dos
fabricantes.

b. Cada embalagem deverá conter etiqueta com
breve descrição do material e quantidade.

c. O recebimento provisório dos materiais estará
condicionado ao número de volumes constantes da Nota
Fiscal.

d. Não serão aceitos materiais de marcas diversas
das adjudicadas na licitação, sob pena de rejeição liminar
dos produtos.

e. As notificações poderão ser realizadas por
correio eletrônico indicado pelo fornecedor, produzindo
os mesmos efeitos da notificação via postal.

4. QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÕES:
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As constantes no ANEXO ÚNICO deste Termo.
5. VALOR ESTIMADO DA AQUISIÇÃO:
Pesquisa a cargo da COMAP.
6. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
A cargo da COFIN.
7. LOCAL E PRAZO DE ENTREGA:
O material deverá ser entregue na Seção de

Almoxarifado do TRE/AL, localizada na Av. Menino Marcelo
(Via Expressa), n.º 7200 "D", Antares, Maceió – AL, CEP:
57.046-000, no horário das 13h00 às 18h00 horas de segunda
a quinta-feira e de 07h30 às 12h30 às sextas-
feiras, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento
da Nota de Empenho ou ordem de fornecimento.

8. PAGAMENTO:

a. O pagamento será efetuado mediante ordem
bancária de crédito em conta corrente, em até 10 (dez)
dias, somente após o atesto da Nota Fiscal respectiva, a
qual deverá ser entregue com as Certidões Negativas de
Débitos Fiscais e Previdenciários;

b. A Nota Fiscal respectiva deverá ser
devidamente atestada também em um prazo de 10 (dez)
dias, a contar do seu recebimento;

c. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá
anexar à Nota Fiscal o documento que comprove a opção,
no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil.

9. PRAZO DE GARANTIA:
90 (noventa) dias, no mínimo.
10. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO:
Seção de Manutenção e Reparos.
11. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá

aplicar as seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das
legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:

a. Advertência, em virtude do descumprimento de
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obrigações de pequena monta, podendo a Administração,
no caso de haver o cometimento reiterado das faltas
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;

b. Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por
cento) ao dia, até o limite de 10% (dez por cento), em
razão de atraso no cumprimento do objeto ou na
substituição de materiais desconformes, calculado sobre o
valor atualizado do material;

c. Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor
integral do contrato, em razão de recusa em assiná-lo ou
de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas;

d. As sanções previstas neste Termo de Referência
poderão ser impostas cumulativamente com as demais;

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

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

 

 

ANEXO ÚNICO

 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UNID QUANTIDADE PARA
AQUISIÇÃO IMEDIATA

1 lâmpada led tubular 120 cm, bivolt 20w, luz
branca, base g13. Unidade 50

2 lâmpada led 20W bivolt, luz branca,
formato milho (base e27). Unidade 1500

3 lâmpada led tipo globo, base E27, luz
branca, com 9W de potência. Unidade 200

    

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 15/03/2019, às 10:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0514722 e o código CRC 1C611FAC.

0002331-84.2019.6.02.8000 0514722v4
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 15 de março de 2019.
À COSEG,
 
Senhor Coordenador,
 
Em atendimento a determinação do Secretário de

Administração, nos termos dos Despachos GSAD 0514416,
apresento o novo termo de referência (0514722) para a
aquisição de material de consumo (material elétrico -
exclusivo para lâmpadas) necessário para atender as
demandas ordinárias das Unidades Administrativas e
Cartorárias do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante
o exercício de 2019.

Já com relação aos critérios de sustentabilidade,
esta setorial entende que estes já foram utilizados nas
especificações dos materiais, a exemplo da designação de
aquisição de lâmpadas leds, e a majoração destes critérios
proporcionariam uma retrição de competição, indo de
encontro ao principal princípio do procedimento licitatório
que é a busca da solução mais vantajosa para a
Administração.

Por fim, esta setorial indica que os recursos
orçamentários para a aquisição destes materiais, s.m.j., 
correrão por conta do item 3390.30.26, materiais elétricos e
eletrônicos, que possui o total de R$ 31.150,67 (trinta e um
mil, cento e cinquenta reais e sessenta e sete centavos)
disponíveis no orçamento corrente 0486272, caso os recursos
não sejam suficientes, s.m.j. poderão ser utilizado os recursos
do item 3390.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE
BENS IMÓVEIS que possui o montante de R$ 30.424,67.
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Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 15/03/2019, às 10:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0514784 e o código CRC 24458084.

0002331-84.2019.6.02.8000 0514784v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 15 de março de 2019.
Ciente. 
Remeto a vossa senhoria,  o Termo de Referência

elaborado através da  SMR. 
Ressalto por oportuno  a ressalva na  informação do

eminente chefe  daquela seção, no que concerne a descontinuidade
das intervenções de manutenções elétricas. In verbis: 

Não obstante a determinação da SAD
supramencionada, esta setorial informa que a não
aquisição dos demais itens constantes no antigo termo
de referência (0512333) do processo SEI nº 0000141-
51.2019.6.02.8000 em tempo hábil, acarretará
descontinuidade das intervenções de manutenções
elétricas, por falta de materiais.

 
Destarate,vão os autos ao Secretário de Administração com as

nossas homenagens.
 

Barbosa Filho
Coordenador

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO FERREIRA BARBOSA FILHO,
Coordenador, em 15/03/2019, às 11:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0514924 e o código CRC 6E44102B.

0002331-84.2019.6.02.8000 0514924v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 15 de março de 2019.

À Diretoria-Geral,

Sr. Diretor-Geral,

Demonstrada a previsão orçamentária da despesa (evento 0486272), o que retrata sua
pertinência com o planejamento de aquisições do exercício, aprovo o TR de
evento 0514722 e evoluo o feito à consideração superior do Ilm.º Sr. Diretor-Geral, em
observância ao disposto no art. 7º da Resolução TRE-AL nº 15.787, de 15/2/2017.

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

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 15/03/2019, às 14:01, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0514984 e o código CRC 3297DDAF.

0002331-84.2019.6.02.8000 0514984v1
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DESPACHO

Maceió, 18 de março de 2019.
Considerando a informação contida no

despacho 0514984, firmado pelo Secretário de Administração, e à luz
do art. 7º da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017, determino o
encaminhamento do feito à Coordenadoria de Material e Patrimônio
para a competente instrução visando à aquisição de material de
consumo (lâmpadas), necessário para atender as demandas
ordinárias das Unidades Administrativas e Cartorárias do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas durante o exercício de 2019, conforme
quantidades e especificações descritas no Termo de Referência e seu
anexo único.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
18/03/2019, às 15:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0515481 e o código CRC B1BA43CF.

0002331-84.2019.6.02.8000 0515481v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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DESPACHO

Maceió, 18 de março de 2019.

 

À SEIC
 
Senhor Chefe,
 
Diante do Despacho GDG 0515481, encaminho os

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

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 18/03/2019, às 16:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0515721 e o código CRC 7F68AE1D.

0002331-84.2019.6.02.8000 0515721v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de março de 2019.

À COMAP,

Senhora Coordenadora,

Veio o procedimento para instrução de aquisição de material elétrico, lâmpadas de led,
demandas ordinárias. Determinação 0514416, na forma especificada pela Seção de
Manutenção e Reparos, conforme Memorando (0514662) e Termo de
Referência (0514722).

Feita a pesquisa de preços completa na ferramenta Banco de Preços, encontramos o
valor médio total estimado para a aquisição de R$ 33.276,50 (Trinta e três mil,
duzentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos), conforme Relatório 0515841.

Indicamos os números dos CATMATs encontrados para os itens requeridos, Itens 1 a
03 - 22306;

Sugerimos, por fim, que a aquisição seja feita por meio de Licitação, modalidade Pregão
Eletrônico, com base na Lei nº 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto nº
5.450/2005, com participação restrita a micros, pequenas e médias empresas, após
confirmação e concordância da unidade requisitante quanto aos quantitativos e valores
estimados para a contratação.

Respeitosamente,

 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 18/03/2019, às 17:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0515835 e o código CRC 6F467BD1.

0002331-84.2019.6.02.8000 0515835v1
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Coordenadoria de Material e Patrimônio - COMAP
Seção de Compras

Média dos Preços Obtidos: R$15,73

Média dos Preços Obtidos: R$20,40

Pesquisa concluída no dia 18/03/2019 17:32:18  ( IP:  190.15.118.218)

Relatório de Cotação: LÂMPADAS - PA 0002331-84.2019.6.02.8000

I T E M PREÇOS QUANTIDADE UNITÁRIO T O T A L

1) lâmpada led tubular 20W 3 50 Unidades 15,73 R$786,50

Preço
ComprasNet

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 MINISTERIO DA CIENCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO|CENTRO BRASILEIRO DE
PESQUISAS FISICAS

Dispensa de
Licitação Nº
598/2018
UASG: 240120

01/12/2018 R$12,33

2 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA|EMBRAPA/CNPUV Dispensa de
Licitação Nº
6029/2018
UASG: 135033

01/12/2018 R$12,00

3 MINISTERIO DA CIENCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO|INST. BRAS. INFORM. EM
CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Dispensa de
Licitação Nº
541/2018
UASG: 240121

01/12/2018 R$22,86

Valor Unitário R$15,73

2) lâmpada led Milho 20W 2 1.500 Unidades 20,40 R$30.600,00

Preço
ComprasNet

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Secretaria Executiva | Subsecretaria de
Planejamento e Orçamento | Instituto fed. de educação, Ciencia e Tecnologia
Fluminense

NºPregão:302018
UASG:158139

16/10/2018 R$20,00

2 Procuradoria da República - RN NºPregão:22019
UASG:200085

07/03/2019 R$20,79

Valor Unitário R$20,40

3) lampada led 9W 6 200 Unidades 9,45 R$1.890,00

Preço
ComprasNet

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA | Departamento de Polícia Federal | Superintendência
Regional em Mato Grosso

NºPregão:162018
UASG:200374

17/12/2018 R$10,50

2 DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO|DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO Dispensa de
Licitação Nº
299/2018
UASG: 290002

01/12/2018 R$8,60

3 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO|PROCURADORIA DA REPUBLICA Dispensa de
Licitação Nº
10/2018
UASG: 200075

01/12/2018 R$7,44

1 / 7 
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I T E M PREÇOS QUANTIDADE UNITÁRIO T O T A L

Preço
ComprasNet

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

Média dos Preços Obtidos: R$9,45

Item 1: lâmpada led tubular 20W R$15,73

Preço (ComprasNet) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$12,33

Órgão: MINISTERIO DA CIENCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS FISICAS

Objeto: Aquisição de Lâmpadas Led e Fitas isolantes

Descrição: LAMPADA FLUORESCENTE - LÂMPADA SUPER LED TUBULAR BRANCA
FRIA 18W BIVOLT 6500K T8 120CM

CatMat: 22306 - LÂMPADA FLUORESCENTE , LAMPADA FLUORESCENTE NOME

Data: 01/12/2018 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

S R P : NÃO

Identif icação: Dispensa de Licitação Nº 598/2018 /
UASG: 240120

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 300

Unidade: PÇ/

U F : RJ

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

19.457.657/0001-00
* VENCEDOR *

VMR EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA R$12,33

Marca: Kasteloled                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  LÂMPADA SUPER LED TUBULAR BRANCA FRIA 18W BIVOLT 6500K T8 120CM                                    

Endereço:
,

Preço (ComprasNet) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$12,00

4 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO | PMSP - Secretaria Municipal de
Planejamento, Orçamento e Gestão

NºPregão:232018
UASG:925000

07/12/2018 R$7,57

Valor Unitário R$8,53

Preço
Público

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS / (1) TRIBUNAL DE JUSTICA NºLicitação:747323 12/12/2018 R$11,95

2 GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS / (1) TRIBUNAL DE JUSTICA NºLicitação:747323 12/12/2018 R$10,66

Valor Unitário R$11,30

Valor Global: R$33.276,50

Detalhamento dos Itens

Quantidade Descrição Observação

50 Unidades tubular 120 cm, bivolt 20w, luz branca, base g13.

2 / 7 
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Órgão: EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA
EMBRAPA/CNPUV

Objeto: Aquisição de lâmpadas led tubular para atendimento de demanda da Embrapa
Uva e Vinho, localizada em Bento Gonçalves - RS.

Descrição: LAMPADA FLUORESCENTE - LÂMPADA LED TUBULAR 18W, SAVE 6500K,
120 CM, G13 235.1471ENTREGA NO LOCAL: BENTO GONÇALVES - RS.

CatMat: 22306 - LÂMPADA FLUORESCENTE , LAMPADA FLUORESCENTE NOME

Data: 01/12/2018 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

S R P : NÃO

Identif icação: Dispensa de Licitação Nº 6029/2018
/ UASG: 135033

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 200

Unidade: Unidades

U F : RS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

26.536.443/0001-95
* VENCEDOR *

CRONO SOLUCOES EM TECNOLOGIA, SERVICOS E COMERCIO LTDA R$12,00

Marca: Kit Led                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  LÂMPADA LED TUBULAR 18W, SAVE 6500K, 120 CM, G13 235.1471ENTREGA NO LOCAL: BENTO GONÇALVES - RS.                                    

Endereço:
,

Preço (ComprasNet) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$22,86

Órgão: MINISTERIO DA CIENCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
INST. BRAS. INFORM. EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Objeto: Aquisição de material elétrico e hidráulico para manutenção do prédio.

Descrição: LAMPADA FLUORESCENTE - LÂMPADA FLUORESCENTE, NOME LAMPADA
FLUORESCENTE, LED 18W 6500K BIV

CatMat: 22306 - LÂMPADA FLUORESCENTE , LAMPADA FLUORESCENTE NOME

Data: 01/12/2018 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

S R P : NÃO

Identif icação: Dispensa de Licitação Nº 541/2018 /
UASG: 240121

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 100

Unidade: un

U F : DF

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

00.533.018/0001-59
* VENCEDOR *

SARKIS & SARKIS LTDA R$22,86

Marca: BRILIA                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  LÂMPADA FLUORESCENTE, NOME LAMPADA FLUORESCENTE, LED 18W 6500K BIV                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
ST SIA QUADRA 5-C, SN (61) 03225-1058 DEBORA@CECINSARKIS.COM.BR

Item 2: lâmpada led Milho 20W R$20,40

Preço (ComprasNet) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$20,00

Quantidade Descrição Observação

1.500 Unidades 20W bivolt, luz branca, formato milho (base e27).
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Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Secretaria Executiva 
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento 
Instituto fed. de educação, Ciencia e Tecnologia Fluminense

Objeto: Aquisição de BARRA CHATA DE SERRALHERIA E OUTROS para atender as
necessidades da Unidade de Formação Cordeiro e do Campus Santo Antônio de
Pádua do INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE (IF Fluminense), com
participação exclusiva de microempresas (ME) e empresas de pequeno porte
(EPP) em observância ao art. 47 da lei complementar 123/2006 e conforme
descrição e quantitativos especificados no Termo de Referência (Anexo I)..

Descrição: LÂMPADA FLUORESCENTE - Lâmpada 20W Led Milho Branco Frio E27
Bivolt Informações Técnicas: Modelo: Lâmpada LED e27 20wMilho Cor:
6500k(branco) Dimensões: 4cm x15cm Ângulo de abertura:360º Fluxo
luminoso: 1200 a 1900Lúmens Tensãode trabalho: AC 85-240V(bivolt).
Potência: 20w Vida util: 50.000horas Quantidade de LEDs:104 - IRC: Ra > 80 /
Ra > 70 Base:E27

Data: 16/10/2018 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:302018 / UASG:158139

Lote/Item: /24

Ata: Link Ata

Adjudicação: 19/10/2018 15:05

Homologação: 24/10/2018 09:48

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10

Unidade: UNIDADE

U F : RJ

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

28.818.225/0001-79
* VENCEDOR *

HYDROLUZ COMERCIO EM GERAL EIRELI - EPP R$20,00

Marca: LCQ                                            
Fabricante:  LCQ                                            
Modelo :  LCQ 
Descrição:  Lâmpada 20W Led Milho Branco Frio E27 Bivolt Informações Técnicas: Modelo: Lâmpada LED e27 20wMilho Cor: 6500k(branco) Dimensões: 4cm 
x15cm Ângulo de abertura:360º Fluxo luminoso: 1200 a 1900Lúmens Tensãode trabalho: AC 85-240V(bivolt). Potência: 20w Vida util: 50.000horas Quantidade
 de LEDs:104 - IRC: Ra > 80 / Ra > 70 Base:E27                                    

Endereço:
,

Preço (ComprasNet) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$20,79

Órgão: Procuradoria da República - RN

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para futuro e eventual fornecimento, de forma
parcelada, de MATERIAIS ELÉTRICOS E DE MANUTENÇÃO PREDIAL para as
Unidades do Ministério Público Federal no Estado do Rio Grande do Norte..

Descrição: LÂMPADA LED - LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT 100/250 V,
POTÊNCIA NOMINAL 20 W, TIPO BASEG5, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
AQUECIMENTO INSTANTÂNEO;DRIVER INTERNO;ALUMÍNIOA N, FLUXO
LUMINOSO 2100 LM, TIPO BULBO T5, ABERTURA FACHO 120¨, FORMATO
TUBULAR T5, COMPRIMENTO 1.150 MM, VIDA MÉDIA 30.000 H, FREQUÊNCIA
NOMINAL 60 HZ, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR- IRC MÍNIMO 80%, FATOR
POTÊNCIA > 0,95, EFICIÊNCIA LUMINOSA 110 LM/W

Data: 07/03/2019 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:22019 / UASG:200085

Lote/Item: 3/27

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 150

Unidade: UNIDADE

U F : RN

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

14.150.937/0001-58
* VENCEDOR *

INFINITY IMPORTACAO E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA R$20,79

Marca: OUROLUX                                            
Fabricante:  OUROLUX                                            
Modelo :  5537 
Descrição:  "LÂMPADA LED TUBULAR T5, SOCKET G5, TEMPERATURA DE COR BRANCA/FRIA, 220 V, TAMANHO 120 CM, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 1900 LM " 
                                   

Endereço:
,

Item 3: lampada led 9W R$9,45
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Preço (ComprasNet) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$10,50

Órgão: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
Departamento de Polícia Federal 
Superintendência Regional em Mato Grosso

Objeto: Aquisição de materiais de expediente, permanente e materiais de informática
(TI)..

Descrição: LÂMPADA HALÓGENA - Lâmpada Bulbo LED Bivolt Soquete E-27 9W Branca
Temperatura Cor 6.000K (equivalência incandescente 60W).

CatMat: 113042 - LÂMPADA HALÓGENA , LAMPADA HALOGENA NOME

Data: 17/12/2018 14:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:162018 / UASG:200374

Lote/Item: /11

Ata: Link Ata

Adjudicação: 26/12/2018 17:18

Homologação: 27/12/2018 17:35

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 60

Unidade: unidade

U F : MT

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

08.772.301/0001-45
* VENCEDOR *

WZ UNIAO M0NTAGEM E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - EPP R$10,50

Marca: LED                                            
Fabricante:  LED                                            
Modelo :  LAMPADA 
Descrição:  Lâmpada Bulbo LED Bivolt Soquete E-27 9W Branca Temperatura Cor 6.000K (equivalênciaincandescente 60W).                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
SP Francisco Morato R ANTONIO JOSE DA SILVA, 9 Wesley L de Barros (49) 3251-9515 licita10bec@gmail.com

Preço (ComprasNet) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$8,60

Órgão: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO

Objeto: Contratação de empresa especializada para realizar o fornecimento de
lâmpadas de LED, para a Defensoria Pública da União em - Belém/PA.

Descrição: LAMPADA FLUORESCENTE - FORNECIMENTO DE LÂMPADAS DE LED
PARA ATENDER À DPU EM BELÉM/PA.ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS
SOLICITADOS:150 (CENTO E CINQUENTA) LÂMPADA LED BULBO LUZ
BRANCA 9W BIVOLT.

CatMat: 22306 - LÂMPADA FLUORESCENTE , LAMPADA FLUORESCENTE NOME

Data: 01/12/2018 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

S R P : NÃO

Identif icação: Dispensa de Licitação Nº 299/2018 /
UASG: 290002

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 150

Unidade: Unidades

U F : DF

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

21.010.461/0001-15
* VENCEDOR *

REFLECTOR COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI R$8,60

Marca: propria                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  FORNECIMENTO DE LÂMPADAS DE LED PARA ATENDER À DPU EM BELÉM/PA.ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS SOLICITADOS:150 (CENTO E CIN
QUENTA) LÂMPADA LED BULBO LUZ BRANCA 9W BIVOLT.                                    

Endereço:
,

Preço (ComprasNet) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$7,44

Quantidade Descrição Observação

200 Unidades tipo globo, base E27, luz branca, com 9W de potência.
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Órgão: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO
PROCURADORIA DA REPUBLICA

Objeto: Item 1) Lâmpada LED tubular T8, potência mínima de 18 W, bivolt, fluxo
luminoso mínimo de 1.500lm, vida mediana igual ou superior a 25.000 horas,
comprimento de 1.200mm G13, não necessita de reator para seu
funcionamento, cor branco frio, temperatura de cor 6.000K a 6500K, certificada
pelo INMETRO.Item 2) Lâmpada LED tubular T8, potência mínima de 9 W, bivolt,
fluxo luminoso mínimo de 750lm, cor branco frio, temperatura de cor 6.000K a
6.500K, vida mediana igual ou super ior a 25.000 horas, comprimen

Descrição: LAMPADA MISTA - MERCURIO / TUNGSTENIO - LAMPADA DE LED
BULBO, POTENCIA MÍNIMA 9W FREQUÊNCIA 60HZ, BIVOLT, ENTRE 6000 E
6500K., MÍNIMO DE 800 LUMENS, E27, CERTIFICADO PELO INMETRO. SELO
DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA PROCEL PADRÃO A.

CatMat: 109126 - LÂMPADA LUZ MISTA , LAMPADA MISTA - MERCURIO /
TUNGSTENIO NOME

Data: 01/12/2018 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

S R P : NÃO

Identif icação: Dispensa de Licitação Nº 10/2018 /
UASG: 200075

Lote/Item: 3/1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 200

Unidade: unidade

U F : PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

05.868.520/0001-34
* VENCEDOR *

D & F COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME R$7,44

Marca: LUZ SOLLAR                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  LAMPADA DE LED BULBO, POTENCIA MÍNIMA 9W FREQUÊNCIA 60HZ, BIVOLT, ENTRE 6000 E 6500K., MÍNIMO DE 800 LUMENS, E27, CERTIFICADO
 PELO INMETRO. SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA PROCEL PADRÃO A.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
DF Brasília SHC/SUL CL QDA 109 BLOCO A LOJA, 26 (61) 2440-2280

Preço (ComprasNet) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$7,57

Órgão: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 
PMSP - Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

Objeto: Aquisição de LÂMPADAS, LUMINÁRIA, REATORES E MATERIAIS ELÉTRICOS
para manutenção do estoque regulador do Almoxarifado de SMG.

Descrição: LUMINÁRIA - Lâmpada de led 9w a60 bivolt, base E27 temperatura/cor 5.000
a 6.500k

Data: 07/12/2018 14:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:232018 / UASG:925000

Lote/Item: /7

Ata: Link Ata

Adjudicação: 19/02/2019 12:03

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: unidade

U F : SP

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

12.593.397/0001-51
* VENCEDOR *

PROLUX ILUMINACAO EIRELI - ME R$7,57

Marca: Empalux                                            
Fabricante:  Empalux                                            
Modelo :  AL09562 
Descrição:  Lâmpada de led 9w a60 bivolt, base E27 temperatura/cor 5.000 a 6.500k                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
PR Curitiba R RIBEIRAO DO PINHAL, 111 Thailla dos Santos Borges (41) 3091-1291 proluxcuritiba@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$11,95
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Órgão: GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS / (1) TRIBUNAL DE
JUSTICA

Objeto: Aquisição de materiais elétricos para atender às necessidades de manutenção
e conservação das Unidades Judiciárias do Tribunal de Justiça do Estado de
Goiás.

Descrição: LAMPADA - LÂMPADA LED TUBULAR T8 9W, BIVOLT, SOQUETE G13, 6500K,
FLUXO LUMINOSO: 1.000lm OU SUPERIOR, VIDA ÚTIL: 25.000h OU
SUPERIOR, 600X30mm, GARANTIA MÍNIMA: 3 ANOS

Data: 12/12/2018 08:00

Modalidade: Pregão

S R P : NÃO

Identif icação: NºLicitação:747323

Lote/Item: 3/1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 21/12/2018 14:02

Homologação: 21/12/2018 14:02

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 35.590

U F : GO

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

37.227.550/0001-58
* VENCEDOR *

DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME R$11,95

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  LÂMPADA LED TUBULAR T8 9W, BIVOLT, SOQUETE G13, 6500K, FLUXO LUMINOSO: 1.000lm OU SUPERIOR, VIDA ÚTIL: 25.000h OU SUPERIOR, 600
X30mm, GARANTIA MÍNIMA: 3 ANOSMARCA: KIAN                                    

Endereço: Telefone:
R R 5, 129 (62) 03233-8701

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$10,66

Órgão: GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS / (1) TRIBUNAL DE
JUSTICA

Objeto: Aquisição de materiais elétricos para atender às necessidades de manutenção
e conservação das Unidades Judiciárias do Tribunal de Justiça do Estado de
Goiás.

