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

 

DESPACHO

Maceió, 21 de março de 2019.
À GSGP,
 
Considerando que, para um atendimento adequado

no que diz respeito a pessoas com mobilidade reduzida,
temporária ou permanente, solicitamos a aquisição de 2
(duas) cadeiras de rodas, afim de atender as necessidades
deste Tribunal, bem como, as necessidades do Fórum
Eleitoral, no sentido de assistir aos servidores e eleitores.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTÔNIO VIEIRA COIMBRA FILHO, Técnico
Judiciário, em 21/03/2019, às 15:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ ARAÚJO PINTO, Assessor-Chefe, em
21/03/2019, às 15:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0517802 e o código CRC 6DD0DEC5.
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TERMO DE REFERÊNCIA

 

1. Objeto
Aquisição de Cadeiras de Rodas para a sede do Tribunal Regional

Eleitoral de Alagoas e para o Fórum Eleitoral de Maceió

2. Quantidade 2 cadeiras de rodas

3. Qualificações
do profissional

Não se aplica

4. Valor estimado
da aquisição

R$ 3.000,00 (três mil reais)

5. Justificativa
Para  um  atendimento  adequado  aos  servidores  e  eleitores  que  se
encontrarem em dificuldades de locomoção

6. Prazo para a 
aquisição

O mais rapidamente possível

7. Prazo de 
entrega

Os produtos deverão ser entregues no prazo máximo de 60 (sessenta)
dias, contados a partir da entrega da Nota de Empenho

8. Prazo de 
validade

Não se aplica

9. Adjudicação ____

10. Classificação 
orçamentária

(A cargo da COFIN)

11. Local da 
entrega

Setor de Almoxarifado

Av. Menino Marcelo, 7.200 “D”, Serraria. CEP: 57046-000
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Maceió/AL

12. Locais da 
necessidade dos 
equipamentos

Sede do TRE/AL e Fórum Eleitoral de Maceió

13. Unidades 
fiscalizadoras

AAMO - Assessoria de Assistência Médica e Odontológica
Zona Coordenadora do Fórum Eleitoral

14. Descrição do 
produto 

CADEIRA  DE  RODAS,  construída  com  tubos  de  aço
carbono,  dobrável  em “X”,  freios  bilaterais,  pedais  fixos  e
ajustáveis na altura com apoio de pé rebatível lateralmente,
apoio de panturrilha, rodas traseiras 24” com pneus maciços
(sem necessidade  de  calibragem),  aro  de  impulsão  em aço
carbono,  cubos  montados  com rolamentos  blindados,  eixos
fixos, rodas dianteiras entre 6” e 8” montadas com rolamentos
blindados, estofamento confeccionado em nylon impermeável
com almofada sobre o assento em espuma de alta densidade,
largura  do  assento  entre  44  a  50  cm,  capacidade  para
aproximadamente  110  kg,  acabamento  em  pintura
eletrostática.  Deverá  possuir  cadastro  na  ANVISA,
CONFORME  Nota  Técnica  nº
03/2012/GQUIP/GGTPS/ANVISA.

 

15. Anexos

 

_____
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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.
Senhor Diretor,
Cuidam os autos de Procedimento inaugurado pelo

Setor Médico deste Regional, cuja finalidade é a aquisição de
cadeiras de rodas a serem utilizadas por portadores de
deficiência geradoras de redução da mobilidade.

O ensejo deste Procedimento traduz-se na
preocupação daquele setor com a inexistência de cadeiras de
roda que assegure aos servidores portadores de deficiência,
bem como aos eleitores que assim necessitarem na Central de
Atendimento do Fórum Eleitoral uma mobilidade mais
confortável e condizente com a Acessibilidade nessas
dependências.

Ao tempo em que aprovo o Termo de Referência
0517851, elaborado pela unidade demandante, isso com base
no art. 111, inciso VI, da Resolução TRE/AL nº 15.904/2018,
de 09 de julho de 2018, encaminho o pleito a Vossa Senhoria
para apreciação e deliberação, com sugestão de envio dos
autos à Secretaria de Administração para, pela Seção de
Instrução de Contratações (SEIC), dar continuidade do feito.