Descrição: LAMPADA - LÂMPADA LED TUBULAR T8 9W, BIVOLT, SOQUETE G13, 6500K,
FLUXO LUMINOSO: 1.000lm OU SUPERIOR, VIDA ÚTIL: 25.000h OU
SUPERIOR, 600X30mm, GARANTIA MÍNIMA: 3 ANOS

Data: 12/12/2018 08:00

Modalidade: Pregão

S R P : NÃO

Identif icação: NºLicitação:747323

Lote/Item: 4/1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 21/12/2018 14:03

Homologação: 21/12/2018 14:03

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 4.410

U F : GO

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

37.227.550/0001-58
* VENCEDOR *

DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME R$10,66

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  LÂMPADA LED TUBULAR T8 9W, BIVOLT, SOQUETE G13, 6500K, FLUXO LUMINOSO: 1.000lm OU SUPERIOR, VIDA ÚTIL: 25.000h OU SUPERIOR, 600
X30mm, GARANTIA MÍNIMA: 3 ANOSMARCA: KIAN                                    

Endereço: Telefone:
R R 5, 129 (62) 03233-8701
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de março de 2019.

 

À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 0515835, encaminho os

presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria, em
atendimento ao artigo 9º da Resolução TRE nº 15.787/2017, de
15/02/2017.

 
Concomitantemente, à COFIN para reserva de crédito,

conforme determina o mencionado artigo.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 18/03/2019, às 18:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0515911 e o código CRC E2301B1D.

0002331-84.2019.6.02.8000 0515911v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de março de 2019.

À SGO, para necessária reserva de crédito, no valor estimado pela SEIC, no Despacho
0515835. Observe-se, contudo, a existência de pré-empenho constante no evento
0510883, do processo 0000141-51.2019.6.02.8000, que trata de parte do objeto da
presente demanda que foi desmembrado.

Posteriormente, que seja o feito remetido à SLC, para elaborar a minuta do edital.

Solicito prioridade na tramitação do presente feito, constatada a carência do material
objeto do pedido.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 18/03/2019, às 21:22, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0515935 e o código CRC 6DA8F2AC.
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  __ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PRE-EMPENHO)__________________

  19/03/19  16:11                                      USUARIO : JANUSIA        

  DATA EMISSAO    : 19Mar19                            NUMERO  : 2019PE000123   

  DATA LIMITE     : 31Dez19                                                     

  UG EMITENTE     : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS             

  GESTAO EMITENTE : 00001  - TESOURO NACIONAL                                   

  FAVORECIDO      :                                                             

  TAXA CAMBIAL    :                                                             

                                                                                

                                                                                

  OBSERVACAO / FINALIDADE                                                       

  RESERVA DE CREDITO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO - LAMPADAS.PARA ATENDER

  AS DEMANDAS ORDINARIAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E CARTORIOS DESTE REGIONAL

  SEI N. 0002331-84.2019.                                                       

                                                                                

  EVENTO ESF PTRES    FONTE      ND     UGR      PI                    V A L O R

  401081  1 084621  0100000000 339030        AOSA MCONST               33.276,50

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

  LANCADO POR : 47003073404 - JANUSIA              UG : 070011   19Mar19   16:08

  PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA                                    

                                                                                

Anexo Reserva de Crédito n. 123/2019 (0516490)         SEI 0002331-84.2019.6.02.8000 / pg. 23



CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE n. 123/2019.

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por ROGÉRIO ROCHA DA SILVA, Chefe de
Seção, em 19/03/2019, às 16:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0516491 e o código CRC E0B91ABF.
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                          PODER JUDICIÁRIO 
       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22001199  
  

MMIINNUUTTAA  
  

PROCESSO Nº 0002331-84.2019.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 
Data: XX de XXXX de 2019 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: XX horas 

 
 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 

Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, conforme 
descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando a aquisição de material de consumo 
(lâmpadas) necessário para atender as demandas das Unidades Administrativas e 
Cartorárias do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante o exercício de 2019, tudo de 
acordo com requisição promovida pela Secretaria de Administração. 
 
   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, pelo Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, pelo Decreto nº 8.538, de 
06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente 
torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 
147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência 
deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de 
2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, 
no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste 
Edital e seus anexos. 
 
1 – DO OBJETO  
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a aquisição de material de consumo 
(lâmpadas) necessário para atender as demandas das Unidades Administrativas e 
Cartorárias do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante o exercício de 2019, conforme 
especificações descritas nos Anexos I e I-A deste Edital. 
 
2 – DOS PRAZOS DE ENTREGA E DE GARANTIA 
 
2.1.  O prazo máximo para a entrega do material será de 30 (trinta) dias, após o 
recebimento da Nota de Empenho, que poderá ser entregue inclusive por e-mail. 
 
2.2. O prazo de garantia deverá ser de, no mínimo, 90 (noventa) dias. 
 
3 – DA PARTICIPAÇÃO 
                                                                                                                                                             
3.1.    Poderão participar deste pregão EXCLUSIVAMENTE MICROEMPRESAS E 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, 
previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores (SICAF), 
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habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências 
deste Edital e seus anexos. 
 
3.2.   Para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo 
próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que 
sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório. 
 

3.2.1.  A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e 
proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.  

 
3.3.  No ato de envio de suas propostas, as licitantes, exclusivamente 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão declarar, em campo próprio do 
Sistema do Pregão Eletrônico, que atendem aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar 
nº 123/2006 para fazer jus aos benefícios previstos no referido diploma legal. 
 
3.4.             Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 
 

3.4.1. em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso 
de credores, em dissolução ou em liquidação; 
 
3.4.2. que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido declaradas inidôneas para 
licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da 
punição; 
 
3.4.3. que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou 
subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;  
 
3.4.4. estrangeiras que não funcionem no País; 
 
3.4.5. que tenha em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha 
reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados 
ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim 
como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento 
vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área 
encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 
07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da 
Resolução 229/2016-CNJ. 

 
4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 
4.1.  Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente 
credenciados no site www.comprasnet.gov.br (art. 3º do Decreto nº 5.450/2005). 
 
4.2.  O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site 
acima informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores – SICAF – Habilitação Parcial, que também será requisito 
obrigatório para fins de habilitação. 
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4.3.  O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e senha, 
para acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, opção pregão 
eletrônico, criado quando do credenciamento supracitado.  
 
4.4.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 
responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para 
realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (art. 3º, §6º, do Decreto 
nº 5.450/2005). 
 
4.5.  O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade 
exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, 
não cabendo ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da licitação, 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que 
por terceiros (art. 3º, §5º, do Decreto nº 5.450/2005). 
 
5 – DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
5.1.  O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas 
em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas 
propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão pública. (art. 13, inciso III, do 
Decreto nº 5.450/2005). 
 
5.2.   Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 
durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de 
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de 
sua desconexão (art. 13, inciso IV, do Decreto nº 5.450/2005). 
 
5.3.  A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e senha 
privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com a descrição do 
serviço ofertado, em campo próprio, que poderá ser feito a partir da data da 
disponibilização do Edital no site do www.comprasnet.gov.br e até a data e hora marcadas 
para abertura deste pregão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 

 
5.3.1 Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 
anteriormente apresentada (art. 21, §4º, do Decreto nº 5.450/2005). 

 
5.4.   Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando do 
campo "descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte: 
 

a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública, observado o 
disposto no item 5.7 deste Edital; 
b) descrição de cada item ofertado, de acordo com o Anexo I-A deste Edital. 

 
5.4.1. Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas constantes 
no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que a descrição 
complementar não contrarie as especificações constantes neste Edital, sob pena de 
desclassificação. 
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5.4.2. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações 
exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo preço proposto o 
licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste Edital. 

 
5.4.2.1. Entretanto, se da proposta constar condições materiais mais vantajosas que 
as exigidas neste edital elas não serão consideradas para efeito de escalonamento 
de ofertas, mas vincularão o proponente na execução contratual. 

 
5.4.3.  Não podem constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer tipo de 
identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou qualquer outro dado 
capaz de identificar o licitante. Esta identificação somente constará na proposta 
ajustada encaminhada nos termos do item 5.12. 
 
5.4.4. Em campo próprio deverá ser inserida a marca e modelo do produto ofertado. 

 
5.5.   As declarações referidas no subitem 9.1 “c” deverão ser enviadas em campo 
próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta pelos 
fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na fase de Habilitação, quando 
também poderá ser solicitado, via chat, pelo Pregoeiro, a alteração ou reenvio das 
mesmas pelo(s) vencedor(es). 
 
5.6.   Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas 
necessárias à perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos, encargos 
legais, embalagens, frete etc. 
 
5.7.   O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, 
contados da data de abertura da sessão pública. As propostas que o omitirem ou 
indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão entendidas como válidas 
pelo período de 60 (sessenta) dias.  
 
5.8.  Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos 
objetos desta licitação e as descrições constantes no Catálogo de Materiais do “SIASG”, 
prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital. 
 
5.9.   Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo, 
condição ou encargo. 
 
5.10.   Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas 
serão de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem efetuadas 
em seu nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral 
de Alagoas não será responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos. 
 
5.11.      O simples envio da proposta será interpretado como concordância com os 
termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no 
Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993 e suas alterações posteriores, salvo se a proposta contiver disposição que 
contrarie expressamente quaisquer dos itens deste Edital. 
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5.12.  A proposta ajustada ao lance final do licitante vencedor e os documentos 
exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, caso necessário, 
deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando solicitado pelo 
Pregoeiro. Junto com a documentação deverá ser encaminhado, também pelo sistema, os 
dados do licitante vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, 
banco, agência, número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado 
para tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II. 
 
6 – DA SESSÃO PÚBLICA E DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
6.1.   O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos neste 
edital, via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, as 
quais deverão estar em perfeita consonância com as especificações detalhadas no 
presente edital. 
 
6.2.   As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no presente 
edital ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis serão previamente 
desclassificadas pelo pregoeiro. 
 

6.2.1.  A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no 
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os licitantes. 

 
6.3.   O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, sendo 
que somente estas participarão da fase de lances. 
 
7 – DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 
 
7.1.   Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa 
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo estes imediatamente informados do 
seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 
 

7.1.1.           Os lances deverão ser ofertados pelo valor total de cada item ofertado. 
 
7.2.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário 
fixado e as regras de aceitação dos mesmos. 
 
7.3.  O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele 
ofertado e registrado pelo sistema. 
 
7.4.   Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for 
recebido e registrado primeiro pelo sistema. 
 
7.5.  Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, 
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  
 
7.6.   No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 
pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a 
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recepção dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, a sua atuação no certame, 
sem prejuízo dos atos realizados. 
 

7.6.1.  Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) 
minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após 
comunicação aos licitantes participantes, no endereço utilizado para divulgação deste 
certame licitatório. 

 
7.7.      A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante 
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos lances. 
Após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente 
determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será encerrada, automaticamente, a 
recepção de lances. 
 
7.8.  Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro 
poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o 
critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas 
neste Edital. 
 
8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
 
8.1.         O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério 
do menor preço por item, decidindo sobre a aceitação do preço obtido. 
 
8.2.       Como critério de aceitabilidade dos preços, serão admitidos como limites 
máximos os valores estimados pela Administração, por intermédio de pesquisa de 
mercado efetuada pela Seção de Compras deste Regional, e que se encontram disponíveis 
no Anexo I-A deste edital, que representa uma média das várias propostas coletadas no 
mercado, e que, de modo algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a 
negociar em busca de preços inferiores. 
 
8.3. Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o menor 
preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias. 
 
8.4. Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o 
resultado de julgamento das Propostas de Preços. 
  
8.5. Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o 
licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou o 
lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na 
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou 
lance que atenda ao edital. 
 

8.5.1.       Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro poderá negociar 
com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

 
9 – DA HABILITAÇÃO 
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9.1.   A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante a 
apresentação/obtenção da seguinte documentação: 
 
a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação do licitante perante o Sistema de 
Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF – Habilitação Parcial, após a análise e 
julgamento das Propostas de Preços, a ser obtida por meio de extrato “on line” do site do 
Comprasnet, exceto a Fazenda Municipal, por se tratar de aquisição de material. 
 

a.1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com data de 
validade expirada, o Pregoeiro poderá consultar o documento do licitante nos sítios 
das entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá o prazo de 02 (dois) dias 
úteis para que o licitante o encaminhe, via Sistema Comprasnet. 

 
b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de Certidão 
Negativa de Débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em conformidade com a Lei 
Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011. 
  
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do sistema Comprasnet, 
no momento da elaboração e envio da proposta, conforme item 5.5. deste Edital: 
 

c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à habilitação da 
empresa; 
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de dezesseis anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos;  
c.3) Declaração de elaboração Independente de Proposta; e 
c.4) Declaração de que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.  

 
9.2.  No momento em que forem verificados os documentos relativos à habilitação, o 
pregoeiro deverá verificar, também, a existência de registros impeditivos da contratação 
no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da 
União, disponível no Portal da Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br).  
 
9.3.          Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar, constatado 
em consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em 48 (quarenta e oito) 
horas, a contar da solicitação do pregoeiro no “chat”, esclarecimentos/documentos, 
comprovando sua idoneidade. 
 

9.3.1.       Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, 
o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a 
continuidade da mesma. 

 
9.4.    A comprovação da regularidade fiscal das licitantes, obrigatoriamente, 
Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, será exigida para efeito de contratação, 
conforme estipula o art. 42 da LC nº 123/2006, observando o que dispõe o art. 4º, do 
Decreto nº 8.538/2015. 
 

9.4.1.     Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal quando 
da comprovação de que trata o item 9.4., será assegurado prazo de cinco dias úteis, 
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prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a realização do 
pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas 
ou positivas com efeito de certidão negativa. 
 
9.4.2.  Para aplicação do disposto no subitem 9.4.1, o prazo para regularização fiscal 
será contado a partir da divulgação do resultado da fase de habilitação. 

 
9.4.3.    A prorrogação do prazo previsto no subitem 9.4.1., poderá ser concedida, a 
critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante 
apresentação de justificativa. 

 
9.4.4.   A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá após  
os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 9.4.1. e 9.4.3. 

 
9.4.5.     A não regularização da documentação no prazo previsto nos subitens 9.4.1. e 
9.4.3. implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à administração pública 
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a 
licitação. 

 
9.4.  Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos 
exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o 
estabelecido neste Edital ou com irregularidades, ressalvado o disposto na alínea a.1 do 
item 9.1, serão inabilitados, não se admitindo complementação posterior. 
 
9.5.  Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento 
em substituição aos documentos requeridos no presente Edital. 
 
9.6.  Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao 
domicílio da empresa licitante cadastrada no SICAF.  
 
9.7.  Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais 
de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova. 
 
10 – DA IMPUGNAÇÃO E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 
 
10.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão 
pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente pregão, 
enviando a peça impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br. 
 

10.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração do 
edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro horas). 
 
10.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada 
nova data para realização do certame. 
 

10.2.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser 
enviados à Seção de Licitações e Contratos, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada 
para a abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via Internet, para o 
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endereço de e-mail: slc@tre-al.jus.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos 
referentes a este Pregão, nos sites do TRE/AL: www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br. 
 
11 - DOS RECURSOS 
 
11.1.  Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la 
ao pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, explicitando 
sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação. 
 
11.2.  O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo 
sistema eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e fechando ao 
término do tempo informado. 
 
11.3.  Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o 
Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação de recurso 
registrada, o sistema abrirá formulário próprio para o registro das razões do recurso, no 
prazo de 03 (três) dias, as quais poderão ser impugnadas pelos demais licitantes, desde 
logo intimados para, querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, exclusivamente 
por meio eletrônico, e após julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua decisão à autoridade 
competente. 
 
11.4.  O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação 
daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento. 
 
11.5.  A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo 
estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do 
objeto pelo pregoeiro ao vencedor. 
 
12 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 
12.1.  A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo 
pregoeiro sempre que não houver recurso. 
 
12.2.  A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade 
competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente 
vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente. 
 
12.3.  Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN – 
Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos termos do 
art. 6º, inciso III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002. 
 
13 – DO REAJUSTE DO PREÇO 
 
13.1.  O preço ofertado será fixo e irreajustável. 
 
14 – DA CONTRATAÇÃO 
 
14.1.  As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
mediante Nota de Empenho na qual constarão todas as especificações dos objetos, 
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inclusive marca, valor, prazo de pagamento, prazo de entrega em conformidade com este 
edital e seus anexos. 
 
14.2.  O licitante vencedor receberá a Nota de Empenho, devendo comunicar o 
recebimento da mesma. 
 
14.3.  Antes da contratação será exigida a comprovação das condições de 
habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante 
a vigência do contrato. 
 
14.4.  Se o licitante vencedor não fizer a comprovação referida no item 
anterior ou se recusar a receber a nota de empenho, será convocado outro licitante para 
celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem 
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
15 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO  
 
15.1. A entrega do material deverá ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, 
conforme disposto no item 2 deste Edital, na Seção de Almoxarifado - SEALMOX, situada 
na Avenida Menino Marcelo (Via Expressa), nº 7.200 D, bairro Antares, CEP 57046-000, 
Maceió/AL, telefone: (82) 3328-1947, no horário de expediente normal deste Regional, 
para aceitação e consequente recebimento do objeto licitado. 
 
15.2.  Os materiais serão recebidos: 
 
a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos com as 
especificações consignadas na proposta de preço e nos termos de referência; 
 
b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e consequente 
aceitação. 
 
15.3.    O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as 
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
15.4.   O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento 
provisório do objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo 
o termo de aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
15.5.   Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário 
próprio. 
 
15.6.    O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos 
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção 
ao consumidor. 
 
15.7.      O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá 
seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias, 
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substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas 
na Seção 16. 
 
16 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
16.1. O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em 
aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou 
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será 
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 
previstas neste edital e das demais cominações legais.  
 
16.2.  Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à 
ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à 
Administração e das cabíveis cominações legais. 
 
16.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado 
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 
serem efetuados. 
 
16.4. O licitante contratado, durante a execução da contratação, ficará sujeita 
a aplicação de penalidades, variáveis de acordo com a gravidade dos casos a seguir: 
 

a) multa de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso, até o limite de 10% 
(dez por cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na substituição 
de materiais desconformes, calculado sobre o valor atualizado do material; 
 
b) multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor integral da contratação, em razão 
de inexecução total, ou sobre o valor remanescente, no caso de inexecução parcial; 

 
16.4.1.   Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor 
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em atraso. 
 
16.5.                  O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
 
16.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 
 
16.7.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados 
para a entrega do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por 
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escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  
 
16.8.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da 
Lei nº 8.666/1993. 
 
16.9.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, 
a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts. 
86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por 
cento) ao mês. 
 
16.10.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta ao licitante contratado. 
 
16.11.   O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
16.12.  No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que 
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido 
prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 

16.12.1.  A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito 
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico da 
Justiça Eleitoral de Alagoas.  

 
16.13.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,     
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
16.14.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
17 – DO PAGAMENTO 
 
17.1.   O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias, somente após o atesto da Nota Fiscal respectiva, a 
qual deverá ser entregue com as Certidões Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários. 
 
17.2.   Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
17.3.   Em nenhuma hipótese, haverá antecipação de pagamento. 
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17.4.   O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
17.5.       Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não incidam as 
retenções de que trata o item anterior. 
 
17.6.  Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido 
de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data 
do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante 
a aplicação da seguinte fórmula: 

 
EM = I x N x VP, 

 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                 I= (6/100)          I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
18 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
  
18.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta 
dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 
2019, alocados nos Programas de Trabalho – Gestão do Processo Eleitoral; PTRES nº 084621 
(Julgamento de Causas e Gestão Administrativas), Natureza da Despesa nº 33.90.30 
(Material de Consumo). 
 
19 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
19.1.  São obrigações do Contratante: 
 
a) Efetuar o pagamento na forma prevista neste Edital; 
 
b) Comunicar qualquer irregularidade manifestada no fornecimento do material; e 
 
c) Fiscalizar a execução do contrato. 
 
20 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
20.1.  São obrigações da Contratada: 
 
a)Executar o contrato em absoluta conformidade com as disposições deste Edital e 
anexo(s) respectivo(s); 
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b)Entregar os materiais no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o recebimento da Nota de 
Empenho, conforme disposto no item 2 deste Edital; 
 
c) Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o termo de 
referência, edital de licitação e anexos respectivos; 
 
d) Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas, no prazo 
máximo de 10 (dez) dias corridos; 
 
e) Fornecer o material acondicionado, obrigatoriamente, em caixas ou embalagens 
originais do fabricante; 
 
f) Cada embalagem deverá conter etiqueta com breve descrição do material e 
quantidade; 
 
g) As embalagens deverão conter todas as informações exigidas pelo Código de Defesa do 
Consumidor e demais exigências impostas por órgãos oficiais competentes e legislação 
vigente; 
 
h) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações 
enviadas pelo TRE/AL. Serão considerados válidos todos os expedientes enviados por 
email ao endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive o encaminhamento da 
Nota de Empenho; 
 
i) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das 
obrigações assumidas, sem qualquer ônus para o Contratante; 
 
j) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua 
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de idoneidade 
exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável à natureza dos 
serviços objeto da contratação; 
 
k) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, INSS, 
FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição regular; 
 
l) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993; 
 
m) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; e 
 
n) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de direito 
público. 
 
21 – DISPOSIÇÕES GERAIS 
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21.1. É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar ou 
anular, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na 
forma da legislação vigente. 
 
21.2. As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação 
de suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
 
21.3.  As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
21.4. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no 
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
21.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 
expediente no TRE/AL. 
 
21.6. No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar 
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a 
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 
 
21.7. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em 
favor da ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem comprometimento da 
segurança do futuro contrato. 
 
21.8.       Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o 
determinado neste edital. 
 
21.9.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro 
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
21.10.          Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão 
pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília/Distrito Federal, inclusive 
para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao 
certame. 
 
21.11. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 
contratação. 
 
21.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
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21.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 21.9, no caso de ser retirado em 
Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
21.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 
ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO I-A – Descrição dos itens e valores máximos estimados; 
ANEXO II - Sugestão de preenchimento de dados para futura contratação. 
 
21.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do 
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta 
licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente. 
 

Maceió/AL, XX de XXXX de 2019. 
 
 

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

  TERMO DE REFERÊNCIA  

 

1. OBJETO: 

Aquisição de material de consumo (lâmpadas) necessário para atender as 
demandas ordinárias das Unidades Administrativas e Cartorárias do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas durante o exercício de 2019, conforme quantidades e 
especificações descritas no ANEXO I-A deste Edital. 

2. JUSTIFICATIVA: 

Promover o adequado funcionamento das Unidades deste Tribunal, dotando-
as de iluminação adequadas, possibilitando inclusive, evitar e/ou sanar falhas 
técnicas que comprometam as atividades desenvolvidas por esta justiça 
especializada. 

3. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

a. Os materiais devem ser acondicionados, obrigatoriamente, 
em caixas ou embalagens originais dos fabricantes. 

b. Cada embalagem deverá conter etiqueta com breve 
descrição do material e quantidade. 

c. O recebimento provisório dos materiais estará 
condicionado ao número de volumes constantes da Nota Fiscal. 

d. Não serão aceitos materiais de marcas diversas das 
adjudicadas na licitação, sob pena de rejeição liminar dos produtos. 

e. As notificações poderão ser realizadas por correio 
eletrônico indicado pelo fornecedor, produzindo os mesmos efeitos da 
notificação via postal. 

4. QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÕES: 

As constantes no ANEXO I-A deste Edital. 

5. VALOR ESTIMADO DA AQUISIÇÃO: 

Pesquisa a cargo da COMAP. 

6. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

A cargo da COFIN. 

7. LOCAL E PRAZO DE ENTREGA: 

O material deverá ser entregue na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, 
localizada na Av. Menino Marcelo (Via Expressa), n.º 7200 "D", Antares, Maceió – AL, 
CEP: 57.046-000, no horário das 13h00 às 18h00 horas de segunda a quinta-feira e 
de 07h30 às 12h30 às sextas-feiras, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do 
recebimento da Nota de Empenho ou ordem de fornecimento. 
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8. PAGAMENTO: 

a. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito 
em conta corrente, em até 10 (dez) dias, somente após o atesto da Nota Fiscal 
respectiva, a qual deverá ser entregue com as Certidões Negativas de Débitos Fiscais 
e Previdenciários; 

b. A Nota Fiscal respectiva deverá ser devidamente atestada 
também em um prazo de 10 (dez) dias, a contar do seu recebimento; 

c. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à Nota 
Fiscal o documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil. 

9. PRAZO DE GARANTIA: 

90 (noventa) dias, no mínimo. 

10. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: 

Seção de Manutenção e Reparos. 

11. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

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

a. Advertência, em virtude do descumprimento de 
obrigações de pequena monta, podendo a Administração, no caso de haver o 
cometimento reiterado das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais 
severas; 

b. Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, 
até o limite de 10% (dez por cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto 
ou na substituição de materiais desconformes, calculado sobre o valor atualizado do 
material; 

c. Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do 
contrato, em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das 
obrigações assumidas; 

d. As sanções previstas neste Termo de Referência poderão 
ser impostas cumulativamente com as demais; 

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

f. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos 
valores devidos à CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 
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                                     ANEXO I-A 

       ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS E VALOR MÁXIMO ESTIMADO 

  

 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UNIDADE 

QUANTIDADE 
PARA 

AQUISIÇÃO 
IMEDIATA 

VALOR TOTAL 

01 
lâmpada led tubular 120 cm, bivolt 20w, 
luz branca, base g13. 

unidade 50 R$ 786,50 

02 
lâmpada led 20W bivolt, luz branca, 
formato milho (base e27). 

unidade 1500 R$ 30.600,00 

03 
lâmpada led tipo globo, base E27, luz 
branca, com 9W de potência. 

unidade 200 R$ 1.890,00 
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                          PODER JUDICIÁRIO 
       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

                                                      ANEXO II    
PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 

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

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

Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  

Conta  
Dados do Contato com a Empresa: 

Nome  
Cargo  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  

Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 2035 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP

Assunto: Minuta de edital. Pregão Eletrônico. Aquisição de material de consumo –
lâmpadas.

 

À SAD

 

Senhor Secretário,

 

Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando à aquisição de material de
consumo – lâmpadas.

 

A Seção de Licitações e Contratos elaborou minuta de edital complementando as
disposições referentes ao recebimento do objeto, ao pagamento, às obrigações do
Contratante e da Contratada e às sanções administrativas.

 

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

 

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

 

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

 

 

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador Substituto, em 20/03/2019, às 17:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0517323 e o código CRC A6CE4B9F.

0002331-84.2019.6.02.8000 0517323v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 21 de março de 2019.

À AJ-DG,

Sr. Assessor Jurídico,

Acolho os apontamentos constantes da Informação 2035 (evento 0517323), da SLC, e
remeto os presentes autos à análise da AJ-DG.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 21/03/2019, às 17:15, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0517680 e o código CRC 09FED5CA.

0002331-84.2019.6.02.8000 0517680v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0002331-84.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SAD
ASSUNTO : MINUTA DE EDITAL - PREGÃO -MATERIAL ELÉTRICO

 

Parecer nº 559 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 
1. DO OBJETO 

 
Tratam os autos da aquisição de material de

consumo - material elétrico (lâmpadas) para atender às
demandas das Unidades Administrativas e Cartorárias do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante o exercício de
2019, conforme termo de referência (0514722) e anexos.

 
2. DO PROCEDIMENTO

 
No evento 0514984, consta a aprovação do Senhor

Secretário de Administração ao citado termo de referência, na
forma do regulamento.

Em seguida, os autos foram encaminhados à
SEIC/COMAP, para a devida pesquisa de preços, que resultou
no valor médio total estimado de R$ 33.276,50 (trinta e três
mil, duzentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos),
conforme Relatório 0515841.

Ao ensejo, a  SEIC sugeriu a realização de licitação,
na modalidade pregão, na forma  eletrônica, com fulcro na Lei
10.520/2002, regulamentada pelo Decreto nº 5.450/2005, com
participação exclusiva de microempresas e empresas de
pequeno porte.

No evento 0516490, a COFIN realizou reserva de
crédito no valor correspondente à pesquisa realizada pela
SEIC.

No evento 0517320, tem-se a minuta do edital,
elaborada pela SLC/COMAP, com considerações diversas no
encaminhamento (0517323), inclusive acerca da divulgação
dos preços médios orçados e da adoção de participação
exclusiva a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.

 Por fim, vieram os autos a esta Assessoria Jurídica,
para fins de análise da referida minuta, ex vi parágrafo único
do art. 38 da Lei n.º 8.666/93 e art. 11 da Resolução TRE-AL
nº 15.787/17. Segundo a referida minuta do edital, o presente
certame trata de licitação na modalidade PREGÃO, na
forma  ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM,
objetivando a aquisição de material de consumo – lâmpadas.

Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.
Ressalvadas as nuanças técnicas e financeiras, verificadas
pelas unidades competentes, passamos a opinar nos termos
que seguem, quanto aos aspectos jurídicos.

 
3. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

 
Ao procedimento licitatório na modalidade pregão,

na forma eletrônica, aplicam-se as normas contidas na Lei nº
10.520/02 e no Decreto nº 5.450/05, bem como,
subsidiariamente, as prescrições insertas na Lei nº 8.666/93,
com alterações.
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O pregão, segundo a disciplina do art. 1º da
antedita Lei nº 10.520/02, bem como o § 1º do art. 2º do
Decreto nº 5.450/05, destina-se à aquisição de bens e serviços
comuns, ou seja, aqueles cujos padrões de desempenho e
qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por
meio de especificações usuais no mercado, o que parece ser o
caso dos presentes autos, havendo, de fato, a possibilidade
jurídica de utilização da modalidade pregão, na forma
eletrônica ao certame em tela, registrando-se, ainda, que
quase todos os atos da fase interna ou preparatória, previstos
no art. 3º da Lei n.º 10.520/02 c/c o art. 9º do Decreto n.º
5.450/05, foram devidamente observados.

Frise-se, ainda, que o presente procedimento
contém todos os elementos necessários, segundo as
prescrições do art. 30 do Decreto nº 5.450/05, quais sejam, a
justificativa da contratação, o termo de referência, a planilha
de custo e a minuta do edital, sendo que esta não traz
cláusula restritiva ou impertinente para a execução do objeto
contratual, obedecendo, destarte, ao art. 37, inc. XXI, da
Constituição Federal, pendente, ainda, a autorização de
abertura da licitação.

Nota-se, ainda, que as exigências quanto à
habilitação são autorizadas em lei e compatíveis com o
contrato a ser executado, conforme preceituam os arts. 27 a
31 da Lei de Licitações e o art. 14 do Decreto nº 5.450/05, que
é objetivo o critério de julgamento adotado, conforme
disciplinam os arts. 44 e 45 da mesma Lei; havendo regular
previsão das fases do procedimento licitatório,
homenageando-se o art. 43 da referida Lei e que os anexos do
edital estão de acordo com as exigências legais (art. 40, § 2º,
Lei nº 8.666/93).

 Da mesma forma, encontra-se dentro dos ditames
legais e regulamentares a previsão de exclusividade de
participação na licitação para microempresas e empresas de
pequeno porte.

 
4. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO

 
De acordo com a PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº

226/2018 TRE-AL/PRE/COCIN/AAU, que regulamentou a
obrigatoriedade do uso de listas de verificação dos
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, segue a LISTA DE
VERIFICAÇÃO dos atos administrativos e documentos
prefixados nas Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93 (esta, aplicada
subsidiariamente) e no Decreto nº 5.450/05, necessários à
instrução da fase interna do procedimento licitatório na
modalidade pregão, no formato eletrônico, aplicável a bens e
serviços, exceto os referentes à tecnologia da informação e a
obras e serviços de engenharia, conforme ANEXO I.

 

Item Questionário
Sim
Não
N/A

Evento

FORMALIDADES PRELIMINARES

 
1

Foi autuado processo administrativo
específico para a aquisição pretendida?
Ref. art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93

SIM  

2 A contratação pretendida integra o
planejamento de contratações? SIM 0486272

TERMO DE REFERÊNCIA

3
O Termo de Referência contém justificativa
da necessidade pública que demanda a
futura contratação?

SIM 0514722

4
O Termo de Referência contém adequada
descrição dos bens e/ou serviços que serão SIM  
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contratados?

5
O Termo de Referência contém justificativa
para enquadramento do objeto como bem
e/ou serviço comum?

SIM  

6
O Termo de Referência contém justificativa
para utilização do Pregão Presencial em
detrimento do Eletrônico?

N/A  

7
O Termo de Referência contém justificativa
para prévia seleção de marcas e/ou
especificações?

N/A  

8
O Termo de Referência contém justificativa
para exigência de exibição de amostras ao
longo do processo de licitação?

SIM  

9 O Termo de Referência contém justificativa
para o agrupamento de itens? N/A  

10
O Termo de Referência contém justificativa
para a exigência de atestados de capacidade
técnica?

N/A  

11

A exigência da capacitação técnico-
profissional limita-se às parcelas de maior
relevância técnica e de valor significativo do
objeto de licitação, sem exigência de
quantidades mínimas?

N/A  

12
O Termo de Referência prevê regras claras
para a apresentação de atestados de
capacidade técnica?

N/A  

13

As quantidades mínimas exigidas para
comprovação da capacitação técnico
operacional estão devidamente justificadas
em face da natureza e da complexidade do
objeto? Foram fixadas em percentuais
razoáveis e justificados?

N/A  

14
O Termo de Referência contém justificativa
para a necessidade de apresentação de
atestados independentes para cada
capacitação técnica a ser comprovada?

N/A  

15 O Termo de Referência contém justificativa
para vistoria e/ou visita técnica? NÃO  

16
O Termo de Referência contém justificativa
para as limitações de tempo, época e/ou de
locais específicos para atestados de
capacidade técnica?

N/A  

17
O Termo de Referência contém justificativa
para a cotação de quantidade inferior à
demandada?

NÃO  

18
O Termo de Referência contém justificativa
para contratação de serviços mediante
alocação de postos de trabalho (mão de obra
residente)?

N/A  

19

O Termo de Referência contempla
levantamento de mercado com análise de
outras soluções de contratação do serviço?
Ref. Acórdão TCU - Plenário nº 2328/2015

N/A  

20
O Termo de Referência contém justificativa
para as exigências de propriedade, posse e
ou localização de instalações, máquinas e/ou
equipamentos?

N/A  

21

O Termo de Referência abstém-se de
especificações técnicas irrelevantes,
excessivas e ou desnecessárias, que possam
ser causa de aumento dos custos da futura
contratação?

NÃO  

22 O Termo de Referência contempla requisitos
de sustentabilidade? NÃO Esclarecer
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23 Existe aprovação do Termo de Referência
pela autoridade competente? SIM 0514984

PESQUISA DE PREÇOS

24 Foi realizada ampla pesquisa de preços? SIM 0515835

25

Os atos correlatos à pesquisa de preços
foram produzidos de acordo com a legislação
de regência e estão devidamente
demonstrados e justificados no processo
administrativo?

SIM  

26 Foi produzida planilha comparativa com os
preços encontrados? SIM 0515841

27
A Seção de Compras analisou os preços
encontrados na pesquisa ou submeteu ao
exame da unidade demandante, conforme o
caso?

SIM  

MINUTA DO EDITAL

Participação de MEI, ME, EPP e Sociedade Cooperativa (esta,
na forma do art. 34 da Lei n. 11.488/2007 e desde que o
objeto da contratação não implique em vínculo empregatício
entre o obreiro e a contratada)

28

A minuta do edital contém previsão de
participação exclusiva de microempresas,
empresas de pequeno porte e sociedade
cooperativa, em face do valor estimado para
o item da contratação?

SIM 0517320

29
Os autos contém justificativa para o
afastamento da exclusividade prevista para
microempresas e empresas de pequeno porte
e Sociedade Cooperativa?

N/A  

30

A minuta do edital contém previsão de
direito de preferência e de saneamento às
entidades preferenciais (MEI, ME, EPP e
Sociedade Cooperativa), limitado, no caso de
empate, às propostas superiores em até 5%
do menor preço cotado?

N/A  

31

A minuta do edital contém previsão de cota
reservada às entidades preferenciais (MEI,
ME, EPP e Sociedade Cooperativa),
observada a divisibilidade dos bens a serem
adquiridos e o limite máximo de 25%,
relativamente ao objeto da contratação?
Ref. LC n. 123/2006, art. 48, inciso III

N/A  

32

A minuta do edital contém disciplina para a
hipótese de desenquadramento da situação
de entidade preferencial em razão do valor
da contratação (caso previsto o tratamento
favorecido e diferenciado)?

N/A  

Competitividade

33

Os autos do processo administrativo estão
instruídos com justificativas adequadas e
razoáveis para todas as exigências que
tenham potencial para reduzir o universo de
fornecedores interessados em participar da
licitação?

N/A  

34

A minuta do edital contempla anexos com
orçamento detalhado em planilhas que
expressem a composição de todos os custos
unitários afetos aos bens/serviços que serão
adquiridos?

N/A  

35

A minuta do edital contém anexos com
planilhas que refletem todos os direitos
trabalhistas previstos em legislação especial
(inclusive em Acordos e em Convenções
Coletivas de Trabalho).

N/A  

A minuta do edital contém definição da forma
de apresentação de lances, dos critérios de
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36 de apresentação de lances, dos critérios de
julgamento, classificação e aceitação das
propostas?

SIM  

37
As exigências de habilitação jurídica
contidas na minuta do edital estão de
acordo com a legislação?

SIM  

38
As exigências relativas à regularidade
fiscal e trabalhista contidas na minuta do
edital estão de acordo com a legislação?

SIM  

39 A forma de divulgação de licitação está de
acordo com o valor a ser contratado? SIM  

40
A minuta do edital contempla a avaliação
quanto aos critérios de habilitação
econômico-financeira?

N/A  

41
A minuta de edital contém critério
objetivo para avaliar a exequibilidade das
propostas?

NÃO  

42
A minuta de edital se abstém de definir de
forma genérica penalidades aplicáveis na
fase de julgamento da licitação?

SIM  

Regras sobre a execução do futuro contrato/ata

43
A minuta do contrato/ata e/ou
instrumento equivalente estabelece prazo
razoável (não exíguo) para início da
prestação de serviços?

SIM  

44

A minuta do contrato/ata e/ou
instrumento equivalente contém
descrição dos prazos e modos para
fornecimento de bens e/ou prestação dos
serviços?

SIM  

45
A minuta do contrato/ata e/ou
instrumento equivalente contém
descrição das obrigações atribuídas ao
contratante e à fornecedora?

SIM  

46

A minuta do contrato/ata e/ou
instrumento equivalente contém
obrigação à fornecedora de manter as
condições de habilitação durante a
execução do contrato?

SIM  

47

A minuta do contrato/ata e/ou
instrumento equivalente contém
descrição das sanções administrativas
aplicáveis às fornecedoras que incorrerem
em inadimplemento?

SIM  

48

A minuta do contrato/ata e/ou
instrumento equivalente contém norma
estabelecendo, para a fornecedora
obrigação de prestar garantia de
execução do contrato? (A decisão
compete à autoridade que ordenar a
despesa).

NÃO  

49
A minuta do contrato/ata e/ou
instrumento equivalente estabelece,
quando for o caso, a segregação entre o
recebimento provisório e o definitivo?

SIM  

50
A minuta do contrato contém requisitos
de qualidade que viabilizem a vinculação
da remuneração com os resultados?

N/A  

51
A minuta do contrato/ata contém cláusula
com previsão de reajuste e/ou
repactuação de preços?

SIM Irreajustáveis

52
A minuta do contrato/ata contém norma
estabelecendo, para a fornecedora, a
obrigação de devolver valores
eventualmente recebidos em excesso?

NÃO  
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OUTROS ATOS INSTRUTÓRIOS

53

As normas que dispõe sobre margem de
preferência foram observadas?
Ref. Decretos nºs 7546/ 2011 e
8538/2015.

N/A  

54

Em face do valor estimado do objeto, foi
verificada a possibilidade de a licitação
ser exclusiva para Microempresas,
Empresas de Pequeno Porte e Sociedades
Cooperativas?
Ref. art. 48, I, da LC nº 123/06, art. 6º do
Decreto nº 8.538/15 e art. 34 da Lei nº
11.488/07

SIM  

55
Foi verificada a eventual incidência das
exceções previstas no art. 10 do Decreto
nº 8.538/15, devidamente justificada, a
afastar a exclusividade?

N/A  

56

Consta dos autos a análise e aprovação da
minuta de edital e seus anexos pela
assessoria jurídica?
Ref. art. 38, parágrafo único, da Lei nº
8.666/93

 Em
andamento

57

Consta a autorização da autoridade competente
para a abertura da fase externa da licitação?
Ref. art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93 e arts.
8º, III e 30, V, do Decreto 5.450/05

 Fase
posterior

58
Consta a publicação do aviso de edital?
Ref. art. 4º, I e II, da Lei nº 10.520/02 e art. 17
do Decreto nº 5.450/05

 Fase
posterior

59

Consta a designação do pregoeiro e equipe de
apoio?
Ref. art. 3º, IV, §§1º e 2º da Lei nº 10.520/02,
arts. 9º, VI, 10, 11, 12 e 30, VI, do Decreto nº
5.450/05

 Fase
posterior

60

Em se tratando de licitação destinada à
formação de atas de registro de preço, houve
divulgação, mediante publicação no DOU, da
intenção de registro de preços? Caso negativo,
existe justificativa?

N/A  

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

61
Os autos do processo contêm documento
indicativo da existência de recursos
orçamentários para suportar a despesa?

SIM 0516490

62

Fora das hipóteses de registro de preços, os
autos do processo contêm documento com
estimativa do impacto orçamentário financeiro
da despesa (artigo 16, I, da Lei Complementar
nº101/2000), conforme o caso?

N/A  

63
Os autos do processo contêm declaração do
ordenador da despesa (artigo 16, II, da Lei
Complementar nº 101/2000), conforme o caso?

N/A  

 
 5. CONCLUSÃO

 
Quanto aos itens verificados na tabela acima, vale

observar a necessidade de se juntar aos autos as informações
referentes ao item 22.

 
À SAD, para aperfeiçoamento da instrução.
 
 

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
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RAMALHO, Analista Judiciário, em 25/03/2019, às 18:08, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 25/03/2019, às 18:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0518882 e o código CRC 1F953C84.

0002331-84.2019.6.02.8000 0518882v11
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 25 de março de 2019.

À SMR

Senhor Chefe,

Tendo em vista os apontamentos existentes no Parecer 559 (evento 0518882) da AJ-
DG, encaminho os autos a essa Unidade para possíveis esclarecimentos para a não
inclusão de critérios de sustentabilidade no Termo de Referência que instrui o feito.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 25/03/2019, às 19:23, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0519133 e o código CRC C4CED541.
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DESPACHO

Maceió, 26 de março de 2019.
À SAD.
 
Senhor Secretário,
 
Os esclarecimentos do item 22, apontado pela AJ-

DG no Parecer 559 (0518882), já constam nos autos, no
parágrafo segundo do Despacho SMR 0514784. Os critérios
de sustentabilidade já foram aplicados nas especificações de
todos os itens do Termo de Referência SMR 0514722, pois os
materiais sugeridos para a aquisição são todas lâmpadas do
tipo led, as quais proporcionam um menor consumo
energético e possuem uma maior durabilidade.

Sendo estas as informações requeridas, devolvo os
autos para a continuidade do feito.

Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 26/03/2019, às 11:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0519268 e o código CRC B0F5EFAB.
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DESPACHO

Maceió, 26 de março de 2019.

À AJ-DG,

Sr. Assessor Jurídico,

Devolvo os autos a esta Assessoria Jurídica, posto que, conforme relatado no
Despacho SMR 0519268, a adequação do Termo de Referência em questão aos
critérios de sustentabilidade restam demonstrados no Despacho SMR 0514784.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 26/03/2019, às 13:19, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0519297 e o código CRC 644B75AF.
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PROCESSO : 0002331-84.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SAD
ASSUNTO : MINUTA DE EDITAL - PREGÃO -MATERIAL ELÉTRICO

 

Parecer nº 574 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Senhor Diretor-Geral,
Tratam os autos da aquisição de material de

consumo - material elétrico (lâmpadas) para atender às
demandas das Unidades Administrativas e Cartorárias do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante o exercício de
2019, conforme termo de referência (0514722) e anexos.

A respectiva minuta (0517320) foi objeto de análise
desta Assessoria Jurídica quando da elaboração do Parecer
559 (0518882) que concluiu pela necessidade de se observar o
item 22 da tabela de verificação, com a inidcação dos
crtitérios de sustentatibilidade adotados pelo Termo de
Referência. 

Em resposta, a SAD (0519297) apontou o Despacho
SMR 0514784, onde o chefe daquela unidade aduz:

"Já com relação aos critérios de
sustentabilidade, esta setorial entende
que estes já foram utilizados nas
especificações dos materiais, a exemplo
da designação de aquisição de lâmpadas
leds, e a majoração destes critérios
proporcionariam uma retrição de
competição, indo de encontro ao principal
princípio do procedimento licitatório que
é a busca da solução mais vantajosa para
a Administração."

Considerando que no evento 0514984 consta a
aprovação do Senhor Secretário de Administração ao citado
termo de referência na forma do regulamento e que a este
cabe analisar o preenchimento de seus requisitos mínimos
necessários, consideramos satisfeita a diligência solicitada. 

Assim, em face de sua regularidade jurídica, esta
Assessoria Jurídica aprova, nos termos do parágrafo único do
Art. 38, da Lei nº 8.666/93, a minuta do edital de PREGÃO 
ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM (0517320)
objetivando a aquisição de material de consumo -  lâmpadas -
 necessário para atender à demanda das Unidades
Administrativas e Cartorárias do Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas durante o exercício de 2019, tudo de acordo com
requisição promovida pela Secretaria de Administração.

À consideração superior. 

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 26/03/2019, às 17:05, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 26/03/2019, às 17:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0519405 e o código CRC C38AF1A5.
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CONCLUSÃO

Maceió, 26 de março de 2019.

Senhor Presidente,

 

Cuida-se de procedimento tendente à aquisição de material elétrico, mediante Pregão
Eletrônico.

 

A Assessoria Jurídica desta Direção Geral aprovou a minuta de certame constante do
evento SEI nº 0517320, frente a sua regularidade jurídica.

 

Assim, torno os autos conclusos a Vossa Excelência, com a sugestão de que seja
autorizada a abertura de procedimento licitatório para a aquisição em comento.

 

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
26/03/2019, às 17:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0519724 e o código CRC A3AD1390.
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PROCESSO : 0002331-84.2019.6.02.8000
INTERESSADO : Secretaria de Administração.

ASSUNTO : Abertura. Certame. Material de consumo – material elétrico (lâmpadas).

 

Decisão nº 933 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES

 
Com base no Parecer da Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral nº

574 (0519405), que complementou a análise do Parecer nº 559 (0518882),
aprovo a minuta do edital de pregão constante do evento 0517320.

 
Com isso, autorizo a abertura da fase externa do certame que, na

modalidade pregão e na forma eletrônica, do tipo menor preço por item, visa à
aquisição de material de consumo – material elétrico (lâmpadas), nos termos
do Termo de Referência 0514722.

 
Remeta-se com brevidade à Secretaria de Administração.

 

 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO

Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 28/03/2019, às 18:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0519772 e o código CRC 64C02BC3.
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DESPACHO

Maceió, 28 de março de 2019.
À SLC/COMAP, para cumprimento da Decisão 933,

da Presidência (0519772), com a urgência que o caso requer.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 28/03/2019, às 21:25, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0521110 e o código CRC A5559AC3.
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DESPACHO

Maceió, 29 de março de 2019.
 
 
À SLC
 
Senhora Chefe Substituta,
 
Encaminho os presentes autos para cumprimento

da Decisão 933, da Presidência (0519772), com a urgência
que o caso requer.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 29/03/2019, às 11:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0521520 e o código CRC 73B72B87.
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  1133//22001199  
  

PROCESSO Nº 0002331-84.2019.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 
Data: 16 de abril de 2019 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: 14 horas 

 
 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 

Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, conforme 
descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando a aquisição de material de consumo 
(lâmpadas) necessário para atender as demandas das Unidades Administrativas e 
Cartorárias do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante o exercício de 2019, tudo de 
acordo com requisição promovida pela Secretaria de Administração. 
 
   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, pelo Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, pelo Decreto nº 8.538, de 
06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente 
torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 
147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência 
deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de 
2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, 
no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste 
Edital e seus anexos. 
 
1 – DO OBJETO  
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a aquisição de material de consumo 
(lâmpadas) necessário para atender as demandas das Unidades Administrativas e 
Cartorárias do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante o exercício de 2019, conforme 
especificações descritas nos Anexos I e I-A deste Edital. 
 
2 – DOS PRAZOS DE ENTREGA E DE GARANTIA 
 
2.1.  O prazo máximo para a entrega do material será de 30 (trinta) dias, após o 
recebimento da Nota de Empenho, que poderá ser entregue inclusive por e-mail. 
 
2.2. O prazo de garantia deverá ser de, no mínimo, 90 (noventa) dias. 
 
3 – DA PARTICIPAÇÃO 
                                                                                                                                                             
3.1.    Poderão participar deste pregão EXCLUSIVAMENTE MICROEMPRESAS E 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, 
previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores (SICAF), 
habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências 
deste Edital e seus anexos. 
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3.2.   Para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo 
próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que 
sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório. 
 

3.2.1.  A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e 
proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.  

 
3.3.  No ato de envio de suas propostas, as licitantes, exclusivamente 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão declarar, em campo próprio do 
Sistema do Pregão Eletrônico, que atendem aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar 
nº 123/2006 para fazer jus aos benefícios previstos no referido diploma legal. 
 
3.4.             Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 
 

3.4.1. em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso 
de credores, em dissolução ou em liquidação; 
 
3.4.2. que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido declaradas inidôneas para 
licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da 
punição; 
 
3.4.3. que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou 
subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;  
 
3.4.4. estrangeiras que não funcionem no País; 
 
3.4.5. que tenha em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha 
reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados 
ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim 
como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento 
vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área 
encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 
07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da 
Resolução 229/2016-CNJ. 