Cordialmente, 

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 22/03/2019, às 08:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0517871 e o código CRC 016713A4.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de março de 2019.
Considerando a proposta de aquisição de cadeiras

de rodas a serem utilizadas por pessoas com mobilidade
reduzida, temporária ou permanente, para uso na sede
deste Tribunal e no Fórum Eleitoral de Maceió, bem como o
termo de referência (0517851), determino o encaminhamento
do presente procedimento à Secretaria de Administração para
as providências necessárias com vistas à instrução do que ora
requerido.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
22/03/2019, às 13:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0518209 e o código CRC 19023F01.
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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 COMAP,

Sr. Coordenador,

Trata-se de processo inaugurado com a finalidade de aquisição de cadeiras de rodas a
serem utilizadas no âmbito deste Regional.

Tendo o Termo de Referência elabora pela AAMO sido aprovado pela Secretária de
Gestão de Pessoas, o Ilmo. Sr. Diretor-Geral determinou o encaminhamento do feito a
esta SAD para prosseguimento.

Dessa forma, remeto os presentes autos à COMAP para as providências de que trata o
art. 8º da Resolução TRE-AL nº 15.787, de 15/2/2017.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 25/03/2019, às 19:16, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0518849 e o código CRC EA56B6BE.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 26 de março de 2019.

 

À SEIC
 
Senhor Chefe,
 
Diante do Despacho GSAD 0518849, 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 26/03/2019, às 17:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0519686 e o código CRC 969055AE.
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Coordenadoria de Material e Patrimônio - COMAP
Seção de Compras

Item 1: CADEIRA DE RODA R$2.078,10

Preço (ComprasNet) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$2.270,00

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Universidade Federal do Espírito Santo

Objeto: Aquisição de MOBILIÁRIOS HOSPITALARES DIVERSOS, para atender às
demandas dos diversos setores da UFES, conforme especificações constantes
no Anexo I Termo de Referência..

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO - Cadeira de Rodas
Hemiplégica. construída em alumínio de alta resistência. Estrutura dobrável em
duplo X. Estofamento em nylon acolchoado. Almofada em espuma injetada.
Rodas traseiras de 24 , raiadas com pneus infláveis. Rodas dianteiras de 6
maciças, com garfos injetados em nylon. Freios bilaterais reguláveis. Protetores
de roupa com aba. Apoios de pernas articuláveis, rebatíveis, removíveis e
reguláveis em altura. Apoios de braço escamoteáveis. Aro de propulsão duplo
em um dos lados. Sistema de transmissão que possibilita manobras com uma
única mão. Capacidade para 100 kg. Largura do assento: 40 cm. Possibilita a
mudança do lado da roda transmissora.

Data: 23/10/2018 09:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:932018 / UASG:153046

Lote/Item: /7

Ata: Link Ata

Adjudicação: 12/11/2018 10:57

Homologação: 12/11/2018 16:24

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

U F : ES

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

24.673.159/0001-35
* VENCEDOR *

FELIPE ELIAS DOS SANTOS REPRESENTACAO COMERCIAL DE ARTI R$2.270,00

Pesquisa concluída no dia 26/03/2019 16:59:43  ( IP:  190.15.118.218)