 
4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 
4.1.  Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente 
credenciados no site www.comprasnet.gov.br (art. 3º do Decreto nº 5.450/2005). 
 
4.2.  O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site 
acima informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores – SICAF – Habilitação Parcial, que também será requisito 
obrigatório para fins de habilitação. 
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4.3.  O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e senha, 
para acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, opção pregão 
eletrônico, criado quando do credenciamento supracitado.  
 
4.4.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 
responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para 
realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (art. 3º, §6º, do Decreto 
nº 5.450/2005). 
 
4.5.  O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade 
exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, 
não cabendo ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da licitação, 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que 
por terceiros (art. 3º, §5º, do Decreto nº 5.450/2005). 
 
5 – DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
5.1.  O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas 
em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas 
propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão pública. (art. 13, inciso III, do 
Decreto nº 5.450/2005). 
 
5.2.   Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 
durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de 
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de 
sua desconexão (art. 13, inciso IV, do Decreto nº 5.450/2005). 
 
5.3.  A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e senha 
privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com a descrição do 
serviço ofertado, em campo próprio, que poderá ser feito a partir da data da 
disponibilização do Edital no site do www.comprasnet.gov.br e até a data e hora marcadas 
para abertura deste pregão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 

 
5.3.1 Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 
anteriormente apresentada (art. 21, §4º, do Decreto nº 5.450/2005). 

 
5.4.   Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando do 
campo "descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte: 
 

a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública, observado o 
disposto no item 5.7 deste Edital; 
b) descrição de cada item ofertado, de acordo com o Anexo I-A deste Edital. 

 
5.4.1. Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas constantes 
no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que a descrição 
complementar não contrarie as especificações constantes neste Edital, sob pena de 
desclassificação. 
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5.4.2. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações 
exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo preço proposto o 
licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste Edital. 

 
5.4.2.1. Entretanto, se da proposta constar condições materiais mais vantajosas que 
as exigidas neste edital elas não serão consideradas para efeito de escalonamento 
de ofertas, mas vincularão o proponente na execução contratual. 

 
5.4.3.  Não podem constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer tipo de 
identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou qualquer outro dado 
capaz de identificar o licitante. Esta identificação somente constará na proposta 
ajustada encaminhada nos termos do item 5.12. 
 
5.4.4. Em campo próprio deverá ser inserida a marca e modelo do produto ofertado. 

 
5.5.   As declarações referidas no subitem 9.1 “c” deverão ser enviadas em campo 
próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta pelos 
fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na fase de Habilitação, quando 
também poderá ser solicitado, via chat, pelo Pregoeiro, a alteração ou reenvio das 
mesmas pelo(s) vencedor(es). 
 
5.6.   Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas 
necessárias à perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos, encargos 
legais, embalagens, frete etc. 
 
5.7.   O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, 
contados da data de abertura da sessão pública. As propostas que o omitirem ou 
indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão entendidas como válidas 
pelo período de 60 (sessenta) dias.  
 
5.8.  Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos 
objetos desta licitação e as descrições constantes no Catálogo de Materiais do “SIASG”, 
prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital. 
 
5.9.   Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo, 
condição ou encargo. 
 
5.10.   Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas 
serão de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem efetuadas 
em seu nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral 
de Alagoas não será responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos. 
 
5.11.      O simples envio da proposta será interpretado como concordância com os 
termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no 
Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993 e suas alterações posteriores, salvo se a proposta contiver disposição que 
contrarie expressamente quaisquer dos itens deste Edital. 
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5.12.  A proposta ajustada ao lance final do licitante vencedor e os documentos 
exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, caso necessário, 
deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando solicitado pelo 
Pregoeiro. Junto com a documentação deverá ser encaminhado, também pelo sistema, os 
dados do licitante vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, 
banco, agência, número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado 
para tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II. 
 
6 – DA SESSÃO PÚBLICA E DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
6.1.   O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos neste 
edital, via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, as 
quais deverão estar em perfeita consonância com as especificações detalhadas no 
presente edital. 
 
6.2.   As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no presente 
edital ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis serão previamente 
desclassificadas pelo pregoeiro. 
 

6.2.1.  A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no 
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os licitantes. 

 
6.3.   O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, sendo 
que somente estas participarão da fase de lances. 
 
7 – DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 
 
7.1.   Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa 
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo estes imediatamente informados do 
seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 
 

7.1.1.           Os lances deverão ser ofertados pelo valor total de cada item ofertado. 
 
7.2.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário 
fixado e as regras de aceitação dos mesmos. 
 
7.3.  O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele 
ofertado e registrado pelo sistema. 
 
7.4.   Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for 
recebido e registrado primeiro pelo sistema. 
 
7.5.  Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, 
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  
 
7.6.   No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 
pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a 
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recepção dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, a sua atuação no certame, 
sem prejuízo dos atos realizados. 
 

7.6.1.  Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) 
minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após 
comunicação aos licitantes participantes, no endereço utilizado para divulgação deste 
certame licitatório. 

 
7.7.      A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante 
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos lances. 
Após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente 
determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será encerrada, automaticamente, a 
recepção de lances. 
 
7.8.  Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro 
poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o 
critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas 
neste Edital. 
 
8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
 
8.1.         O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério 
do menor preço por item, decidindo sobre a aceitação do preço obtido. 
 
8.2.       Como critério de aceitabilidade dos preços, serão admitidos como limites 
máximos os valores estimados pela Administração, por intermédio de pesquisa de 
mercado efetuada pela Seção de Compras deste Regional, e que se encontram disponíveis 
no Anexo I-A deste edital, que representa uma média das várias propostas coletadas no 
mercado, e que, de modo algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a 
negociar em busca de preços inferiores. 
 
8.3. Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o menor 
preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias. 
 
8.4. Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o 
resultado de julgamento das Propostas de Preços. 
  
8.5. Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o 
licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou o 
lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na 
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou 
lance que atenda ao edital. 
 

8.5.1.       Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro poderá negociar 
com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

 
9 – DA HABILITAÇÃO 
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9.1.   A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante a 
apresentação/obtenção da seguinte documentação: 
 
a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação do licitante perante o Sistema de 
Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF – Habilitação Parcial, após a análise e 
julgamento das Propostas de Preços, a ser obtida por meio de extrato “on line” do site do 
Comprasnet, exceto a Fazenda Municipal, por se tratar de aquisição de material. 
 

a.1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com data de 
validade expirada, o Pregoeiro poderá consultar o documento do licitante nos sítios 
das entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá o prazo de 02 (dois) dias 
úteis para que o licitante o encaminhe, via Sistema Comprasnet. 

 
b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de Certidão 
Negativa de Débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em conformidade com a Lei 
Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011. 
  
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do sistema Comprasnet, 
no momento da elaboração e envio da proposta, conforme item 5.5. deste Edital: 
 

c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à habilitação da 
empresa; 
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de dezesseis anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos;  
c.3) Declaração de elaboração Independente de Proposta; e 
c.4) Declaração de que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.  

 
9.2.  No momento em que forem verificados os documentos relativos à habilitação, o 
pregoeiro deverá verificar, também, a existência de registros impeditivos da contratação 
no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da 
União, disponível no Portal da Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br).  
 
9.3.          Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar, constatado 
em consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em 48 (quarenta e oito) 
horas, a contar da solicitação do pregoeiro no “chat”, esclarecimentos/documentos, 
comprovando sua idoneidade. 
 

9.3.1.       Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, 
o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a 
continuidade da mesma. 

 
9.4.    A comprovação da regularidade fiscal das licitantes, obrigatoriamente, 
Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, será exigida para efeito de contratação, 
conforme estipula o art. 42 da LC nº 123/2006, observando o que dispõe o art. 4º, do 
Decreto nº 8.538/2015. 
 

9.4.1.     Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal quando 
da comprovação de que trata o item 9.4., será assegurado prazo de cinco dias úteis, 
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prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a realização do 
pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas 
ou positivas com efeito de certidão negativa. 
 
9.4.2.  Para aplicação do disposto no subitem 9.4.1, o prazo para regularização fiscal 
será contado a partir da divulgação do resultado da fase de habilitação. 

 
9.4.3.    A prorrogação do prazo previsto no subitem 9.4.1., poderá ser concedida, a 
critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante 
apresentação de justificativa. 

 
9.4.4.   A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá após  
os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 9.4.1. e 9.4.3. 

 
9.4.5.     A não regularização da documentação no prazo previsto nos subitens 9.4.1. e 
9.4.3. implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à administração pública 
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a 
licitação. 

 
9.4.  Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos 
exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o 
estabelecido neste Edital ou com irregularidades, ressalvado o disposto na alínea a.1 do 
item 9.1, serão inabilitados, não se admitindo complementação posterior. 
 
9.5.  Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento 
em substituição aos documentos requeridos no presente Edital. 
 
9.6.  Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao 
domicílio da empresa licitante cadastrada no SICAF.  
 
9.7.  Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais 
de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova. 
 
10 – DA IMPUGNAÇÃO E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 
 
10.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão 
pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente pregão, 
enviando a peça impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br. 
 

10.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração do 
edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro horas). 
 
10.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada 
nova data para realização do certame. 
 

10.2.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser 
enviados à Seção de Licitações e Contratos, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada 
para a abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via Internet, para o 
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endereço de e-mail: slc@tre-al.jus.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos 
referentes a este Pregão, nos sites do TRE/AL: www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br. 
 
11 - DOS RECURSOS 
 
11.1.  Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la 
ao pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, explicitando 
sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação. 
 
11.2.  O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo 
sistema eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e fechando ao 
término do tempo informado. 
 
11.3.  Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o 
Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação de recurso 
registrada, o sistema abrirá formulário próprio para o registro das razões do recurso, no 
prazo de 03 (três) dias, as quais poderão ser impugnadas pelos demais licitantes, desde 
logo intimados para, querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, exclusivamente 
por meio eletrônico, e após julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua decisão à autoridade 
competente. 
 
11.4.  O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação 
daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento. 
 
11.5.  A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo 
estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do 
objeto pelo pregoeiro ao vencedor. 
 
12 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 
12.1.  A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo 
pregoeiro sempre que não houver recurso. 
 
12.2.  A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade 
competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente 
vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente. 
 
12.3.  Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN – 
Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos termos do 
art. 6º, inciso III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002. 
 
13 – DO REAJUSTE DO PREÇO 
 
13.1.  O preço ofertado será fixo e irreajustável. 
 
14 – DA CONTRATAÇÃO 
 
14.1.  As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
mediante Nota de Empenho na qual constarão todas as especificações dos objetos, 
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inclusive marca, valor, prazo de pagamento, prazo de entrega em conformidade com este 
edital e seus anexos. 
 
14.2.  O licitante vencedor receberá a Nota de Empenho, devendo comunicar o 
recebimento da mesma. 
 
14.3.  Antes da contratação será exigida a comprovação das condições de 
habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante 
a vigência do contrato. 
 
14.4.  Se o licitante vencedor não fizer a comprovação referida no item 
anterior ou se recusar a receber a nota de empenho, será convocado outro licitante para 
celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem 
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
15 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO  
 
15.1. A entrega do material deverá ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, 
conforme disposto no item 2 deste Edital, na Seção de Almoxarifado - SEALMOX, situada 
na Avenida Menino Marcelo (Via Expressa), nº 7.200 D, bairro Antares, CEP 57046-000, 
Maceió/AL, telefone: (82) 3328-1947, no horário de expediente normal deste Regional, 
para aceitação e consequente recebimento do objeto licitado. 
 
15.2.  Os materiais serão recebidos: 
 
a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos com as 
especificações consignadas na proposta de preço e nos termos de referência; 
 
b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e consequente 
aceitação. 
 
15.3.    O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as 
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
15.4.   O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento 
provisório do objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo 
o termo de aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
15.5.   Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário 
próprio. 
 
15.6.    O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos 
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção 
ao consumidor. 
 
15.7.      O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá 
seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias, 
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substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas 
na Seção 16. 
 
16 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
16.1. O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em 
aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou 
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será 
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 
previstas neste edital e das demais cominações legais.  
 
16.2.  Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à 
ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à 
Administração e das cabíveis cominações legais. 
 
16.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado 
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 
serem efetuados. 
 
16.4. O licitante contratado, durante a execução da contratação, ficará sujeita 
a aplicação de penalidades, variáveis de acordo com a gravidade dos casos a seguir: 
 

a) multa de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso, até o limite de 10% 
(dez por cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na substituição 
de materiais desconformes, calculado sobre o valor atualizado do material; 
 
b) multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor integral da contratação, em razão 
de inexecução total, ou sobre o valor remanescente, no caso de inexecução parcial; 

 
16.4.1.   Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor 
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em atraso. 
 
16.5.                  O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
 
16.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 
 
16.7.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados 
para a entrega do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por 
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escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  
 
16.8.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da 
Lei nº 8.666/1993. 
 
16.9.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, 
a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts. 
86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por 
cento) ao mês. 
 
16.10.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta ao licitante contratado. 
 
16.11.   O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
16.12.  No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que 
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido 
prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 

16.12.1.  A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito 
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico da 
Justiça Eleitoral de Alagoas.  

 
16.13.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,     
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
16.14.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
17 – DO PAGAMENTO 
 
17.1.   O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias, somente após o atesto da Nota Fiscal respectiva, a 
qual deverá ser entregue com as Certidões Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários. 
 
17.2.   Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
17.3.   Em nenhuma hipótese, haverá antecipação de pagamento. 
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17.4.   O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
17.5.       Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não incidam as 
retenções de que trata o item anterior. 
 
17.6.  Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido 
de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data 
do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante 
a aplicação da seguinte fórmula: 

 
EM = I x N x VP, 

 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                 I= (6/100)          I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
18 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
  
18.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta 
dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 
2019, alocados nos Programas de Trabalho – Gestão do Processo Eleitoral; PTRES nº 084621 
(Julgamento de Causas e Gestão Administrativas), Natureza da Despesa nº 33.90.30 
(Material de Consumo). 
 
19 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
19.1.  São obrigações do Contratante: 
 
a) Efetuar o pagamento na forma prevista neste Edital; 
 
b) Comunicar qualquer irregularidade manifestada no fornecimento do material; e 
 
c) Fiscalizar a execução do contrato. 
 
20 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
20.1.  São obrigações da Contratada: 
 
a)Executar o contrato em absoluta conformidade com as disposições deste Edital e 
anexo(s) respectivo(s); 
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b)Entregar os materiais no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o recebimento da Nota de 
Empenho, conforme disposto no item 2 deste Edital; 
 
c) Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o termo de 
referência, edital de licitação e anexos respectivos; 
 
d) Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas, no prazo 
máximo de 10 (dez) dias corridos; 
 
e) Fornecer o material acondicionado, obrigatoriamente, em caixas ou embalagens 
originais do fabricante; 
 
f) Cada embalagem deverá conter etiqueta com breve descrição do material e 
quantidade; 
 
g) As embalagens deverão conter todas as informações exigidas pelo Código de Defesa do 
Consumidor e demais exigências impostas por órgãos oficiais competentes e legislação 
vigente; 
 
h) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações 
enviadas pelo TRE/AL. Serão considerados válidos todos os expedientes enviados por 
email ao endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive o encaminhamento da 
Nota de Empenho; 
 
i) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das 
obrigações assumidas, sem qualquer ônus para o Contratante; 
 
j) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua 
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de idoneidade 
exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável à natureza dos 
serviços objeto da contratação; 
 
k) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, INSS, 
FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição regular; 
 
l) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993; 
 
m) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; e 
 
n) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de direito 
público. 
 
21 – DISPOSIÇÕES GERAIS 
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21.1. É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar ou 
anular, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na 
forma da legislação vigente. 
 
21.2. As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação 
de suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
 
21.3.  As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
21.4. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no 
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
21.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 
expediente no TRE/AL. 
 
21.6. No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar 
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a 
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 
 
21.7. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em 
favor da ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem comprometimento da 
segurança do futuro contrato. 
 
21.8.       Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o 
determinado neste edital. 
 
21.9.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro 
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
21.10.          Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão 
pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília/Distrito Federal, inclusive 
para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao 
certame. 
 
21.11. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 
contratação. 
 
21.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
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21.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 21.9, no caso de ser retirado em 
Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
21.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 
ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO I-A – Descrição dos itens e valores máximos estimados; 
ANEXO II - Sugestão de preenchimento de dados para futura contratação. 
 
21.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do 
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta 
licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente. 
 

Maceió/AL, 01 de abril de 2019. 
 
 

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

  TERMO DE REFERÊNCIA  

 

1. OBJETO: 

Aquisição de material de consumo (lâmpadas) necessário para atender as 
demandas ordinárias das Unidades Administrativas e Cartorárias do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas durante o exercício de 2019, conforme quantidades e 
especificações descritas no ANEXO I-A deste Edital. 

2. JUSTIFICATIVA: 

Promover o adequado funcionamento das Unidades deste Tribunal, dotando-
as de iluminação adequadas, possibilitando inclusive, evitar e/ou sanar falhas 
técnicas que comprometam as atividades desenvolvidas por esta justiça 
especializada. 

3. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

a. Os materiais devem ser acondicionados, obrigatoriamente, 
em caixas ou embalagens originais dos fabricantes. 

b. Cada embalagem deverá conter etiqueta com breve 
descrição do material e quantidade. 

c. O recebimento provisório dos materiais estará 
condicionado ao número de volumes constantes da Nota Fiscal. 

d. Não serão aceitos materiais de marcas diversas das 
adjudicadas na licitação, sob pena de rejeição liminar dos produtos. 

e. As notificações poderão ser realizadas por correio 
eletrônico indicado pelo fornecedor, produzindo os mesmos efeitos da 
notificação via postal. 

4. QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÕES: 

As constantes no ANEXO I-A deste Edital. 

5. VALOR ESTIMADO DA AQUISIÇÃO: 

Pesquisa a cargo da COMAP. 

6. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

A cargo da COFIN. 

7. LOCAL E PRAZO DE ENTREGA: 

O material deverá ser entregue na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, 
localizada na Av. Menino Marcelo (Via Expressa), n.º 7200 "D", Antares, Maceió – AL, 
CEP: 57.046-000, no horário das 13h00 às 18h00 horas de segunda a quinta-feira e 
de 07h30 às 12h30 às sextas-feiras, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do 
recebimento da Nota de Empenho ou ordem de fornecimento. 

Edital do PE nº 13/2019 (0522539)         SEI 0002331-84.2019.6.02.8000 / pg. 79



                                                

                          PODER JUDICIÁRIO 
       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

8. PAGAMENTO: 

a. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito 
em conta corrente, em até 10 (dez) dias, somente após o atesto da Nota Fiscal 
respectiva, a qual deverá ser entregue com as Certidões Negativas de Débitos Fiscais 
e Previdenciários; 

b. A Nota Fiscal respectiva deverá ser devidamente atestada 
também em um prazo de 10 (dez) dias, a contar do seu recebimento; 

c. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à Nota 
Fiscal o documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil. 

9. PRAZO DE GARANTIA: 

90 (noventa) dias, no mínimo. 

10. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: 

Seção de Manutenção e Reparos. 

11. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

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

a. Advertência, em virtude do descumprimento de 
obrigações de pequena monta, podendo a Administração, no caso de haver o 
cometimento reiterado das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais 
severas; 

b. Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, 
até o limite de 10% (dez por cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto 
ou na substituição de materiais desconformes, calculado sobre o valor atualizado do 
material; 

c. Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do 
contrato, em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das 
obrigações assumidas; 

d. As sanções previstas neste Termo de Referência poderão 
ser impostas cumulativamente com as demais; 

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

f. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos 
valores devidos à CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 
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                                     ANEXO I-A 

       ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS E VALOR MÁXIMO ESTIMADO 

  

 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UNIDADE 
QUANTIDADE 

PARA AQUISIÇÃO 
IMEDIATA 

VALOR TOTAL 

01 
lâmpada led tubular 120 cm, bivolt 20w, 
luz branca, base g13. 

unidade 50 R$ 786,50 

02 
lâmpada led 20W bivolt, luz branca, 
formato milho (base e27). 

unidade 1500 R$ 30.600,00 

03 
lâmpada led tipo globo, base E27, luz 
branca, com 9W de potência. 

unidade 200 R$ 1.890,00 
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                                                      ANEXO II    
PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 

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

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

Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  

Conta  
Dados do Contato com a Empresa: 

Nome  
Cargo  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  

Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não 
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EDITAL Nº 10 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2019

 

PROCESSO Nº 0002331-84.2019.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM

Data: 16 de abril de 2019
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF

Horário de Abertura: 14 horas
 

                   O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por
intermédio da Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem
interessar possa, que realizará licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, conforme descrito neste
Edital e seus Anexos, objetivando a aquisição de material de consumo
(lâmpadas) necessário para atender as demandas das Unidades
Administrativas e Cartorárias do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
durante o exercício de 2019, tudo de acordo com requisição promovida pela
Secretaria de Administração.
 
                                      O certame será regido conjuntamente pela Lei nº
10.520, de 17 de julho de 2002, pelo Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005,
pelo Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e com suas posteriores alterações e demais
normas pertinentes. Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis
Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de
2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência deste Tribunal,
publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de 2001,
por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste
Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de
1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos.
 
1 – DO OBJETO
 
1.1.                     O presente Pregão tem por objeto a aquisição de material
de consumo (lâmpadas) necessário para atender as demandas das
Unidades Administrativas e Cartorárias do Tribunal Regional Eleitoral
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de Alagoas durante o exercício de 2019, conforme especificações descritas
nos Anexos I e I-A deste Edital.
 
2 – DOS PRAZOS DE ENTREGA E DE GARANTIA
 
2.1.                 O prazo máximo para a entrega do material será de 30 (trinta)
dias, após o recebimento da Nota de Empenho, que poderá ser entregue
inclusive por e-mail.
 
2.2.                 O prazo de garantia deverá ser de, no mínimo, 90 (noventa)
dias.
 
3 – DA PARTICIPAÇÃO
                                                                           
                                                                                
3.1.                     Poderão participar deste pregão EXCLUSIVAMENTE
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE do ramo pertinente
ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de
Cadastro Unificado de Fornecedores (SICAF), habilitação parcial, que atendam
à linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus
anexos.
 
3.2.                     Para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar,
em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os
requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as
exigências do instrumento convocatório.
 
3.2.1.  A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de
habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.
 
3 . 3 .                 No ato de envio de suas propostas, as licitantes,
exclusivamente Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão
declarar, em campo próprio do Sistema do Pregão Eletrônico, que atendem
aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 para fazer jus aos
benefícios previstos no referido diploma legal.
 
3.4.             Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:
 
3.4.1. em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob
concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
 
3.4.2. que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido declaradas
inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
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perdurarem os motivos da punição;
 
3.4.3. que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou
subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;
 
3.4.4. estrangeiras que não funcionem no País;
 
3.4.5. que tenha em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos
magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções
administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção,
chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades
situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, de acordo com
o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça
(com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ.
 
4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
 
4.1.                 Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar
previamente credenciados no site www.comprasnet.gov.br (art. 3º do Decreto
nº 5.450/2005).
 
4.2.                     O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção,
no site acima informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF – Habilitação Parcial, que
também será requisito obrigatório para fins de habilitação.
4.3.                  O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login
e senha, para acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br,
opção pregão eletrônico, criado quando do credenciamento supracitado.
 
4.4.                     O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica
para realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (art.
3º, §6º, do Decreto nº 5.450/2005).
 
4 . 5 .                 O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua
responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada
diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema
ou ao TRE/AL, promotor da licitação, responsabilidade por eventuais danos
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (art. 3º, §5º, do
Decreto nº 5.450/2005).
 
5 – DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS
 
5.1.                     O licitante será responsável por todas as transações que
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forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e
verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão
pública. (art. 13, inciso III, do Decreto nº 5.450/2005).
 
5.2.                     Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema
eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus
decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (art. 13, inciso IV, do
Decreto nº 5.450/2005).
 
5.3.                 A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de
login e senha privativas do licitante e subsequente encaminhamento da
proposta com a descrição do serviço ofertado, em campo próprio, que poderá
ser feito a partir da data da disponibilização do Edital no site do
www.comprasnet.gov.br e até a data e hora marcadas para abertura deste
pregão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico.
 
5.3.1 Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a
proposta anteriormente apresentada (art. 21, §4º, do Decreto nº 5.450/2005).
 
5.4.                 Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços,
utilizando do campo "descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte:
 
a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública,
observado o disposto no item 5.7 deste Edital;
b) descrição de cada item ofertado, de acordo com o Anexo I-A deste Edital.
 
5.4.1. Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas
constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que
a descrição complementar não contrarie as especificações constantes neste
Edital, sob pena de desclassificação.
 
5.4.2. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas
especificações exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo
preço proposto o licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste Edital.
 
5.4.2.1. Entretanto, se da proposta constar condições materiais mais
vantajosas que as exigidas neste edital elas não serão consideradas para
efeito de escalonamento de ofertas, mas vincularão o proponente na execução
contratual.
 
5.4.3.  Não podem constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer
tipo de identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo,
ou qualquer outro dado capaz de identificar o licitante. Esta
identificação somente constará na proposta ajustada encaminhada nos
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termos do item 5.12.
 
5.4.4. Em campo próprio deverá ser inserida a marca e modelo do
produto ofertado.
 
5.5.             As declarações referidas no subitem 9.1 “c” deverão ser enviadas
em campo próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio
da proposta pelos fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na
fase de Habilitação, quando também poderá ser solicitado, via chat, pelo
Pregoeiro, a alteração ou reenvio das mesmas pelo(s) vencedor(es).
 
5.6.                 Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas
necessárias à perfeita execução das prestações contratuais, tais como
tributos, encargos legais, embalagens, frete etc.
 
5.7.                     O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60
(sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública. As
propostas que o omitirem ou indicarem prazo de validade inferior ao mínimo
permitido serão entendidas como válidas pelo período de 60 (sessenta) dias.
 
5.8.                 Em caso de divergências verificadas entre as descrições
relativas aos objetos desta licitação e as descrições constantes no
Catálogo de Materiais do “SIASG”, prevalecerão, sempre, as descrições
constantes neste edital.
 
5.9.                     Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a
termo, condição ou encargo.
 
5.10.               Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de
propostas serão de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as
transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico ou de
eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas não será
responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos.
 
5.11.               O simples envio da proposta será interpretado como
concordância com os termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520,
de 17 de julho de 2002, no Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e
subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações
posteriores, salvo se a proposta contiver disposição que contrarie
expressamente quaisquer dos itens deste Edital.
 
5.12.           A proposta ajustada ao lance final do licitante vencedor e os
documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no
SICAF, caso necessário, deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema
Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro. Junto com a documentação
deverá ser encaminhado, também pelo sistema, os dados do licitante
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vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco,
agência, número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser
utilizado para tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO
II.
 
6 – DA SESSÃO PÚBLICA E DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS
 
6.1.                 O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos
neste edital, via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços
recebidas, as quais deverão estar em perfeita consonância com as
especificações detalhadas no presente edital.
 
6.2.                     As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no
presente edital ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis
serão previamente desclassificadas pelo pregoeiro.
 
6.2.1.     A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e
registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os
licitantes.
 
6.3.                     O sistema ordenará, automaticamente, as propostas
classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.
 
7 – DA FORMULAÇÃO DOS LANCES
 
7.1.                     Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à
etapa competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar
lances, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo estes
imediatamente informados do seu recebimento e respectivo horário de
registro e valor.
 
7.1.1.                   Os lances deverão ser ofertados pelo valor total de
cada item ofertado.
 
7.2.                     Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o
horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos.
 
7.3.                     O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último
por ele ofertado e registrado pelo sistema.
 
7.4.                     Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele
que for recebido e registrado primeiro pelo sistema.
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7.5.                     Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do
licitante.
 
7.6.                     No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa
competitiva do pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer
acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retomando o pregoeiro,
quando possível, a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.
 
7.6.1.          Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior
a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá
reinício somente após comunicação aos licitantes participantes, no endereço
utilizado para divulgação deste certame licitatório.
 
7.7.                    A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro,
mediante encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento
iminente dos lances. Após o que transcorrerá período de tempo de até 30
(trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo
o qual será encerrada, automaticamente, a recepção de lances.
 
7.8.                 Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o
pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao
licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida
melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo
negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.
 
8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
 
8.1.                 O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços
pelo critério do menor preço por item, decidindo sobre a aceitação do preço
obtido.
 
8.2.                 Como critério de aceitabilidade dos preços, serão admitidos
como limites máximos os valores estimados pela Administração, por intermédio
de pesquisa de mercado efetuada pela Seção de Compras deste Regional, e
que se encontram disponíveis no Anexo I-A deste edital, que representa uma
média das várias propostas coletadas no mercado, e que, de modo algum,
vincula a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de
preços inferiores.
 
8.3 .                 Será considerado vencedor deste pregão o licitante que
oferecer o menor preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias.
 
8 .4 .                 Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro
divulgará o resultado de julgamento das Propostas de Preços.
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8.5.                 Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável,
ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro
examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade
e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao
edital.
 
8.5.1.       Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro poderá
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
 
9 – DA HABILITAÇÃO
9 . 1 .   A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante a
apresentação/obtenção da seguinte documentação:
 
a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação do licitante perante o
Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF – Habilitação Parcial,
após a análise e julgamento das Propostas de Preços, a ser obtida por meio de
extrato “on line” do site do Comprasnet, exceto a Fazenda Municipal, por se
tratar de aquisição de material.
 
a.1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com
data de validade expirada, o Pregoeiro poderá consultar o documento do
licitante nos sítios das entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá
o prazo de 02 (dois) dias úteis para que o licitante o encaminhe, via Sistema
Comprasnet.
 
b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de
Certidão Negativa de Débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em
conformidade com a Lei Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011.
                            
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do sistema
Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta, conforme item
5.5. deste Edital:
 
c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à
habilitação da empresa;
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de dezesseis
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos;
c.3) Declaração de elaboração Independente de Proposta; e
c.4) Declaração de que se enquadra como Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte.
 
9 . 2 .                  No momento em que forem verificados os documentos

Edital 10 (0522540)         SEI 0002331-84.2019.6.02.8000 / pg. 90



relativos à habilitação, o pregoeiro deverá verificar, também, a existência de
registros impeditivos da contratação no Cadastro Nacional de Empresas
Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da União, disponível no Portal
da Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br).
 
9.3.          Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar,
constatado em consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em
48 (quarenta e oito) horas, a contar da solicitação do pregoeiro no “chat”,
esclarecimentos/documentos, comprovando sua idoneidade.
 
9.3.1.       Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos
exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data
e horário para a continuidade da mesma.
 
9.4.    A comprovação da regularidade fiscal das licitantes, obrigatoriamente,
Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, será exigida para efeito de
contratação, conforme estipula o art. 42 da LC nº 123/2006, observando o que
dispõe o art. 4º, do Decreto nº 8.538/2015.
 
9.4.1.     Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal
quando da comprovação de que trata o item 9.4., será assegurado prazo de
cinco dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da
documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito e a
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa.
 
9.4.2.  Para aplicação do disposto no subitem 9.4.1, o prazo para
regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado da fase
de habilitação.
 
9.4.3.    A prorrogação do prazo previsto no subitem 9.4.1., poderá ser
concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo
licitante, mediante apresentação de justificativa.
 
9.4.4.   A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame
ocorrerá após  os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens
9.4.1. e 9.4.3.
 
9.4.5.               A não regularização da documentação no prazo previsto nos
subitens 9.4.1. e 9.4.3. implicará decadência do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo
facultado à administração pública convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, ou revogar a licitação.
 
9.4.                        Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer
dos documentos exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os
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apresentarem em desacordo com o estabelecido neste Edital ou com
irregularidades, ressalvado o disposto na alínea a.1 do item 9.1, serão
inabilitados, não se admitindo complementação posterior.
 
9.5.                        Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de
documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital.
 
9.6.                        Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão
sempre ao domicílio da empresa licitante cadastrada no SICAF.
 
9.7.                        Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos
sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio
legal de prova.
 
10 – DA IMPUGNAÇÃO E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS
 
10.1.                      Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para
abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato
convocatório do presente pregão, enviando a peça impugnatória ao endereço
eletrônico slc@tre-al.jus.br.
 
10.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração
do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro
horas).
 
10.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e
publicada nova data para realização do certame.
 
10.2.                      Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital
deverão ser enviados à Seção de Licitações e Contratos, até 03 (três) dias
úteis anteriores à data fixada para a abertura da sessão pública,
exclusivamente por meio eletrônico via Internet, para o endereço de e-mail:
slc@tre-al.jus.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos referentes
a este Pregão, nos sites do TRE/AL: www.tre-al.jus.br e
www.comprasnet.gov.br.
 
11 - DOS RECURSOS
 
11.1.                      Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá
manifestá-la ao pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário
próprio, explicitando sucintamente suas razões, logo após a fase de
habilitação.
 
11.2.                      O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção,
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pelo sistema eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este
prazo e fechando ao término do tempo informado.
 
11.3.                      Caso tenha havido registro de intenção de manifestação
de recurso, o Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível
a manifestação de recurso registrada, o sistema abrirá formulário próprio
para o registro das razões do recurso, no prazo de 03 (três) dias, as quais
poderão ser impugnadas pelos demais licitantes, desde logo intimados para,
querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, exclusivamente por meio
eletrônico, e após julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua decisão à
autoridade competente.
 
11.4.                      O acolhimento do recurso implica tão somente na
invalidação daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento.
 
11.5.                      A falta de manifestação eletrônica de intenção de
recorrer, no prazo estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do
direito de recurso e a adjudicação do objeto pelo pregoeiro ao vencedor.
 
12 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
 
12.1.                      A adjudicação do objeto do presente certame será
viabilizada pelo pregoeiro sempre que não houver recurso.
 
12.2.                      A homologação da licitação é de responsabilidade da
autoridade competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do
objeto ao proponente vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso,
pela própria autoridade competente.
 
12.3.                      Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta
ao CADIN – Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público
Federal, nos termos do art. 6º, inciso III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de
2002.
 
13 – DO REAJUSTE DO PREÇO
 
13.1.                      O preço ofertado será fixo e irreajustável.
 
14 – DA CONTRATAÇÃO
 
14.1.                     As obrigações decorrentes da presente licitação serão
formalizadas mediante Nota de Empenho na qual constarão todas as
especificações dos objetos, inclusive marca, valor, prazo de pagamento, prazo
de entrega em conformidade com este edital e seus anexos.
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14.2.               O licitante vencedor receberá a Nota de Empenho, devendo
comunicar o recebimento da mesma.
 
14.3.                      Antes da contratação será exigida a comprovação das
condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser
mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.
 
14.4.                      Se o licitante vencedor não fizer a comprovação referida
no item anterior ou se recusar a receber a nota de empenho, será convocado
outro licitante para celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e
assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
 
15 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO
 
15.1.                   A entrega do material deverá ocorrer no prazo de 30
(trinta) dias, conforme disposto no item 2 deste Edital, na Seção de
Almoxarifado - SEALMOX, situada na Avenida Menino Marcelo (Via Expressa),
nº 7.200 D, bairro Antares, CEP 57046-000, Maceió/AL, telefone: (82) 3328-
1947, no horário de expediente normal deste Regional, para aceitação e
consequente recebimento do objeto licitado.
 
15.2.                  Os materiais serão recebidos:
 
a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos
mesmos com as especificações consignadas na proposta de preço e nos
termos de referência;
 
b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e
consequente aceitação.
 
15.3.                       O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com
as especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua
utilização.
 
15.4.                       O prazo para que se proceda às verificações, após o
recebimento provisório do objeto, será de 0 5 (cinco) dias úteis, quando
deverá se manifestar, emitindo o termo de aceite ou recusando o item objeto
do fornecimento.
 
15.5.                       Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante
formulário próprio.
 
15.6.                       O recebimento definitivo não exime o fornecedor de

Edital 10 (0522540)         SEI 0002331-84.2019.6.02.8000 / pg. 94



responder pelos vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste
termo e as normas de proteção ao consumidor.
 
15.7.                   O objeto que estiver em desacordo com as especificações do
edital terá seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo
de 10 (dez) dias, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às
sanções administrativas previstas na Seção 16.
 
16 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
 
16.1.                     O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta
negar-se em aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação
exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer
fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das
multas previstas neste edital e das demais cominações legais.
 
16.2.                     Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará
sujeito às sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem
aplicadas pela autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do
caso, assegurado o direito à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos
danos porventura causados à Administração e das cabíveis cominações legais.
 
16.3.                     As sanções de advertência, bem como de impedimento para
licitar e contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao
licitante contratado juntamente com as multas convencionais e de mora,
descontando-as dos pagamentos a serem efetuados.
 
16.4.                     O licitante contratado, durante a execução da contratação,
ficará sujeita a aplicação de penalidades, variáveis de acordo com a gravidade
dos casos a seguir:
 
a) multa de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso, até o limite de
10% (dez por cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na
substituição de materiais desconformes, calculado sobre o valor atualizado do
material;
 
b) multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor integral da contratação, em
razão de inexecução total, ou sobre o valor remanescente, no caso de
inexecução parcial;
 
16.4.1.                 Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma
parcial, o valor da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o
valor do material em atraso.
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16.5.                  O valor da multa, apurado após regular procedimento
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo
TRE/AL ou cobrado judicialmente.
 
16.6.                   Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a
autoridade competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade,
da razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em
decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados.
 
16.7.                  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos
estipulados para a entrega do material, total ou parcialmente, deverá
apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em
documento contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de
prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou
imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as
condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de
terceiro reconhecido pela Administração.
 
16.8.               Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do
art. 109 da Lei nº 8.666/1993.
 
16.9.                            Se o licitante contratado não recolher o valor da multa
que lhe for aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da
intimação para o pagamento, a importância será descontada
automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts. 86, §3º e 87, §1º, da
Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao
mês.
 
16.10.                          O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e
qualquer penalidade imposta ao licitante contratado.
 
16.11.                          O período de atraso será contado em dias corridos.
 
16.12.                          No caso de aplicação de penalidade em que a contratada
tenha que pagar multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e
não o faça no devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o
IPCA.
 
16.12.1.                 A data a ser utilizada como referência para a atualização do
débito será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas.          
 
16.13.                          Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos
entre as partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a
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legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos

8.666/1993 e 10.520/2002,     aplicando-lhes, quando for o caso,
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições
do Direito Privado.
 
16.14.                          Os atos administrativos de aplicação das sanções, com
exceção de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados
resumidamente no Diário Oficial da União.
 
17 – DO PAGAMENTO
 
17.1.                            O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de
crédito em conta corrente, em até 10 (dez) dias, somente após o atesto da
Nota Fiscal respectiva, a qual deverá ser entregue com as Certidões Negativas
de Débitos Fiscais e Previdenciários.
 
17.2.                            Eventuais penalidades poderão ser descontadas do
pagamento.
 
1 7 . 3 .                      Em nenhuma hipótese, haverá antecipação de
pagamento.
 
17.4.                      O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as
retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.
 
17.5.                      Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à
nota fiscal documento que comprove tal opção, para que sobre o valor do
pagamento não incidam as retenções de que trata o item anterior.
 
17.6.                      Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser
acrescido de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil
do atraso, até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha
concorrido para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
 
EM = I x N x VP,
 
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
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I = (TX/100)        \         I= (6/100)     \     I = 0,0001644
         365                             365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%
 
18 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
                                                            
18.1.                            As despesas decorrentes da execução do contrato
correrão à conta dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual
deste Tribunal para o exercício 2019, alocados nos Programas de
Trabalho – Gestão do Processo Eleitoral; PTRES nº 084621 (Julgamento
de Causas e Gestão Administrativas), Natureza da Despesa nº 33.90.30
(Material de Consumo).
 
19 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
 
19.1.                      São obrigações do Contratante:
 
a) Efetuar o pagamento na forma prevista neste Edital;
 
b) Comunicar qualquer irregularidade manifestada no fornecimento do
material; e
 
c) Fiscalizar a execução do contrato.
 
20 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
 
20.1.                           São obrigações da Contratada:
 
a)Executar o contrato em absoluta conformidade com as disposições deste
Edital e anexo(s) respectivo(s);
 
b)Entregar os materiais no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o
recebimento da Nota de Empenho, conforme disposto no item 2 deste
Edital;
 
c) Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o
termo de referência, edital de licitação e anexos respectivos;
 
d) Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas,
no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos;
 

Edital 10 (0522540)         SEI 0002331-84.2019.6.02.8000 / pg. 98



e) Fornecer o material acondicionado, obrigatoriamente, em caixas ou
embalagens originais do fabricante;
 
f) Cada embalagem deverá conter etiqueta com breve descrição do material e
quantidade;
 
g) As embalagens deverão conter todas as informações exigidas pelo Código
de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos oficiais
competentes e legislação vigente;
 
h ) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL. Serão considerados válidos
todos os expedientes enviados por email ao endereço eletrônico indicado pelo
fornecedor, inclusive o encaminhamento da Nota de Empenho;
 
i) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do
cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para o
Contratante;
 
j) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram
em sua habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária,
condições de idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação
vigente e na aplicável à natureza dos serviços objeto da contratação;
 
k) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da
União, INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em
condição regular;
 
l) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões
que se fizerem necessários, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993;
 
m) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza
do objeto deste contrato; e
 
n) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de
Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis
com o regime de direito público.
 
21 – DISPOSIÇÕES GERAIS
 
21.1.               É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração,
revogar ou anular, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência
aos participantes, na forma da legislação vigente.
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21.2.               As proponentes assumem todos os custos de preparação e
apresentação de suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso,
responsável por esses custos, independentemente da condução ou do
resultado do processo licitatório.
 
2 1 .3 .               As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e
legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer
fase da licitação.
 
21 .4 .               Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato
superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão
será transferida para o primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro
informar sobre o adiamento no ambiente do Comprasnet, com antecedência
mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
 
21.5.               Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-
á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os
prazos em dias de expediente no TRE/AL.
 
21.6.               No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro
poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos
documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para
fins de habilitação e classificação.
 
21.7 .               As normas que disciplinam este Pregão serão sempre
interpretadas em favor da ampliação da disputa entre as empresas
interessadas, sem comprometimento da segurança do futuro contrato.
 
21.8.               Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o
determinado neste edital.
 
21.9.               O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte:
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e
Contratos), bairro Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-
7764/7765.
 
21.10.          Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante
a sessão pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de
Brasília/Distrito Federal, inclusive para contagem de tempo e registro no
sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.
 
21.11.             A homologação do resultado desta licitação não implicará
direito à contratação.
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21.12.             Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei
nº 10.520/2002, do Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.
 
21.13.             O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da
COMAP/Seção de Licitações e Contratos, no endereço especificado no item
21.9, no caso de ser retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br
e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.
 
21.14.             Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:
 
ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO I-A – Descrição dos itens e valores máximos estimados;
ANEXO II - Sugestão de preenchimento de dados para futura contratação.
 
21.15.                    Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção
Judiciária do Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou
controvérsias oriundas desta licitação, que não puderem ser solucionadas
administrativamente.

 

Maceió/AL, 01 de abril de 2019.
 

Andréa de Albuquerque César
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

em substituição
Em 01 de abril de 2019.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR, Chefe
de Seção Substituto, em 01/04/2019, às 18:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0522540 e o código CRC 7D8BF90F.

0002331-84.2019.6.02.8000 0522540v4
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EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 08/2019; Processo SEI nº 0001707-69.2018.6.02.8000; Fund. Legal: Lei nº
8.666/93 e Lei nº 10.520/02. Partes: União, através do TRE/AL e a empresa ATIVA
SERVIÇOS GERAIS EIRELLI, CNPJ nº 40.911.117/0001-41; Objeto: contratação de prestação
de serviços continuados de apoio administrativo (serviços de carregador, auxiliar de
almoxarifado e conferente), para atender às unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas.
Vigência: 12 meses, a contar da data da assinatura(28/03/19). Valor total do contrato: R$
310.737,73.

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 09/2019; Processo SEI nº 0001707-69.2018.6.02.8000; Fund. Legal: Lei nº
8.666/93 e Lei nº 10.520/02. Partes: União, através do TRE/AL e a empresa ATIVA
SERVIÇOS GERAIS EIRELLI, CNPJ nº 40.911.117/0001-41; Objeto: contratação de prestação
de serviços continuados de apoio administrativo (serviços de carpinteiro, pedreiro,
eletricista de alta e baixa tensão e mecânico de refrigeração), para atender às unidades da
Justiça Eleitoral em Alagoas. Vigência: 12 meses, a contar da data da assinatura(28/03/19).
Valor total do contrato: R$ 402.556,60.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 51/2014; Processo SEI nº 0001529-
91.2016.6.02.8000; Fund. Legal: art. 62, §3º, inciso I, da Lei nº 8.666/1993 e alterações, nos
art. 38 e 41 da Resolução TRE-AL nº 15.787/2017 e no Parágrafo Primeiro, da Cláusula
Quinta do contrato; Partes: União, através do TRE/AL, e o Sr. Sr. PAULO OLIVEIRA DA SILVA,
CPF nº 494.083.804-87; Objeto: prorrogação da vigência do Contrato nº 51/2014 pelo
período de 06 meses. Valor mensal: R$ 1.820,00; Valor total: R$ 10.920,00. Assinatura:
13/03/2019.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 12/2016; Proc. SEI nº 0008091-48.2018.6.02.8000;
Fund. Legal: artigos 57, II e 65, I, "b" e § 1º da Lei nº 8.666/1993 e alterações, com as
Cláusulas Treze e Dezoito do Contrato; Partes: União, através do TRE/AL, e a empresa BSF
Locação de Maquinas e Serviços EIRELI - EPP, CNPJ nº 10.969.324/0001-96, Objeto: a)
Prorrogação da vigência do Contrato por 12 meses; b) remanejamento de um posto de
Operador de Máquina Copiadora do Fórum Eleitoral de Maceió para a sede do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas; c) acréscimo dos serviços contratados, para incluir um
equipamento para impressão colorida a ser alocado no Gabinete da Presidência, que
deverá ser instalado no prazo de até 15 (quinze) dias a partir da data da assinatura deste
instrumento e; d) exclusão da previsão de serviço extraordinário. Valores: a) acréscimo
contido na alínea "c" da Cláusula Primeira: R$ 10.545,12; b) mensal: R$ 7.595,42 e; c) total:
R$ 91.145,04. Assinatura: 22/03/2019.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2017; Processo SEI nº 0010894-
04.2018.6.02.8000; Fund. Legal: art. 57, II, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores
combinado com a Cláusula Onze do contrato; Partes: União, através do TRE/AL,  e a
empresa Gibbor Publicidade e Publicações de Editais EPP, CNPJ nº 18.876.112/0001-76;
Objeto: prorrogação da vigência do Contrato nº 06/2017 pelo período de 12 meses. Valor
total: R$ 3.258,72. Assinatura: 11/03/2019.

AVISO DE ANULAÇÃO

Proc. nº 0008201-47.2018.6.02.8000.
O Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO, Presidente do

TRE/AL, anulou em 28/03/2019 o Contrato n° 32/2018, cujo objeto é a prestação dos
serviços de seguro total para o veículo tipo ônibus, customizado, firmado com a empresa
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, CNPJ 61.198.164/0001-60, com fulcro nos artigos
3º, 41 e 49, da Lei 8.666/93.