Relatório de Cotação: CADEIRA DE RODA

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

1) CADEIRA DE RODA 4 2 Unidades 2078,10 R$4.156,20

Valor Global: R$4.156,20

Detalhamento dos Itens

Quantidade Descrição Observação

2 Unidades construída com tubos de aço carbono, dobrável em “X”, freios bilaterais, pedais fixos e ajustáveis na altura com apoio de pé
rebatível lateralmente, apoio de panturrilha, rodas traseiras 24” com pneus maciços (sem necessidade de calibragem), aro de
impulsão em aço carbono, cubos montados com rolamentos blindados, eixos fixos, rodas dianteiras entre 6” e 8” montadas com
rolamentos blindados, estofamento confeccionado em nylon impermeável com almofada sobre o assento em espuma de alta
densidade, largura do assento entre 44 a 50 cm, capacidade para aproximadamente 110 kg, acabamento em pintura
eletrostática. Deverá possuir cadastro na ANVISA, CONFORME Nota Técnica nº 03/2012/GQUIP/GGTPS/ANVISA
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Ortobrás                                            
Fabricante:  Ortobrás                                            
Modelo :  AVD Hemiplégica 
Descrição:  Cadeira de Rodas Hemiplégica. construída em alumínio de alta resistência. Estrutura dobrável em duplo X. Estofamento em nylon acolchoado. Alm
ofada em espuma injetada. Rodas traseiras de 24 , raiadas com pneus infláveis. Rodas dianteiras de 6 maciças, com garfos injetados em nylon. Freios bilaterais 
reguláveis. Protetores de roupa com aba. Apoios de pernas articuláveis, rebatíveis, removíveis e reguláveis em altura. Apoios de braço escamoteáveis. Aro de pro
pulsão duplo em um dos lados. Sistema de transmissão que possibilita manobras com uma única mão. Capacidade para 100 kg. Largura do assento: 40 cm. P
ossibilita a mudança do lado da roda transmissora.                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
Q SHCN CL QUADRA 114 BLOCO D LOJA, 30 (61) 08196-2766 esantos_felipe@hotmail.com

Preço (ComprasNet) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$873,51

Órgão: COLEGIO PEDRO II
COLEGIO PEDRO II/CAMPUS REALENGO II

Objeto: Aquisição de cadeira de rodas para atender a necessidade do Gabinete Médico
do Campus Realango II.

Descrição: CADEIRA COMUM - CADEIRA DE RODAS COM PNEU INFLÁVEL. DESCRIÇÃO
DETALHADA: CAPACIDADE PARA 100 KG; LARGURA DO ASSENTO: 45 CM;
PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 45 CM; ALTURA DO ENCOSTO: 38 CM;
LARGURA TOTAL ABERTA ( RODA A RODA ): 68 CM;LARGURAFECHADA (
DOBRADA ):32CM; PESOTOTALDACADEIRA:17KGS;
CONSTRUÍDAEMAÇOCARBONO ESTRUTURADOBRÁVEL EMX;
PINTURAELETROSTÁTICAEPÓXI; ESTOFAMENTOEMCOURVIM;
RODASTRASEIRASDE 24, COMPNEUS INFLÁVEIS; RODAS
DIANTEIRASDE6MACIÇAS; FREIOSBILATERAIS REGULÁVEIS; APOIOS DEPÉS
ARTICULÁVEIS, REMOVÍVEIS, E REGULÁVEIS EM ALTURAAPOIOS DE BRAÇO
REMOVÍVEIS.

CatMat: 14273 - CADEIRA , CADEIRA COMUM NOME

Data: 01/10/2018 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

S R P : NÃO

Identif icação: Dispensa de Licitação Nº 26/2018 /
UASG: 155627

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: UNIDADE

U F : RJ

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

22.132.985/0001-41
* VENCEDOR *

JJ DISTRIBUIDORA EIRELI - ME R$873,51

Marca: TOK/SIMILAR                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  CADEIRA DE RODAS COM PNEU INFLÁVEL. DESCRIÇÃO DETALHADA: CAPACIDADE PARA 100 KG; LARGURA DO ASSENTO: 45 CM; PROFUNDIDAD
E DO ASSENTO: 45 CM; ALTURA DO ENCOSTO: 38 CM; LARGURA TOTAL ABERTA ( RODA A RODA ): 68 CM;LARGURAFECHADA ( DOBRADA ):32CM; PESOTOTAL
DACADEIRA:17KGS; CONSTRUÍDAEMAÇOCARBONO ESTRUTURADOBRÁVEL EMX; PINTURAELETROSTÁTICAEPÓXI; ESTOFAMENTOEMCOURVIM; RODASTRASEI
RASDE 24, COMPNEUS INFLÁVEIS; RODAS DIANTEIRASDE6MACIÇAS; FREIOSBILATERAIS REGULÁVEIS; APOIOS DEPÉS ARTICULÁVEIS, REMOVÍVEIS, E REGULÁV
EIS EM ALTURAAPOIOS DE BRAÇO REMOVÍVEIS.                                    

Endereço:
,

Preço (ComprasNet) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$1.424,89
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Órgão: FUNDACAO OSWALDO CRUZ
INSTITUTO DE PESQUISAS EVANDRO CHAGAS

Objeto: Aquisição de Cadeiras de Rodas.