Maceió, 1º de abril de 2019.
ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR

Chefe da Seção de Licitações e Contratos, substituta

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2019 - UASG 70011

Nº Processo: 0002331-84.2019. Objeto: Aquisição de material de consumo (lâmpadas)
necessário para atender as demandas das Unidades Administrativas e Cartorárias do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante o exercício de 2019, conforme
especificações descritas nos Anexos I e I-A do Edital.. Total de Itens Licitados: 3. Edital:
02/04/2019 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol -
Maceió/AL ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-00013-2019. Entrega
das Propostas: a partir de 02/04/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura
das Propostas: 16/04/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 01/04/2019) 70011-00001-2019NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 53/2018, para execução indireta de prestação
de serviços. PARTES: União, através do TRE-AP e a empresa E. R. C. da Silva ME (F OX
SERVIÇOS). Objeto: Altera as Cláusulas Primeira, Terceira e Sexta do instrumento
principal, para fins de inclusão de 01 posto de trabalho de SECRETARIADO, a partir de
01/04/2019. O acréscimo mensal será de R$ 4.864,20 (quatro mil e oitocentos e
sessenta e quatro reais e vinte centavos). O valor global estimado do Contrato passa
a ser de R$ 2.277.471,82 (dois milhões e duzentos e setenta e sete mil e quatrocentos
e setenta e um reais e oitenta e dois centavos). DATA DE ASSINATURA: em 29/03/2019.
Signatários: Des. Gilberto Pinheiro, Presidente em exercício do TRE/AP e Ediane
Rodrigues Coelho da Silva, representante da contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
SECRETARIA DO TRIBUNAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Processo: PAD 3264/2019 - TRE/AM. Termo de Acordo de Cooperação Técnica N.
05/2019, celebrado entre o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS e a
PREFEITURA DE SILVES/AM. Objeto: comunhão de esforços para suporte à coleta de
dados biométricos do eleitorado de Silves/AM. Fundamentação Legal: art. 7º, parágrafo
único e art. 9º, inciso III da Lei n. 7.444/1985 e no art. 12 da Resolução TSE n.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 12/2019

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em
19/03/2019 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada na
prestação de serviços continuados e auxiliares à Administração, que compreendem a
condução de veículos oficiais pertencentes à frota do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia,
com alocação de postos de trabalho

CLAUDIO LIMA JUIZ
Pregoeiro

(SIDEC - 01/04/2019) 070013-00001-2019NE000054

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
DIRETORIA-GERAL

23.440/2015. Prazo de Vigência: a partir da data da assinatura até o dia 31/05/2019.
Data da Assinatura: 21/03/2019. Assinam: Pelo TRE/AM, Exmo. Desembargador JOÃO
DE JESUS ABDALA SIMÕES, e pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES, o Sr. Prefeito
ARISTILDES QUEIROZ DE OLIVEIRA NETO.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Espécie: Inexigibilidade. Objeto: Contratação de Curso Externo de Formação de Pregoeiro,
com carga horária de 21 horas, a ser realizado em Brasília / DF, no período de 8 a
10/abril/2019. Contratada: PROFESSORA ANTONIETA CURSOS E CAPACITAÇÃO
PROFISSIONAL LTDA - ME, CNPJ: 09375180/0001-60. Valor: R$ 2.384,50. Fundamento: art.
25, II, c/c art. 13, VI, da Lei n.º 8.666/93 e Processo PAD n.º 3275/2019. Ratificado por:
Iberê Comin Nunes, Diretor-Geral do TRE-CE em exercício. Data: 27/03/2019.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Espécie: IInexigibilidade. Objeto: Contratação de prestação de serviços técnicos
profissionais especializados de capacitação através da inscrição de servidor no evento
Oficina "Passo a Passo para Mestre de Cerimônias", com data programada para os dias 10
e 11 de abril e carga horária de 16h, que se realizará em Brasília-DF. Contratada: LKA
GESTÃO DE EVENTOS, CURSOS E NEGÓCIOS LTDA, CNPJ: 18500164/0001-43. Valor: R$
2.200,00. Fundamento: art. 25, II, c/c art. 13, VI, da Lei n.º 8.666/93 e Processo PAD n.º
2986/2019. Ratificado por: Iberê Comin Nunes, Diretor-Geral do TRE-CE em exercício. Data:
27/03/2019.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Espécie: Inexigibilidade. Objeto: Contratação de curso/palestra para os servidores do TRE-
CE sobre Gestão do Patrimônio Imobiliário na Administração Pública, com Ênfase em
Regularização de Bens Recebidos em Doação, objetivando capacitar as áreas técnicas sobre
os novos cenários sobre o tema, propiciando o conhecimento adequado à instrução dos
processos sobre a matéria no TRE-CE, com data programada para os dias 25 a 26 de março
de 2019 e carga horária de 16h, que se realizará em Brasília-DF. Contratada: ONE CURSOS
- TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA, CNPJ: 06.012.731/0001-33.
Valor: R$ 4.580,00. Fundamento: art. 25, II, c/c art. 13, VI, da Lei n.º 8.666/93 e Processo
PAD n.º 3434/2019. Ratificado por: Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE. Data:
21/03/2019.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº. 18/2019, firmado em 30/03/2019, com a empresa Brasfort Administração e
Serviços LTDA. (CNPJ: 36.770.857/0001-38); Objeto: A prestação de serviços continuados de
motorista executivo; Fundamento Legal: Pregão, Lei nº 10.520/02; Processo: 0006753-
89.2018.6.07.8100; Vigência: 24 (vinte e quatro) meses; Valor Anual: R$ 493.606,68;
Signatários: Des.ª Carmelita Indiano Americano do Brasil Dias, Presidente do TRE-DF, e Sr.
Robério Bandeira de Negreiros.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Sétimo Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviço de manutenção
preventiva e corretiva, com reposição de peças em aparelhos de ar-condicionado do tipo
split e ACJ em Cartórios Eleitorais e instalação de aparelhos. Contratante: Tribunal Regional
Eleitoral do Espírito Santo. Contratado: DUFRIL SERVIÇO E COMERCIO LTDA EPP. CNPJ:
36.411.585/0001-80. Resumo do Objeto: Prorrogação da vigência contratual. Novo prazo
de vigência: 01/08/2019 a 31/07/2020. Fundamentação Legal: art. 57, II da Lei nº 8.666/93.
Data da Assinatura: 25/03/2019. Processo: 30.009/2018.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
EXTRATO DE CONTRATO

Contratante: Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo. Contratada: LIVRE INOVAÇÕES
EIRELI. CNPJ nº 23.082.909/0001-31 . Objeto: Fornecimento e instalação de aparelhos de
ar-condicionado tipo SPLIT. Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico. Programa de
Trabalho: 02.122.0570.20GP.0032. Natureza da Despesa: 449052. Notas de Empenho:
2019NE800001 e 2019NE800002 de 08/03/2019. Valor total estimado do contrato: R$
36.298,96. Prazo de Vigência: 130 dias partir da data da assinatura. Data da Assinatura:
22/03/2019. Processo: 24.028/2018.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços de análise da
qualidade do ar interior dos ambientes climatizados do Ed. Sede do TER/ES. Contratante:
Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo. Contratado: AMBIENTALIS ANÁLISES DE
AMBIENTES LTDA EPP. CNPJ: 06.164.913/0001-20. Resumo do Objeto: Prorrogação da
vigência contratual. Novo prazo de vigência: 01/08/2019 a 31/07/2020. Fundamentação
Legal: art. 57, II da Lei nº 8.666/93. Data da Assinatura: 15/03/2019. Processo:
30.008/2018.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de locação de imóvel não residencial que
abriga o Cartório da 25ª ZE - Linhares. Contratante: Tribunal Regional Eleitoral do Espírito
Santo. Contratado: Sr. Ricardo Lopes, CPF: 577.199.697-15. Resumo do Objeto: Prorrogação
da vigência contratual, com novo prazo de vigência: 15/03/2019 a 14/03/2024 e registro
dos novos valores contratuais, sendo: novo valor mensal R$ 7.000,00 e novo valor total R$
1.046.641,31. Fundamentação Legal: Lei nº 8.666/93. Data da Assinatura: 08/03/2019.
Processo: 17.702/2018.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 02 de abril de 2019.
À PREG,
Ao Pregoeiro João Hermínio, para realização do

certame.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR, Chefe
de Seção Substituto, em 02/04/2019, às 13:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0522855 e o código CRC B9CB0685.
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MNHMKnFG[YXŴbKOWFWKM¥MFEMFbKEJZJKxlKmY[NHGHYHWbKJK¬WFRJKMZK¬JZGNNaJK¬½¢xbKLMKjNNMNNJFKLMKmYOMFPGNaJKMKwGNEŴG_ẀaJKLJK¬WLWNHFJKLWK
¬JFFMRMLJFGWKoMRGJXŴKp̂MGHJFŴKLMNHMK¿FRaJbKMZKEWNJKLMKPWEÀXEGWbK[MZKEJZJKLYFWXHMKWNKWYN\XEGWNbKWgWNHWZMXHJNKMKGZOMLGZMXHJNK̂MRWGNKMK
FMRŶWZMXHWFMNKLJKNMYKHGHŶWFi

jFHiKeliKpNHWKQJFHWFGWKMXHFWKMZKPGRJFKXWKLWHWKLMKNYWKOY[̂GEẀaJi

�WEMG�bKxyKLMKZWF̀JKLMKedx�iK

K

Qp�oUKj»¹»mnUK�pº�UºÁjK�pKjojÂ½U

Portaria PREGOEIROS (0530952)         SEI 0002331-84.2019.6.02.8000 / pg. 114



                                                      Página1 de 3 

CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI - ME 
TRAVESSA SANTO ANTÔNIO, Nº 03, CENTRO, CEP.: 49010-700, Aracaju – SE 

CNPJ: 03.189.468/0001-64, INSCRIÇÃO ESTADUAL: 27.098.656-1 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 
PROPOSTA DE PREÇO 

 
PREGÃO ELETRÔNICO N. 012/2019 
PROCESSO Nº 0002331-84.2019.6.02.8000 
 
OBJETO: Aquisição de lâmpadas led para uso nos prédios sede, anexo e JEF, pertencente a Seção Judiciária do Estado da Bahia, conforme especificações e quantitativos definidos no 
Anexo I deste Edital. 
 

ITEM PRODUTO UND QTD MARCA VALOR UNIT  V.EXTENSO VALOR 
UNIT.  VALOR TOTAL 

1 
lâmpada led tubular 120 cm, bivolt 
20w, luz branca, base g13. UND 50 EMBU LED R$ 14,00  quatorze reais  R$ 700,00 

TOTAL: R$ 700,00 
 
VALIDADE DA PROPOSTA: Manteremos válida a Proposta pelo prazo de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data de abertura da licitação, aceitando que, ocorrendo 
RECURSO contra classificação ou desclassificação, habilitação ou inabilitação de licitante e suas eventuais impugnações, bem como de julgamento das propostas comerciais e de suas 
eventuais impugnações, durante o período de seus respectivos julgamentos, o prazo de validade da proposta comercial não correrá, tendo em vista o efeito suspensivo desses 
recursos.  
  
LOCAL DE ENTREGA:  A entrega do material deverá ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, conforme disposto no item 2 deste Edital, na Seção de Almoxarifado - SEALMOX, situada na 
Avenida Menino Marcelo (Via Expressa), nº 7.200 D, bairro Antares, CEP 57046-000, Maceió/AL, telefone: (82) 3328-1947, no horário de expediente normal deste Regional, para 
aceitação e consequente recebimento do objeto licitado. 
 
PRAZO DE ENTREGA: O prazo máximo para a entrega do material será de 30 (trinta) dias, após o recebimento da Nota de Empenho, que poderá ser entregue inclusive por e-mail. 
 
PRAZO DE GARANTIA: Os produtos serão entregues conforme garantia do fabricante. 
 
Assumimos responsabilidade pelo fornecimento dos materiais/equipamentos cotados e classificados em perfeitas condições de funcionamento, uso e de acordo com as especificações 
solicitadas. 

Proposta EMPRESA CENTRÃO ITENS 1 e 3 (0530954)         SEI 0002331-84.2019.6.02.8000 / pg. 115

mailto:centrao.eletricidade@hotmail.com


                                                      Página2 de 3 

CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI - ME 
TRAVESSA SANTO ANTÔNIO, Nº 03, CENTRO, CEP.: 49010-700, Aracaju – SE 

CNPJ: 03.189.468/0001-64, INSCRIÇÃO ESTADUAL: 27.098.656-1 
Email: centrao.eletricidade@hotmail.com / (79) 3045-3054 

 

 
DECLARAÇÃO 01: Declaramos sob as penas da lei que não há nos quadros de nossa empresa, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, 
nos termos do Art. 9º, inciso III, da Lei 8.666/93. 
 
DECLARAÇÃO 02: Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e 
responsabilidades especificadas no Edital, Termo de Referência e no Contrato. 
 
DECLARAÇÃO 03: Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como impostos, taxas ou 
quaisquer outros encargos que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária. 
 
DECLARAÇÃO 04: Declaração assinada por seu representante legal, em que a licitante se obriga a realizar o fornecimento definido no Edital e de acordo com as condições 
estabelecidas nas cláusulas deste instrumento. 
 
A empresa, CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI-ME declara que a entrega do material e o fornecimento dos materiais cotados e classificados, será em perfeitas condições de 
funcionamento, uso e de acordo com as especificações solicitadas, os quais serão inspecionados pelo responsável pelo Departamento de controle de recebimento dos produtos do 
Município e sendo constatada alguma irregularidade fica a mesma obrigada à reposição imediata, sem ônus para a Administração no prazo de 10 dias, contados a partir da solicitação 
da contratante. 
 
A EMPRESA CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI-ME DA DECLARA QUE CONCORDA E CUMPRIRAR TODAS AS EXIGENCIAS CONTIDAS NESTE EDITAL E EM SEUS ANEXOS. 
 
DADOS DOS REPRESENTANTES LEGAIS DA EMPRESA 
 
Srº(ª). IRACY SANTOS SILVA, brasileiro(a), natural de Boa Nova/BA maior, capaz, estado civil Solteira, profissão sócia, residente e domiciliado(a) Av. Augusto Franco, n°3260, Bairro 
Ponto Novo, portador(a) da RG nº 435.425 e do CPF n° 831.472.765-20. 
 
DADOS DA EMPRESA 
 
RAZÃO SOCIAL: CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI-ME 
ENDEREÇO: TRAVESSA SANTO ANTÔNIO, Nº 03, CENTRO,  CIDADE/UF: Aracaju/SE, CEP: 49.010-700. 
C.N.P.J.: 03.189.468/0001-64, INSCRIÇAO ESTADUAL: 27.098.656-1. 
E-MAIL: centrao.eletricidade@hotmail.com 
TELEFONE: (79) 3045-3054 
 
DADOS BANCÁRIOS 
 
BANCO: Banese 
AGÊNCIA: 014 
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OPERAÇÃO: 003 
CONTA: 124.644-1 

Aracaju-se, 16 de abril de 2019. 
 
 

 
 

_________________________________ 
IRACY SANTOS SILVA 
CI.n° 435.425-SSP/SE 

 CPF n° 831.472.765-20 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 
PROPOSTA DE PREÇO 

 
PREGÃO ELETRÔNICO N. 012/2019 
PROCESSO Nº 0002331-84.2019.6.02.8000 
 
OBJETO: Aquisição de lâmpadas led para uso nos prédios sede, anexo e JEF, pertencente a Seção Judiciária do Estado da Bahia, conforme especificações e quantitativos definidos no 
Anexo I deste Edital. 
 

ITEM PRODUTO UND QTD MARCA VALOR UNIT 
 V.EXTENSO VALOR 

UNIT.  
VALOR TOTAL 

3 
lâmpada led tipo globo, base E27, 
luz branca, com 9W de potência. UND 200 AVANT R$ 5,86 

cinco reais e oitenta e 
seis centavos  

 
R$ 1.172,00 

TOTAL: R$ 1.172,00 

 
VALIDADE DA PROPOSTA: Manteremos válida a Proposta pelo prazo de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data de abertura da licitação, aceitando que, ocorrendo 
RECURSO contra classificação ou desclassificação, habilitação ou inabilitação de licitante e suas eventuais impugnações, bem como de julgamento das propostas comerciais e de suas 
eventuais impugnações, durante o período de seus respectivos julgamentos, o prazo de validade da proposta comercial não correrá, tendo em vista o efeito suspensivo desses 
recursos.  
  
LOCAL DE ENTREGA:  A entrega do material deverá ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, conforme disposto no item 2 deste Edital, na Seção de Almoxarifado - SEALMOX, situada na 
Avenida Menino Marcelo (Via Expressa), nº 7.200 D, bairro Antares, CEP 57046-000, Maceió/AL, telefone: (82) 3328-1947, no horário de expediente normal deste Regional, para 
aceitação e consequente recebimento do objeto licitado. 
 
PRAZO DE ENTREGA: O prazo máximo para a entrega do material será de 30 (trinta) dias, após o recebimento da Nota de Empenho, que poderá ser entregue inclusive por e-mail. 
 
PRAZO DE GARANTIA: Os produtos serão entregues conforme garantia do fabricante. 
 
Assumimos responsabilidade pelo fornecimento dos materiais/equipamentos cotados e classificados em perfeitas condições de funcionamento, uso e de acordo com as especificações 
solicitadas. 
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DECLARAÇÃO 01: Declaramos sob as penas da lei que não há nos quadros de nossa empresa, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, 
nos termos do Art. 9º, inciso III, da Lei 8.666/93. 
 
DECLARAÇÃO 02: Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e 
responsabilidades especificadas no Edital, Termo de Referência e no Contrato. 
 
DECLARAÇÃO 03: Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como impostos, taxas ou 
quaisquer outros encargos que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária. 
 
DECLARAÇÃO 04: Declaração assinada por seu representante legal, em que a licitante se obriga a realizar o fornecimento definido no Edital e de acordo com as condições 
estabelecidas nas cláusulas deste instrumento. 
 
A empresa, CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI-ME declara que a entrega do material e o fornecimento dos materiais cotados e classificados, será em perfeitas condições de 
funcionamento, uso e de acordo com as especificações solicitadas, os quais serão inspecionados pelo responsável pelo Departamento de controle de recebimento dos produtos do 
Município e sendo constatada alguma irregularidade fica a mesma obrigada à reposição imediata, sem ônus para a Administração no prazo de 10 dias, contados a partir da solicitação 
da contratante. 
 
A EMPRESA CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI-ME DA DECLARA QUE CONCORDA E CUMPRIRAR TODAS AS EXIGENCIAS CONTIDAS NESTE EDITAL E EM SEUS ANEXOS. 
 
DADOS DOS REPRESENTANTES LEGAIS DA EMPRESA 
 
Srº(ª). IRACY SANTOS SILVA, brasileiro(a), natural de Boa Nova/BA maior, capaz, estado civil Solteira, profissão sócia, residente e domiciliado(a) Av. Augusto Franco, n°3260, Bairro 
Ponto Novo, portador(a) da RG nº 435.425 e do CPF n° 831.472.765-20. 
 
DADOS DA EMPRESA 
 
RAZÃO SOCIAL: CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI-ME 
ENDEREÇO: TRAVESSA SANTO ANTÔNIO, Nº 03, CENTRO,  CIDADE/UF: Aracaju/SE, CEP: 49.010-700. 
C.N.P.J.: 03.189.468/0001-64, INSCRIÇAO ESTADUAL: 27.098.656-1. 
E-MAIL: centrao.eletricidade@hotmail.com 
TELEFONE: (79) 3045-3054 
 
DADOS BANCÁRIOS 
 
BANCO: Banese 
AGÊNCIA: 014 
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OPERAÇÃO: 003 
CONTA: 124.644-1 

Aracaju-se, 16 de abril de 2019. 
 
 

 
 

_________________________________ 
IRACY SANTOS SILVA 
CI.n° 435.425-SSP/SE 

 CPF n° 831.472.765-20 
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HYDROLUZ COMÉRCIO EM GERAL EIRELI-EPP 
RUA TABAJARA - 356                             BAIR RO CENTRO 
ORATÓRIOS - MG                                    CEP: 35.439-000 
FONE: (31)3876-9456                             E-MAIL: HYDROLUZ.VENDAS@GMAIL.COM                               
CNPJ: 28.818.225/0001-79                       IE: 003057346.00-60 

 
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO  

               TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOA S 
 

ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DE V. Sª. ESTAMOS ENVIANDO NOSSOS PREÇOS PARA A VENDA DOS 
PRODUTOS PARA ESTA INSTITUIÇÃO (PREGÃO ELETRÔNICO N° 13/2019)  CONFORME SEGUE ABAIXO: 
 

ITEM PRODUTO MARCA QUANTIDADE UNIDADE  V.UNITÁRIO  V.TOTAL 

2 
LÂMPADA LED 20W BIVOLT, LUZ BRANCA, FORMATO 
MILHO (BASE E27). POWER XL 1500,000 UNIDADE  R$          15,28  

R$ 22.920,00 

VINTE E DOIS MIL NOVECENTOS E VINTE REAIS 

 
 
A EMPRESA E OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. 
VALIDADE PROPOSTA: 60(SESSENTA) DIAS 
PRAZO DE ENTREGA DOS MATERIAS: CONFORME EDITAL  
PRAZO DE GARANTIA: 12 (DOZE) MESES 
DADOS BANCARIOS: 
BANCO: SICOOB (756) 
AGÊNCIA: 3164    CONTA CORRENTE: 311.481-3  

 

DECLARAÇÃO   

 DECLARO QUE NOS PREÇOS COTADOS ESTÃO INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS TRIBUTOS E ENCARGOS 
DE QUALQUER NATUREZA INCIDENTES SOBRE O OBJETO DESTE PREGÃO, NADA MAIS SENDO LÍCITO 
PLEITEAR A ESSE TÍTULO TENDO TOTAL CONHECIMENTO E CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DESTE 
EDITAL DE PREGÃO E SEUS ANEXOS. 

 

ORATÓRIOS– MG, 16 DE ABRIL DE 2019. 
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X_̀~�]>Q}̀d_�ch\]>�������>yN�V>�����>ecd̀b>fe>ef�ifh\e��]>f]>]��̀d]>fe>_̀|̀_hfe>}h\hde��]�>

>>
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QRQP�TUNR>MQ>NRNVTN�>ecd̀b>fe>e�̀_di_e>]|h\he}>feb>a_]a]bdeb�>̀>

>>
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]̀klZ̀,q̂ako_Zs̀Y,lrq̂lt̀ka\,lul]o_̀[ka,_̂̀ v̀mwa,klt̂ k̀̀[_l,ao,xâỳkaY,[a\,_l̂ra\,ka,Z[]Z\a,zzz,l,z{,ka,̀ _̂|}f,l,[a
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px=jgw\zzJJ IjefJIeJIzhJJJZiJg ZfhJyhIJZz=Zy{Jf{Jg{jjJ

px=jyg\zJJJ IfewJdejzfhJJJZizz ZfhJyhIJZz=Zy{Jj{wJ{ygJ

px=jyJ\JJJJ ZyeZwJezdjhJJJZiwg ZfhJyhIJZz=Zy{Jg{Zw{Zfj

px=jyw\JJJJ JdeZgzeyfghJJJZify ZfhJyhIJZz=Zy{Jg{Zg{dZJ
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<=06>5?@7.2=0AB1CB/B2/.2DEF0A.2DG05AB/.82HIJKLML<HNM<9:;<OPQRHST<HUV<OWLXYLT<ZRWJLSR<JPH[R<\OL]N<N9̂ _̀
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ae{:̂ {eb

-B5>B82spn�ijrup<
<}BE5?>B~A082spn�ijrup<

<-./01.23240567.829:;<
<=06>5?@7.2=0AB1CB/B2/.2DEF0A.2DG05AB/.82HIJKLML<HNM<9:;<OPQRHST<HUV<OWLXYLT<ZRWJLSR<JPH[R<\OL]N<N9̂ _̀

9d̀ze:̀baaf:::agb9o<t<spntqsip<ut
ivwnijrsrp<vlur
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decfeecfTfgUUUdheai<N<j<klmnokpl
nNnqolhrlspt<Nqut

vE: vE: dcwUU ox<yUYUUUU ox<zwcUUUYUUUU degUzgTUd{
dd|Ue|yw

=.02.679̀\Q:<
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dzcwdacddagUUUdhwdlsn<klmnokptN
Nqut

vE: vE: dcwUU ox<zUYUUUU ox<eUcUUUYUUUU UzgUzgTUd{
dz|Ty|Ta

=.02.67QQQX9P<
<-./012.34567QQQX9P<

<=>?5@>7A7B50CD>67QQQX9P<
<H5C201ID>7H54.@J.?.7?>7K/L54>7KM504.?>67FO:PQRQ<FSR<TUV<;EW9FXY<FZ[<;\Q]8QY<̂9\:QX9<:EFG9<_;Q̀S<STabc

Uycad{czzegUUUdhe{Nc<ktoNlv<Npsv<un
Npmt

vE: vE: dcwUU ox<zaYUUUU ox<aUcwUUYUUUU degUzgTUd{
dT|yy|UU

=.02.67�ptmt<
<-./012.34567�ptmt<
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UfcaaTcyUdgUUUdhzwV�<�sptl
t�qlmtktl<n
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da|yy|Ta

=.02.67Nnu<
<-./012.34567Nnu<
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=.02.67l�olN��<
<-./012.34567l�olN��<

<=>?5@>7A7B50CD>67l�olN��<
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TaceUTcUT{gUUUdhUf~Nm<upvqop��pulot
klmnokpl<n
vno�pklv<nponNp

vE: vE: dcwUU ox<dcUUUYUUUUox<dcwUUcUUUYUUUUdegUzgTUd{
dd|d{|dz

=.02.67}hNp}iq<
<-./012.34567}hNp}iq<

<=>?5@>7A7B50CD>67}hNp}iq<
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�.325C7_l;̀|<FQ]8S̀<89:<�<]Q<̂\S]XS<̂9\Q:<S�8FZ�R9̀<PSF9<P\S�9SE\9b

B.@>07?>7�.325 ����A��- H.4.A�>0.7�5�1C40>

ox<dcwUUcUUUYUUUU TaceUTcUT{gUUUdhUf degUzgTUd{<dz|UU|Ue|{ey

ox<awUcUUUYUUUU decwdycTydgUUUdhy{ degUzgTUd{<dz|UU|Ue|{ey

ox<TUycaz{Y{wUU UfcaaTcyUdgUUUdhzw degUzgTUd{<dz|UU|Ue|{ey

ox<aUcwUUYUUUU Uycad{czzegUUUdhe{ degUzgTUd{<dz|UU|Ue|{ey

ox<eUcUUUYUUUU dzcwdacddagUUUdhwd degUzgTUd{<dz|UU|Ue|{ey

ox<wUc{TwYUUUU ddcwdycawdgUUUdhTf degUzgTUd{<dz|UU|Ue|{ey

ox<zwcUUUYUUUU ddcT{TcdUegUUUdhTT degUzgTUd{<dz|UU|Ue|{ey

ox<zwcUUUYUUUU ddcdawc{ydgUUUdhza degUzgTUd{<dz|UU|Ue|{ey

ox<zwcUUUYUUUU decfeecfTfgUUUdhea degUzgTUd{<dz|UU|Ue|{ey

ox<zycfUUYUUUU TfczTycTywgUUUdhUw degUzgTUd{<dz|UU|Ue|{ey

ox<yac{TUYUUUU T{ceyUczddgUUUdhzT degUzgTUd{<dz|UU|Ue|{ey

ox<yycUUUYUUUU TecwUyca{egUUUdh{{ degUzgTUd{<dz|UU|Ue|{ey

ox<yUceUUYUUUU ydczwaczUygUUUdh{f degUzgTUd{<dz|UU|Ue|{ey

ox<yUceUUYUUUU aUcU{acTfTgUUUdhaT degUzgTUd{<dz|UU|Ue|{ey

ox<yUceUUYUUUU dzcdwUc{yagUUUdhwf degUzgTUd{<dz|UU|Ue|{ey

ox<yUceUUYUUUU Uycdf{czefgUUUdhez degUzgTUd{<dz|UU|Ue|{ey

ox<yUceUUYUUUU TzcedecyTTgUUUdhTf degUzgTUd{<dz|UU|Ue|{ey
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66no6pnfo6q9996r7;40.4s/.24t/u1v4
/10/51
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7fny97n97lq9996r9;�5.2v1w~01�}1v-04
,-./0,1-2/
w/0t1,-w2/10/51
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y]m0.�bm�.wcfĉbd̂\m4.[_b.̂b]g\4.cdcfcb{a\d̂\.|\]c�cfb]\a_m.b.f_d�_]acgbg\.gbm.n]_n_m̂bm
bn]\m\d̂bgbm4.\a.m\�lcgb.m\]�.b[\]̂b.b.�bm\.g\.{bdf\m0

t]\�_\c]_ /9;71;67/:
/1=7/=71

Zqhp��u=.u.f]\g\dfcba\d̂_.�ld̂_.b_.n]_|\g_].g_.mcm̂\ab.can{cfb.db.]\mn_dmb[c{cgbg\.{\�b{
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@E[<H;[<;ỲBaa?b?YBcd@;[@;?G<H;0:;BY<?GB;=<J@Y?BE:;D@E;b@EcB;[B;̀<J?àBcd@;[@;DE<Jd@
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@E[<H;[<;ỲBaa?b?YBcd@;[@;?G<H;0:;BY<?GB;=<J@Y?BE:;D@E;b@EcB;[B;̀<J?àBcd@;[@;DE<Jd@
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[?>ÀJB[@;@;E<aÀGB[@;[B;V<aad@;I�Z̀?YB;<;b@?;Y@=Y<[?[@;@;DEBy@;E<YAEaB̀;Y@=b@EH<;DE<Y@=?yB;@;BEG?J@;21:;[@;S<YE<G@;.K.65266.4;NB[B
HB?a;hB><=[@;B;[<ỲBEBE:;b@?;<=Y<EEB[B;B;a<aad@;ma;-./01;h@EBa;[@;[?B;22;[<;BZE?̀;[<;26-9:;YAiB;BGB;b@?;̀B>EB[B;<;Baa?=B[B;D<̀@
IE<J@<?E@;<;MjA?D<;[<;QD@?@4

;;

;
�MwMP;wM�MPPQ;LQ\QTLQNOU;

;��|��|�����������

;
PRSPUqR;lMPPMUPQ;tRnPQ

;z����|��|������

;
QNQ;TU\UQ;NnNMV;SM;VQ;IMPMUPQ

Ata PREGÃO 13 (0530989)         SEI 0002331-84.2019.6.02.8000 / pg. 167



���������� ���	
��������������������	
����������
�

���������������� !�"#��$�%�& ��#$' ��(")#*$�%�!�� �+��+

,-./012312405/5

6

6

7589:;66

Ata PREGÃO 13 (0530989)         SEI 0002331-84.2019.6.02.8000 / pg. 168



���������� ���	
����

���	�����������	
�����������
�����
�������������	 ���

��� !"#�$�%�&'()"

*+,-./*01-2324/2,
*56789:;<*=9>?67@6*.<?7A@6;<
*56789:;<*/?B7@:;<*.<?7A@6;<*C?*D<;B@;E

*F
GHIJKLFMNIOHPQRSLF**TU*VVVWXYZVW[*

F
\M]̂ _̀ abcFGc\Fdc\eMfMbc\

*
*

ghijklimnkogggjpnm*q*3.T5/D,*-D*.r.5/232-D-.*.2/.r2

sOIt bIuSHRvKL Q̂RwxwIFwIFdLHQISRtIQOL yzxQORwxwI {xNLHF̂QRO|HRL {xNLHF}NL~xN

W r��+D-D*�r1,/.=3.T5. 1T2-D-. �V /�*W��VVVV /�*�VV�VVVV
�xHSx�F.��1*r.-

*dx~HRSxQOI�F.��1*r.-
*�LwINLFoF{IHuKL�F.��1*r.-

*bIuSHRvKLFbIOxN�xwxFwLFc~�IOLFc�IHOxwL�F<��>;C;*<?C*A989<;6*WZV*���*87�@<A*ZV��*<9�*86;:�;�*8;E?*BWX�

X r��+D-D*�r1,/.=3.T5. 1T2-D-. ZVV /�*����VV /�*W�W�Z�VVVV
�xHSx�FD�DT5

*dx~HRSxQOI�FD�DT5
*�LwINLFoF{IHuKL�FD�DT5

*bIuSHRvKLFbIOxN�xwxFwLFc~�IOLFc�IHOxwL�F<��>;C;*<?C*A7>@*B<@8@�*8;E?*.Z��*<9�*86;:�;�*�@�*[�*C?*>@A�:�7;�

L̀OxNFwLFdLHQISIwLH� \�Fjik���gggg

�kikjki���ogggjp�l*q*��-/,r1 *3,�./32,*.�*¡./Dr*.2/.r2

sOIt bIuSHRvKL Q̂RwxwIFwIFdLHQISRtIQOL yzxQORwxwI {xNLHF̂QRO|HRL {xNLHF}NL~xN

Z r��+D-D*�r1,/.=3.T5. 1T2-D-. W�VV /�*W��Z�VV /�*ZZ�[ZV�VVVV
�xHSx�F+,�./*¢r

*dx~HRSxQOI�F+,�./*¢r
*�LwINLFoF{IHuKL�F+,�./*¢r

*bIuSHRvKLFbIOxN�xwxFwLFc~�IOLFc�IHOxwL�F<��>;C;*<?C*ZV�*87�@<A�*<9�*86;:�;�*£@6�;A@*�7<¤@*¥8;E?*?Z�¦�

L̀OxNFwLFdLHQISIwLH� \�F��il�g�gggg

F

F

{xNLHF}NL~xNFwxFaOx� \�F�mi�l��gggg

*

*
{LNOxH

Informação RESULTADO FORNECEDOR COMPRASNET (0530991)         SEI 0002331-84.2019.6.02.8000 / pg. 169



1

Certidão CADIN EMPRESAS (0530997)         SEI 0002331-84.2019.6.02.8000 / pg. 170



���������� ���	
��������������������	
����������
�

���������������� !�"#��$�%�& �� #$!��� #$�#' ��!�!��# ��()*$�!��+� $��,-./���01!�!�-�1�'��-� ���

23456789:4;3<=>?7

@ABCDEFGBHIHJDHA
EKLMNOPQRESOTULMVLECRUMWVLQR
EKLMNOPQREDUXMVPQRECRUMWVLQREYUEZRQXVQ[

E
E
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 2686 - TRE-AL/PRE/PREG

 
 

À UNIDADE TRE/AL- AJ-DG
Conforme legislação de regência desta Corte Eleitoral, encaminho os
presentes autos eletrônicos devidamente instruídos.
Atenciosamente.
Pregoeiro/TRE-AL
 
LISTA DE VERIFICAÇÃO - Publicada a Portaria nº 226/2018 TRE-
AL/PRE/COCIN/AAU, SEI Nº 0004888-15.2017.6.02.8000 , que
regulamenta a obrigatoriedade do uso de listas de verificação dos
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, ART.1º. XI. - Atuação do
pregoeiro durante a fase de seleção do fornecedor deverá ser
verificada pelo Pregoeiro designado para o certame.
 
I - FASE INTERNA - JUNTADA PORTARIA SIM NÃO EVENTOS/OBS

1- Consta a designação do Pregoeiro, com a
juntada da Portaria de sua nomeação? X  0530952

II- Lances    

2 - A abertura da sessão ocorreu no horário
previsto no edital? X   

3 - Em havendo dois ou mais lances iguais,
prevaleceu aquele que foi recebido e registrado
primeiro?

  NÃO OCORREU

4 - Encerrada a etapa de lances, foi encaminhada,
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante
que tenha apresentado lance mais vantajoso, para
obtenção de melhor proposta, observando o
critério de julgamento?

X  ENCAMINHAMENTO PELO PREGOEIRO

5 – Foram negociadas condições diferentes
daquelas previstas no edital?  X JULGAMENTO DO PREGOEIRO SEGUE CRITÉRIOS OBJETIVOS

6 – Havendo planilha de custos, esta foi analisada?  X NÃO COSTA NO EDITAL A REFERIDA EXIGÊNCIA

III - Proposta    

7-Foi conferida Exclusividade de Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte na participação do
certame,quando o valor estimado for de até R$
80.000,00?

X   

8 -Foi conferida a preferência, nas aquisições de
bens e serviços de informática e automação, nos
termos do art. 3º da Lei nº8.248/91, quando
aplicável?

  OBJETO NÃO CONTEMPLA
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9-A proposta está em conformidade com os
requisitos estabelecidos no edital? X  

PROPOSTA ITENS 1 e 3 EMPRESA CENTRÃO: 0530954

PROPOSTA ITEM 2 EMPRESA HYROLUZ: 0530970

10 – Tendo havido a exigência da apresentação de
documentação complementar à proposta
(manuais,certificados, declarações etc.), a referida
documentação foi apresentada?

  

 

Edital item - Habilitação não exige

 

11 – Após a verificação de conformidade acima, a
classificação das propostas apresentou-
se adequada?

X  
 

ATESTO UNIDADE REQUISITANTE: 0531004

IV- JULGAMENTO    

12 – O melhor preço ofertado é compatível com os
preços praticados no mercado? X  

CONSIDERANDO A ESTIMATIVA DAS UNIDADES
RESPONSÁVEIS E RATIFICADAS PELA ADMINISTRAÇÃO NA
FASE INTERNA DO CERTAME

V- Habilitação    

15- A empresa apresentou prova de cadastro no
SICAF com os seus dados relativos à regularidade
fiscal válidos?

X  

CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG

EMPRESA ITENS 1 e 3: 0530968

EMPRESA ITEM 2: 0530982

15.1 - FGTS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG - ITEM 15

 

15.2 - INSS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.3 - RECEITA FEDERAL X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.4 - TRIBUTOS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.5 - Estando algum documento relativo à
regularidade fiscal desatualizado, foi assegurado à
empresa o direito de apresentar a documentação
atualizada

  NÃO FOI NECESSÁRIO- PESQUISA REALIZADA PELO
PREGOEIRO EM SÍTIOS OFICIAIS

16 – Constam nos autos Certidão negativa de
Débitos Trabalhistas? X  

DOCUMENTO ANEXO EMPRESA ITEM 1 e 3: 0530958

DOCUMENTO ANEXO EMPRESA ITEM 2: 0530974

17 – Consta consulta ao Cadin? X  CONSULTA CADIN EMPRESAS: 0530997

18 – Consta nos atuos os seguintes documentos
/consulta quando for o caso?    

18.1 – Declaração de inexistência de fatos
supervenientes e impeditivo; X  

DOCUMENTOS ANEXOS:

EMPRESA CENTRÃO ITENS 1 e  3:0530958

EMPRESA HYDROLUZ ITEM 2: 0530974

18.2 – Declaração que a empresa não emprega X  CONFORME ITEM 18.1

Informação 2686 (0531000)         SEI 0002331-84.2019.6.02.8000 / pg. 174



menor; X  CONFORME ITEM 18.1

18.3- Declaração de elaboração de independente de
proposta; X  CONFORME ITEM 18.1

18.4- Declaração de que se enquadra como
Microempresa ou empresa de pequeno porte; X  CONFORME ITEM 18.1

18.5- Existência de registros impeditivos da
contratação no Cadastro Nacional de Empresas
Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da
União, disponível no Portal da Transparência;

 X
COMPROVANTES ANEXOS V. ITEM 18.1

ATUALIZADO EMPRESAS CERTIDÃO CONSOLIDADA EVENTO
SEI Nº 0530987

18.6- Certidão negativa de inidôneos do TCU (art.
46 da Lei nº 8.443/1992)   CONFORME ITEM 18.5

18.7-Há alguma outra exigência do edital (no
tocante à habilitação) não contemplada por este
Papel de Trabalho? (especificar no campo
observações)

 x  

19 -Os documentos e anexos exigidos foram
apresentados nos prazos estabelecidos no edital   

O EDITAL NÃO ESTABELECE PRAZOS PARA APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTOS. O PREGOEIRO DETERMINA O
ENCAMINHAMENTO CONFORME ORIENTAÇÃO TCU.
ESTABELECE PRAZOS DENTRO DE CRITÉRIOS DE
RAZOABILIDADE. CONFORME A COMPLEXIDADE DO
CERTAME

VI - ATA    

20- A ata contém os seguintes elementos: licitantes
participantes, propostas apresentadas e
lances ofertados na ordem de classificação,
aceitabilidade da proposta de preço, habilitação e
recursos interpostos?

X  
NÃO OCORREU RECURSO

ATA PREGÃO 13/2019: 0530989

21- A ata encontra-se assinada pelo pregoeiro e
pela equipe de apoio? X  

ASSINADA ELETRONICAMENTE PELO PREGOEIRO.
RATIFICAMOS A PARTICIPAÇÃO COMO EQUIPE DE APOIO DO
SERVIDOR RODRIGO FERREIRA MOURA

22- Declarado o vencedor, os licitantes
manifestaram imediata e motivadamente intenção
de recorrer, em campo próprio do sistema?

  NÃO OCORREU RECURSO

23- Os memoriais do recurso foram apresentados
no prazo de 3 (três) dias?   NÃO OCORREU RECURSO

24- No caso de interposição de recurso por
qualquer dos licitantes, os demais foram intimados,
na sessão pública, da possibilidade de apresentar
contra-razões no prazo de 03(três) dias, contados
do término do prazo do recorrente?

  NÃO OCORREU RECURSO

25- O pregoeiro reconsiderou a decisão
impugnada?   NÃO OCORREU RECURSO

26-Caso o pregoeiro não tenha reconsiderado a
decisão impugnada, o processo foi instruído e
submetido à consideração do Presidente do
Tribunal, respeitando o prazo de 05 (cinco) dias
úteis?

  NÃO OCORREU RECURSO

27- Houve manifestação do Presidente (ratificando
a decisão tomada pelo Pregoeiro ou CPL ou
eformando-a), respeitado o prazo de 05(cinco) dias
úteis?

  NÃO OCORREU RECURSO
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28- Se mantida a decisão do pregoeiro, o fato foi
comunicado aos licitantes?   NÃO OCORREU RECURSO

VIII – Procedimentos Finais    

29- Não havendo interposição de recursos, houve a
adjudicação, pelo pregoeiro, do objeto licitado ao
licitante vencedor?

X  0530999

30- Havendo interposição de recurso, houve a
adjudicação e homologação do objeto licitado ao
licitante vencedor pelo Desembargador Presidente?

  NÃO OCORREU RECURSO

31 - Consta nos autos demais relatórios extraídos
do comprasnet (proposta e resultado por
fornecedor) e relatório do pregoeiro?

x  

Propostas v. item 9

Resultado Fornecedor -0530991

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 22/04/2019, às 16:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0531000 e o código CRC D74E1DD0.

0002331-84.2019.6.02.8000 0531000v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0002331-84.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ALMOXARIFADO
ASSUNTO : FASE EXTERNA - PREGÃO Nº 13/2019

 

Parecer nº 744 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Senhor Diretor-Geral,
 
 
Conforme determinado pelo Art. 4º, inciso XV, da

Resolução TRE-AL nº 15.787/2017,  procedemos à análise da
regularidade do procedimento contido nos presentes autos,
Pregão Eletrônico nº 13/2019, objetivando a aquisição de
material de consumo (lâmpadas) necessário para atender
à demanda das Unidades Administrativas e Cartorárias do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, durante o exercício de
2019.

Quanto às listas de verificação, exigidas por força
da Portaria nº 226/2018 TRE/AL/PRE/COCIN/AAU, SEI
nº 0004888-15.2017.6.02.8000, que regulamentou sua
obrigatoriedade em procedimentos de contratações de bens e
serviços no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
temos que o  ANEXO XI, LISTA DE VERIFICAÇÃO -
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – PREGÃO foi lançado
no  evento (0531000), sem que tivesse sido apontada
alguma irregularidade.

A seguir, o ANEXO VI - Análise de conformidade
prévia à homologação do procedimento licitatório, na
modalidade pregão eletrônico:

 

Item Questionário
Sim
Não
N/A

Evento

1

Os comprovantes das publicações do
edital resumido constam do processo?
Ref. Decreto n.º 5.450/05, art. 30, XII,
“a” e Lei n.º 8.666/93, art. 38, II

SIM
0522548
0522833
0522854

2

O aviso contendo o resumo do edital foi
publicado nos meios previstos pela
legislação?
Para a Administração Pública Federal:

até R$ 650 mil (DOU e internet)
de R$ 650 mil a R$ 1,3 milhão
(DOU, internet e jornal de grande
circulação local)
acima de R$ 1,3 milhão ou na
hipótese de pregão para SRP
(DOU, internet e jornal de grande
circulação regional ou nacional)

Ref. Decreto n. 5.450/05, art. 17.

SIM idem

3

Foi respeitado o prazo de 8 (oito) dias
entre a divulgação da licitação
(publicação do aviso do edital) e a
realização do certame?
Ref. Decreto nº 5.450/05, art. 17, §4º.

SIM idem

4

A ata de realização do pregão
eletrônico consta do processo e
contém registro dos licitantes
participantes, das propostas
apresentadas, dos lances ofertados na
ordem de classificação, da
aceitabilidade da proposta de preço, da
habilitação e dos recursos porventura
interpostos, respectivas análises e
decisões?
Ref. Decreto nº 5.450/05, art. 30, XI,
alíneas “a” até “f”.

SIM 0530989

5
O ato de adjudicação e a publicação no
DOU constam do processo?
Ref. Lei nº 8.666/93, art. 38, VII.

SIM 0530999

6

O comprovante da publicação do
resultado da licitação consta do
processo?
Ref. Decreto nº 5.450/2005, art. 30.

 Fase posterior

Os documentos necessários à
habilitação (originais ou cópias
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7

autenticadas por cartórios
competentes ou por servidores da
administração ou publicação em órgão
da imprensa oficial) constam do
processo?
Ref. Decreto n.º 5.450/05, art. 30, X e
Lei n.º 8.666/93, art. 38, XII
combinado com o art. 32.

SIM 0531000

8
Os documentos apresentados pela
licitante estavam válidos na data da
sessão?

SIM idem

9
A proposta da licitante declarada
vencedora foi assinada por pessoa com
poderes para representar a empresa?

 
SIM
 

0530954
0530970

10

Foi constatada a inexistência de
registros indicativos de que a futura
contratada esteja apenada com
impedimento ou suspensão de licitar
com a União e foi verificada a
inexistência de registros de
inidoneidade (TCU, CGU e CEIS)?

SIM
 
0531000

 

 
 
Dessa forma,  esta AJ-DG conclui pela legalidade do

presente procedimento licitatório, realizado na modalidade
pregão, na forma eletrônica, regido pela Lei nº 10.520/2002,
pelos Decretos nº 5.450/2005 e, subsidiariamente, pela Lei nº
8.666/93, não havendo óbice à homologação do PE nº 13/2019
e subsequente contratação das empresas:

 
- CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI - ME,

CNPJ 03.189.468/0001-64 para fornecimento dos itens 1 e
3, pelo valor total de R$ 1.872,00 (um mil, oitocentos e
setenta e dois reais), conforme proposta comercial
(0530954) e descrição abaixo: 

 
 

ITEM Descrição Unid. Quantidade Marca Valor
unitário Valor total

1
LÂMPADA led tubular 120 cm, bivolt 20w, luz branca,
base g13. UNIDADE 50 EMBU

LED R$ 14,00 R$ 700,00

3
LÂMPADA led tipo globo, base E27, luz branca, com
9W de potência. UNIDADE 200 AVANT R$ 5,86 R$ 1.172,00

 
 
- HYDROLUZ COMÉRCIO EM GERAL EIRELI -

EPP, CNPJ 28.818.225/0001-79 para fornecimento do
item 2, pelo valor total de R$ 22.920,00 (vinte e dois mil,
novecentos e vinte reais), conforme proposta comercial
(0530970) e descrição abaixo:

 
 

ITEM Descrição Unid. Quantidade Marca Valor
unitário Valor total

 
2

LÂMPADA led 20W bivolt, luz branca, formato milho
(base e27). UNIDADE 1500 POWER

XL R$ 15,28 R$ 22.920,00

 
À  consideração superior.
 
 

Documento assinado eletronicamente por VINÍCIUS SILVA BRANDÃO, Estagiário(a),
em 24/04/2019, às 14:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 24/04/2019, às 14:50, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 24/04/2019, às 14:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0531455 e o código CRC 6AF16408.

0002331-84.2019.6.02.8000 0531455v14
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 24 de abril de 2019.
Constatada a regularidade de todos os atos

procedimentais realizados no presente certame licitatório, em
especial a Ata de Realização do Pregão Eletrônico (0530989),
o Resultado por Fornecedor (0530991), o Termo de
Adjudicação (0530999), e, finalmente, considerando o
pronunciamento da Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral
(0531455), torno os presentes autos conclusos ao
Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente deste
Tribunal, para os fins do disposto no art. 4º, inciso XXII, da
Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, c/c o art. 27 do Decreto
nº 5.450, de 31 de maio de 2005.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Diretor-
Geral em exercício, em 24/04/2019, às 17:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0532286 e o código CRC A88556A2.

0002331-84.2019.6.02.8000 0532286v1
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PROCESSO : 0002331-84.2019.6.02.8000
INTERESSADO : Secretaria de Administração

ASSUNTO : Pregão eletrônico nº 13/2019. Aquisição de material de consumo (lâmpadas) para atender à demanda das unidades deste Tribunal.

 

Decisão nº 1286 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES

 
 
Concluído o presente procedimento licitatório e tendo em

vista o pronunciamento da Assessoria Jurídica da Direção-Geral
através do Parecer nº 744 (0531455), que atestou a legalidade de
todo o certame, HOMOLOGO, para que surta seus jurídicos e legais
efeitos, o resultado do Pregão Eletrônico n.° 13/2019, em
conformidade com a Ata de Realização do Pregão Eletrônico
(0530889), cujo objeto a aquisição de material de consumo
(lâmpadas) necessário para atender as demandas das
Unidades Administrativas e Cartorárias do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas durante o exercício de 2019, que foi
adjudicado à empresa CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI -
ME, CNPJ nº 03.189.468/0001-64, para o fornecimento dos
itens 1 e 3 do Edital, sendo a contratação no valor total de R$
1.872,00 (mil, oitocentos e setenta e dois reais evento
0530954) , e à empresa HYDROLUZ COMÉRCIO EM GERAL
EIRELLI – EPP, CNPJ 28.818.225/0001-79, para fornecimento
do item 2 do Edital pelo valor total de R$ 22.920,00 (vinte e
dois mil, novecentos e vinte reais – evento 0530970).

 
Desse modo, com arrimo no art. 4º, XXII, da Lei nº

10.520/02, combinado com o Decreto nº 5.450/05 (Regulamento do
Pregão na Forma Eletrônica), AUTORIZO a contratação.

 
À Secretaria de Administração para as providências que

se fizerem necessárias à consecução deste procedimento.

 

 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 25/04/2019, às 17:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0532506 e o código CRC 7AA2D3EB.
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PODER JUDICIÁRIO
 Tribunal Superior Eleitoral

 Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
  

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00013/2019

  
Às 18:28 horas do dia 26 de abril de 2019, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0002331-84.2019,
Pregão nº 00013/2019. 
 

 
Resultado da Homologação

 
Item: 1
Descrição: LÂMPADA FLUORESCENTE
Descrição Complementar: Lâmpada led tubular 120 cm, bivolt 20w, luz branca, base g13.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 50 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 786,5000 Situação: Homologado
 
Adjudicado para: CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI , pelo melhor lance de R$ 739,0000 , com valor negociado a
R$ 700,0000 .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 22/04/2019
15:36:40 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: CENTRAO DA ELETRICIDADE
EIRELI, CNPJ/CPF: 03.189.468/0001-64, Melhor lance: R$ 739,0000, Valor

Negociado: R$ 700,0000

Homologado 26/04/2019
18:28:00

JOSE
RICARDO
ARAUJO E

SILVA

 
Item: 2
Descrição: LÂMPADA FLUORESCENTE
Descrição Complementar: Lâmpada led 20W bivolt, luz branca, formato milho (base e27).
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1.500 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 30.600,0000 Situação: Homologado
 
Adjudicado para: HYDROLUZ COMERCIO EM GERAL EIRELI , pelo melhor lance de R$ 22.920,9800 , com valor
negociado a R$ 22.920,0000 .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 22/04/2019
15:36:40 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: HYDROLUZ COMERCIO EM
GERAL EIRELI, CNPJ/CPF: 28.818.225/0001-79, Melhor lance: R$ 22.920,9800,

Valor Negociado: R$ 22.920,0000

Homologado 26/04/2019
18:28:00

JOSE
RICARDO
ARAUJO E

SILVA

 
Item: 3
Descrição: LÂMPADA FLUORESCENTE
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Descrição Complementar: Lâmpada led tipo globo, base E27, luz branca, com 9W de potência.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 200 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 1.890,0000 Situação: Homologado
 
Adjudicado para: CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI , pelo melhor lance de R$ 1.172,0000 .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 22/04/2019
15:36:40 - Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: CENTRAO DA ELETRICIDADE

EIRELI, CNPJ/CPF: 03.189.468/0001-64, Melhor lance: R$ 1.172,0000

Homologado 26/04/2019
18:28:00

JOSE RICARDO
ARAUJO E SILVA

 
 

Fim do documento
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DESPACHO

Maceió, 26 de abril de 2019.
À SLC, para publicar o resultado do certame e

posterior remessa do feito à SGO, para emissão da competente
nota de empenho.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 26/04/2019, às 18:35, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0533912 e o código CRC A2F0670C.

0002331-84.2019.6.02.8000 0533912v1
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Presidência da República
Imprensa Nacional

Envio Eletrônico de Matérias
Comprovante de Recebimento

A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de publicação de matérias
com as seguintes características:

Data de envio: 03/05/2019 11:22:36
Origem: Setor de Licitações e Contratos
Operador: SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE
Ofício: 5289542
Data prevista de publicação: 06/05/2019
Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3
Forma de pagamento: Empenho

As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal indicados no Ofício
Eletrônico após validação e análise de adequação à legislação que disciplina a publicação de
matérias nos Jornais Oficiais.

Matérias

Sequencial Arquivo(s) MD5
Tamanho

(cm)
Valor

11657869
Aviso de Homologação Pregão Eletrônico nº 13-2019 -
CENTRÃO DA ELETRICIDADE - HYDROLUZ.rtf

c6d0ae06705a24cd
98372fc3676ae80c

5,00
R$

165,20

Total da matéria 5,00
R$

165,20

TOTAL DO OFICIO 5,00
R$

165,20

Imprensa Nacional - recibo de recebimento de ofício https://incom.in.gov.br/recibo.do?idof=5289542

1 de 1 03/05/2019 11:22
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO SEGUNDO ao Acordo de Cooperação Técnica nº 02/2017. CEDENTE: TRF 4ª
Região. CESSIONÁRIA: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA. OBJETO:
Prorrogação da vigência do Acordo, cujo objeto é a cessão do software SISRET - Sistema de
Retenção de Encargos Trabalhistas, por mais 12 meses, a partir de 25/05/2019. PA:
0002567-18.2017. ASSINATURA: Des. Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz,
Presidente, em 29/04/2019.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO Quarto ao Contrato nº 27/2015. CONTRATANTE: TRF 4ª Região. CONTRATADA:
Clanes Assessoria, Projetos e Fiscalização em Construção Civil Ltda. OBJETO: Prorrogação da
execução e vigência do contrato de fiscalização da obra do prédio anexo, com acréscimo
de serviços, por mais 04 meses, a partir de 10/07/2019. VALOR TOTAL: R$ 80.589,64. DOT.
ORÇAMENTÁRIA: PT-107760; ND 3390.39 e reforço à 2019NE510343, datada de
30/04/2019. PA: 0002589-81.2014. ASSINATURA: Des. Federal Carlos Eduardo Thompson
Flores Lenz, Presidente, em 30.04.2019.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO SÉTIMO ao Contrato nº 17/2014. CONTRATANTE: TRF 4ª Região.
CONTRATADA: Refeicenter Alimentação Coletiva Ltda. OBJETO: Prorrogação excepcional da
vigência do contrato, cujo objeto é a cessão de uso de área, equipamentos e instalações
próprias do TRF4 para exploração econômica dos serviços de Restaurante/Lanchonete por
empresa do ramo, por mais 30 dias, a partir de 01/05/2019. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PT
107760; ND 3390-39 e NE 2019NE500105. VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 3.133,57. PA:
0013595-22.2013. ASSINATURA: Letícia Pereira Carello, Diretora Geral, em exercício, em
29.04.2019.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA TRE/AL n° 02-B/2019; Proc. SEI nº 0006778-52.2018.6.02.8000; PE nº 06/2019; Fund.
Legal: Leis nºs 8.666/1993, 10.520/2002, e Decretos nsº 5.450/2005 e 7.892/2013;
Gerenciador da Ata: TRE/AL; Órgão Participante: 59º Batalhão de Infantaria Motorizado em
Alagoas; Vigência: 8 meses, contados da publicação do extrato. Assinatura: 16/04/19;
Objeto: Registro de Preços de material de consumo - material de limpeza(Itens: 15-PAPEL
HIGIÊNICO, 16-PASTILHA SANITÁRIA, 17-SABÃO EM PÓ, 18-SABONETE LÍQUIDO); Relação
contendo: fornecedor, CNPJ, item, marca, unidade, quantidade, valor unitário, valor total,
respectivamente. (consultar no PE nº 06/2019, no site: www.tre-al.jus.br - Transparência -
Compras - Atas de Registro de Preços). VSB ACESSÓRIOS EMPRESARIAIS EIRELI; CNPJ nº

30.415.366/001-92; Item 15, VELUD, PACOTE, 13.000, R$ 4,60, R$ 59.800,00; Item 16,
SANY, PACOTE, 6.300, R$ 2,90, R$ 18.270,00; Item 17, ESPUMIL, PACOTE, 7.500, R$ 2,99,
R$ 22.425,00; Item 18, VALENCIA, UNIDADE, 520, R$ 9,60, R$ 4.992,00.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 24/2018; Processo SEI TRE-AL nº 0003476-
78.2019.6.02.8000; Fund. Legal: art.65, I, "b" da Lei nº 8.666/93; Partes: União, através do
TRE/AL, e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, CNPJ nº 34.028.316/0004-56;
Objeto: aumentar a dotação orçamentária do contrato original para a contratação do
serviço de vales postais eletrônicos a serem utilizados nas Eleições suplementares do
município de Santa Luzia do Norte; valor total: 3.293,05; Assinatura: 25/04/2019.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo SEI nº 0002331-84.2019.6.02.8000.
O Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO, Presidente do

TRE/AL, homologou, em 25/04/2019, o resultado do Pregão Eletrônico nº 13/2019, cujo
objeto é a aquisição de material de consumo (lâmpadas), necessário para atender as
demandas das Unidades Administrativas e Cartorárias do TRE-AL durante o exercício de
2019, adjudicando o seu objeto às empresas: CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI - ME, CNPJ
nº 03.189.468/0001-64, para o fornecimento dos itens 1 e 3 do Edital, no valor total de R$
1.872,00 e HYDROLUZ COMÉRCIO EM GERAL EIRELLI - EPP, CNPJ 28.818.225/0001-79, para
fornecimento do item 2, pelo valor total de R$ 22.920,00, autorizando as contratações das
referidas empresas, com arrimo no art. 4º, XXII, da Lei nº 10.520/02 e no Decreto nº
5.450/05.

Maceió - AL, 3 de maio de 2019.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 9/2019, para fornecimento de gás liquefeito de petróleo. PARTES: União,
através do TRE-AP e a empresa M. DA SILVA OLIVEIRA - ME, inscrita no CNPJ (MF) sob o
nº 00.451.408/0001-80. Objeto: Fornecimento de gás liquefeito de petróleo (GLP) em
botijão de 13kg. Valor do contrato: R$ 3.465,00 (três mil e quatrocentos e sessenta e cinco
reais). VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a partir de 10/05/2019. Data de assinatura: 03/05/2019.
Signatários: Des. Rommel Araújo de Oliveira, Presidente do TRE/AP e Marciel da Silva
Oliveira, representante da contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
SECRETARIA DO TRIBUNAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
EXTRATO DE RESCISÃO

Processo: PAD 18892/2017 TRE-AM Espécie: Termo de Rescisão Amigável ao Contrato n.
03/2013 de locação de imóvel destinado a abrigar o posto de atendimento de São
Sebastião do Uatumã/AM. Locatário: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS.
Locador: GILVANDRO JOSÉ CUNHA GUIMARÃES. Objeto: O presente termo tem por objeto
a Rescisão Amigável ao Contrato n. 03/2013, a contar de 26/03/2019. Fundamentação
Legal: art. 79, inciso II, da Lei 8.666/93. Data da Assinatura: 02/04/2019. Assinam: Desdor.
JOÃO DE JESUS ABDALA SIMÕES, pelo locatário, e o Sr. GILVANDRO JOSÉ CUNHA
GUIMARÃES, pelo locador.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
AVISO DE REVOGAÇÃO

PREGÃO Nº 90/2018

Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 16941/2018.
Objeto: Pregão Eletrônico - Serviços Telefônicos Fixos Comutados STFC (fixo-fixo e fixo-
móvel), na modalidade local e longa distância nacional, a ser executado de forma contínua,
para atender as necessidades das unidades da Justiça Eleitoral do Estado do Ceará.

ANDREIA VASCONCELOS TOMAZ
Pregoeira

(SIDEC - 03/05/2019) 070007-00001-2019NE000025
DIRETORIA-GERAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO

Processo PAD n.º 16.941/2018. Espécie: Contrato 17/2019. Partes: TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO CEARÁ e TELEMAR NORTE LESTE S/A. Objeto: Prestação de Serviços
Telefônicos Fixos Comutados -STFC (fixo-fixo e fixo-móvel), na modalidade local e longa
distância nacional. Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 13/2019, conforme a Lei n.°
10.520/2002 e Decreto n.° 5.450/2005, e nas determinações da Lei 8.666/1993 e suas
alterações. Assina pelo TRE/CE, Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE, e pela
contratada, Davi de Oliveira Bertucci e Carlos Alberto da Costa Barbosa.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 1º Termo Aditivo ao Contrato N.º 14/2017 celebrado com as pessoas físicas
GETÚLIO AZEVEDO VASCONCELOS e VÂNIA MARIA CAVALCANTE VASCONCELOS. Objeto:
Prorrogar o Contrato por 30 (trinta) meses, a partir de 23 de agosto de 2019. Fundamento:
art. 24, X, da Lei nº 8.666/1993 e na autorização contida no Processo Administrativo Digital
n.º 4.376/2019. Assina, pelo TRE, Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE e Getúlio
Azevedo Vasconcelos e Vânia Maria Cavalcante Vasconcelos.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 1º Termo Aditivo ao Contrato N.º 14/2019 celebrado com a empresa INOV A
TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA. Objeto: Alterar o início do período de instalação dos 40
(quarenta) postos contratados para 06 de maio de 2019, correspondendo a uma supressão
contratual de R$ 50.981,44 (cinquenta mil, novecentos e oitenta e um reais e quarenta e
quatro centavos), equivalente a 3,69% do valor inicial contratado. Fundamento: art. 65, §
1º, da Lei nº 8.666/1993 e na autorização contida no Processo Administrativo Digital n.º
6.625/2019. Assina, pelo TRE, Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio n.° 05/2019 que entre si firmam a União, através do TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ e a JUSTIÇA FEDERAL DO CEARÁ. Objeto: formação de
Junta Médica para aviação pericial dos casos previstos na Lei n.º 8.112/90, nos servidores
ativos e inativos do TRE/CE e da Justiça Federal de primeira instância do estado do Ceará.
Assina pelo TRE, Desembargador Haroldo Correia De Oliveira Máximo, Presidente Do
TRE/CE e pela Justiça Federal do Ceará, Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho,
Diretor do Foro da Justiça Federal. PAD n.º 8.638/2019.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO
RESULTADO DE JULGAMENTO

TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2019

A Comissão Especial de Licitação de Projetos e Obras do Tribunal Regional
Eleitoral do Espírito Santo vem comunicar aos interessados o resultado da fase de
julgamento das propostas do certame em epígrafe, que tem como objeto a contratação de
serviços técnicos profissionais para elaboração de projeto básico e executivo da obra de
reforma de partes específicas dos edifícios Sede e Anexo do TRE-ES, localizados em Vitória-
ES. Foi classificada em 1º (primeiro) lugar a empresa Loft Interiores, Arquitetura e
Construção Ltda - EPP, com o valor global de R$ 27.290,00 (vinte e sete mil, duzentos e
noventa reais) e em 2º (segundo) lugar a empresa EGM Consultoria e Projetos Ltda - ME,
com o valor global de R$ 27.740,00 (vinte e sete mil, setecentos e quarenta reais). Os
autos pertinentes a este procedimento licitatório encontram-se com vista franqueada aos
interessados, nesta Comissão. Processo: 10.961/2018.

Vitória - ES, 3 de maio de 2019.
ALOYSIO GABRIEL MATTOS

Presidente da Comissão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO Nº 3/2019

O TRE-GO torna público a homologação da licitação, modalidade Pregão, forma
eletrônica, nº 03/2019 (PAD nº 281/2019), que tem por objeto a aquisição, com
fornecimento parcelado, de água mineral, sem gás, acondicionada em garrafões de litros.
Quantidade: 8880 garrafões. Empresa Vencedora: JR ÁGUAS EIRELI. CNPJ 97.546.623/0001-
04. Data da homologação 30/04/2019. Os autos encontram-se com vistas franqueadas aos
interessados.

Goiânia - GO, 3 de maio de 2019.
CRISTINA TOKARSKI PERSIJN

Secretária de Administração e Orçamento

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO n.º 32/2019. Protocolo PAD no 1577/2019-TRE/MA. Objeto:
Prestação de garantia HP com suporte a hardware e software, com cobertura de peças e
partes originais Hewlett-Packard, mão-de-obra e atendimento on-site. Contratado:
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA. Valor Estimado de R$ 130.444,02 (cento e trinta mil
quatrocentos e quarenta e quatro reais e dois centavos). Fundamento Legal: Art. 25, I da
Lei 8.666/93 e alterações posteriores. Data: 02/05/2019. Ratificação: DES . DES. CLEONES
CARVALHO CUNHA, Presidente do TRE/MA.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO n.º 33/2019. Protocolo PAD no 1838/2019-TRE/MA. Objeto:
Aquisição de dois módulos de potência 30kVA/30kW, tensão de entrada 380V, tensão de
saída 380V, frequência 60Hz do nobreak Liebert 40 KVA. Contratado: VERTIV TEC N O LO G I A
DO BRASIL LTDA. Valor Estimado de R$ 72.760,94 (setenta e dois mil, setecentos e sessenta
reais e noventa e quatro reais). Fundamento Legal: Art. 25, I da Lei 8.666/93 e alterações
posteriores. Data: 03/05/2019. Ratificação: DES. CLEONES CARVALHO CUNHA, Presidente
do TRE/MA.
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DESPACHO

Maceió, 06 de maio de 2019.

À SGO/COFIN,

Para emissão das competentes notas de empenho, após publicação no DOU do
resultado do certame, conforme Despacho GSAD, doc. SEI n° 0533912.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Técnico Judiciário, em 06/05/2019, às 15:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0536628 e o código CRC 58D7C105.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

SIAFI - PRÉ-EMPENHO

 __ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PRE-
EMPENHO)__________________
 06/05/19  15:44                                      USUARIO : HEBERTH        
 DATA EMISSAO    : 06Mai19                            NUMERO  : 2019PE000191   
 DATA LIMITE     :                                                             
 UG EMITENTE     : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS             
 GESTAO EMITENTE : 00001  - TESOURO NACIONAL                                   
 FAVORECIDO      :                                                             
 TAXA CAMBIAL    :                                                             
                                                                               
                                                                               
 OBSERVACAO / FINALIDADE                                                       
 UA:SMR. ANULAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO Nº 123/2019 QUE TRATA DA AQUISIÇÃO
DE LÂMPADAS
 PARA EMISSÃO DE EMPENHO.                                                      
                                                                               
                                                                               
 EVENTO ESF PTRES    FONTE      ND     UGR      PI                    V A L O R
 401083  1 084621  0100000000 339030        AOSA MCONST               33.276,50
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
 LANCADO POR : 00938512439 - HEBERTH              UG : 070011   06Mai19   15:40
 PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA                                    
*********************************************************************************
O presente pré-empenho anulou a reserva de crédito nº 123 0516490 para emissão
dos empenhos.
Att.                                                                          
 

Documento assinado eletronicamente por HEBERTH HENRIQUE ARAÚJO PINHEIRO,
Técnico Judiciário, em 06/05/2019, às 15:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0536693 e o código CRC 7CD790D3.
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Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 06/05/2019, às 16:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 06/05/2019, às 18:01, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 07/05/2019, às 17:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0536780 e o código CRC EBF76788.
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Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 06/05/2019, às 16:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 06/05/2019, às 18:02, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 07/05/2019, às 17:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0536788 e o código CRC F4DC0FDF.
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

 2019NE000387
 2019NE000388

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por TONY WARREN GOMES DE SÁ, Técnico
Judiciário, em 06/05/2019, às 16:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0536791 e o código CRC 2BA09777.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 06 de maio de 2019.
À SAD,
Para assinatura do empenho 2019NE000387

(0536780) e 2019NE000388 (0536788).
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 06/05/2019, às 16:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0536824 e o código CRC FDAE0F7B.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 07 de maio de 2019.
Sigam os autos à SEALMOX, para remessa das

notas de empenho aos respectivos fornecedores e demais
medidas cabíveis.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 07/05/2019, às 18:29, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0537718 e o código CRC 6C693D5E.
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Despacho SAD 0537718         SEI 0002331-84.2019.6.02.8000 / pg. 195



E-mail - 0537993

Data de Envio: 
  08/05/2019 13:26:29

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE ALMOXARIFADO <almoxarifado@tre-al.jus.br>

Para:
    centrao.eletricidade@hotmail.com

Assunto: 
  Envio de Nota de Empenho 2019NE000387 PA 2331-84.2019

Mensagem: 
   Prezado fornecedor,

1. Encaminhamos em anexo as notas de empenho emitida em favor dessa Empresa.

2. Pedimos o favor de inserir os dados bancários da empresa e o número do empenho na nota fiscal,
quando de sua emissão.

3. LOCAL DE ENTREGA: SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DO TRE/AL, AV. MENINO MARCELO (ANTIGA VIA
EXPRESSA), Nº 7200-D BAIRRO SERRARIA, CEP: 57046-000 MACEIÓ-AL. TEL.: (82) 3328.1947 - PONTO DE
REFERÊNCIA: EM FRENTE À SAMU E PRÓXIMO À CONCESSIONÁRIA AUTO VANESSA.

4. Deixamos claro que NÃO ACEITAREMOS a entrega de material diversa do que foi cotado e está
registrado na Nota de Empenho, no que diz respeito às características, sobretudo mudança de MARCA ou
unidade (Kg, L, g, etc..). Qualquer dúvida entrar em contato por e-mail ou nos telefones abaixo ANTES da
remessa do material para evitarmos dissabores durante o processo de aceite neste Tribunal.

5. Por fim, pedimos confirmar o recebimento desta nota de empenho respondendo a este e-mail. É
imprescindível para que não tenhamos problemas com prazos contados para entrega do material que
começa a contar a partir desse recebimento do mesmo.

Atenciosamente
Luciana Wander de Oliveira Melo
Chefe da SEALMOX
almoxarifado@tre-al.jus.br
(82) 3328-1947
(82)2122-7690
(82)2122-7691

Anexos:
    SIAFI___Nota_de_Empenho_0536780.html
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E-mail - 0537996

Data de Envio: 
  08/05/2019 13:27:11

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE ALMOXARIFADO <almoxarifado@tre-al.jus.br>

Para:
    hydroluz.vendas@gmail.com

Assunto: 
  Envio de Nota de Empenho 2019NE000388 PA 2331-84.2019

Mensagem: 
   Prezado fornecedor,

1. Encaminhamos em anexo as notas de empenho emitida em favor dessa Empresa.

2. Pedimos o favor de inserir os dados bancários da empresa e o número do empenho na nota fiscal,
quando de sua emissão.

3. LOCAL DE ENTREGA: SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DO TRE/AL, AV. MENINO MARCELO (ANTIGA VIA
EXPRESSA), Nº 7200-D BAIRRO SERRARIA, CEP: 57046-000 MACEIÓ-AL. TEL.: (82) 3328.1947 - PONTO DE
REFERÊNCIA: EM FRENTE À SAMU E PRÓXIMO À CONCESSIONÁRIA AUTO VANESSA.

4. Deixamos claro que NÃO ACEITAREMOS a entrega de material diversa do que foi cotado e está
registrado na Nota de Empenho, no que diz respeito às características, sobretudo mudança de MARCA ou
unidade (Kg, L, g, etc..). Qualquer dúvida entrar em contato por e-mail ou nos telefones abaixo ANTES da
remessa do material para evitarmos dissabores durante o processo de aceite neste Tribunal.

5. Por fim, pedimos confirmar o recebimento desta nota de empenho respondendo a este e-mail. É
imprescindível para que não tenhamos problemas com prazos contados para entrega do material que
começa a contar a partir desse recebimento do mesmo.

Atenciosamente
Luciana Wander de Oliveira Melo
Chefe da SEALMOX
almoxarifado@tre-al.jus.br
(82) 3328-1947
(82)2122-7690
(82)2122-7691

Anexos:
    SIAFI___Nota_de_Empenho_0536788.html
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[almoxarifado] Envio de Nota de Empenho 2019NE000388 PA 2331-84.2019mais        

De: HYDROLUZ COMÉRCIO <hydroluz.vendas@gmail.com>
Data: 15/05/2019 08:30 AM
Para: Antonio L. Cavalcante <antoniocavalcante@tre-al.jus.br>



Bom dia.
E-mail recebido.
 
Att.
 
Vanessa
 
Em qua, 8 de mai de 2019 às 13:27, TRE-AL/SEÇÃO DE ALMOXARIFADO <almoxarifado@tre-al.jus.br>
escreveu: 
 Prezado fornecedor, 
 
1. Encaminhamos em anexo as notas de empenho emitida em favor dessa Empresa. 
 
2. Pedimos o favor de inserir os dados bancários da empresa e o número do empenho na nota
fiscal, quando de sua emissão. 
 
3. LOCAL DE ENTREGA: SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DO TRE/AL, AV. MENINO MARCELO (ANTIGA VIA
EXPRESSA), Nº 7200-D BAIRRO SERRARIA, CEP: 57046-000 MACEIÓ-AL. TEL.: (82) 3328.1947 - PONTO
DE REFERÊNCIA: EM FRENTE À SAMU E PRÓXIMO À CONCESSIONÁRIA AUTO VANESSA. 
 
4. Deixamos claro que NÃO ACEITAREMOS a entrega de material diversa do que foi cotado e está
registrado na Nota de Empenho, no que diz respeito às características, sobretudo mudança de
MARCA ou unidade (Kg, L, g, etc..). Qualquer dúvida entrar em contato por e-mail ou nos
telefones abaixo ANTES da remessa do material para evitarmos dissabores durante o processo de
aceite neste Tribunal. 
 
5. Por fim, pedimos confirmar o recebimento desta nota de empenho respondendo a este e-mail.
É imprescindível para que não tenhamos problemas com prazos contados para entrega do material
que começa a contar a partir desse recebimento do mesmo. 
 
Atenciosamente 
Luciana Wander de Oliveira Melo 
Chefe da SEALMOX 
almoxarifado@tre-al.jus.br 
(82) 3328-1947 
(82)2122-7690 
(82)2122-7691 
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[almoxarifado] RES: Envio de Nota de E… mais        

De: Centrão Eletricidade <centrao.eletricidade@hotmail.com>
Data: 15/05/2019 08:55 AM
Para: Antonio L. Cavalcante <antoniocavalcante@tre-al.jus.br>



Recebido! 
 
-----Mensagem original----- 
De: TRE-AL/SEÇÃO DE ALMOXARIFADO <almoxarifado@tre-al.jus.br>  
Enviada em: quarta-feira, 8 de maio de 2019 13:26 
Para: centrao.eletricidade@hotmail.com 
Assunto: Envio de Nota de Empenho 2019NE000387 PA 2331-84.2019 
 
 Prezado fornecedor, 
 
1. Encaminhamos em anexo as notas de empenho emitida em favor dessa Empresa. 
 
2. Pedimos o favor de inserir os dados bancários da empresa e o número do empenho na nota
fiscal, quando de sua emissão. 
 
3. LOCAL DE ENTREGA: SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DO TRE/AL, AV. MENINO MARCELO (ANTIGA VIA EXPRESSA),
Nº 7200-D BAIRRO SERRARIA, CEP: 57046-000 MACEIÓ-AL. TEL.: (82) 3328.1947 - PONTO DE
REFERÊNCIA: EM FRENTE À SAMU E PRÓXIMO À CONCESSIONÁRIA AUTO VANESSA. 
 
4. Deixamos claro que NÃO ACEITAREMOS a entrega de material diversa do que foi cotado e está
registrado na Nota de Empenho, no que diz respeito às características, sobretudo mudança de
MARCA ou unidade (Kg, L, g, etc..). Qualquer dúvida entrar em contato por e-mail ou nos
telefones abaixo ANTES da remessa do material para evitarmos dissabores durante o processo de
aceite neste Tribunal. 
 
5. Por fim, pedimos confirmar o recebimento desta nota de empenho respondendo a este e-mail. É
imprescindível para que não tenhamos problemas com prazos contados para entrega do material que
começa a contar a partir desse recebimento do mesmo. 
 
Atenciosamente 
Luciana Wander de Oliveira Melo 
Chefe da SEALMOX 
almoxarifado@tre-al.jus.br 
(82) 3328-1947 
(82)2122-7690 
(82)2122-7691 
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