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO - CADEIRA DE RODAS
TAMANHO ADULTO PARA USO EM LOCOMOCAO, COM APOIO DE BRACOS
ESCAMOTEAVEIS E ASSENTO EM COURVIN OU NAPA NA COR PRETA.
FUNCIONAMENTO MANUAL, ESTRUTURA DOBRAVEL, CONFECCIONADA EM
ACO INOXIDAVEL, ACABAMENTO DA ESTRUTURA EM PINTURA EPOXI NA
COR PRETA. PNEUS DIANTEIROS MACICOS 8 E PNEU TRASEIRO FIXO 24,
FREIO BILATERAL, APOIO PARA PES REGULAVEL, CAPACIDADE MAXIMA DE
100 A 120KG. MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA DO ASSENTO 44 CM;
PROFUNDIDADE DO ASSENTO 40 CM; ALTURA DO ASSENTO AO APOIO DE
BRACO 21 CM; ALTURA DO ASSENTO AO CHAO 57 CM; ALTURA ENTRE A
BENGALA DE EMPURRAO E A RODA TRASEIRA 36 CM; LARGURA TOTAL
ABERTA 70CM; LARGURA TOTAL FECHADA 34 CM; ALTURA TOTAL 97 CM;
PROFUNDIDADE TOTAL 108 CM, PESO 18,8 KG. COM GARANTIA DE 12 MESES

CatMat: 196910 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO , ACESSÓRIOS PARA
TREINAMENTO NOME

Data: 01/10/2018 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

S R P : NÃO

Identif icação: Dispensa de Licitação Nº 86/2018 /
UASG: 254492

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 4

Unidade: UNIDADE

U F : RJ

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

22.891.456/0001-21
* VENCEDOR *

A4A SOLUCOES E SERVICOS EIRELI R$1.424,89

Marca: JAGUARIBE                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  CADEIRA DE RODAS TAMANHO ADULTO PARA USO EM LOCOMOCAO, COM APOIO DE BRACOS ESCAMOTEAVEIS E ASSENTO EM COURVIN OU NAP
A NA COR PRETA. FUNCIONAMENTO MANUAL, ESTRUTURA DOBRAVEL, CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL, ACABAMENTO DA ESTRUTURA EM PINTURA E
POXI NA COR PRETA. PNEUS DIANTEIROS MACICOS 8 E PNEU TRASEIRO FIXO 24, FREIO BILATERAL, APOIO PARA PES REGULAVEL, CAPACIDADE MAXIMA DE 1
00 A 120KG. MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA DO ASSENTO 44 CM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO 40 CM; ALTURA DO ASSENTO AO APOIO DE BRACO 21 C
M; ALTURA DO ASSENTO AO CHAO 57 CM; ALTURA ENTRE A BENGALA DE EMPURRAO E A RODA TRASEIRA 36 CM; LARGURA TOTAL ABERTA 70CM; LARGURA 
TOTAL FECHADA 34 CM; ALTURA TOTAL 97 CM; PROFUNDIDADE TOTAL 108 CM, PESO 18,8 KG. COM GARANTIA DE 12 MESES                                    

Endereço:
,

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$3.743,98

Órgão: MUNICIPIO DE GUARANIACU / (3) MUNICIPIO DE GUARANIACU

Objeto: Aquisição de Equipamentos e Materiais hospitalares e Ar condicionado visando
à efetivação da estruturação do Centro de Saúde, Laboratório Municipal e
demais Unidades do Município.

Descrição: CADEIRA DE RODAS - Cadeira de rodas com estrutura dobrável em sistema
"X" simples e apoios de pés removíveis e com regulagem de altura. Opção de
apoios para braços fixos ou escamoteáveis. Roda dianteira de 8" e roda traseira
com 24", eixo fixo, pneu maciço antifuro. Alavanca de freio ergonômica, sistema
empurre e trave com alto grau de travamento. Tip Assist. Largura do assento:
42,5 cm. Profundidade do assento: 40 cm. Altura do encosto: 43 cm. Peso: 19
kg. Dimensões (LxAxC): 34 cm x 88 cm x 104 cm. Com capacidade máxima de
peso de até 100 kg. Com garantia mínima de 6 meses. 2Cadeira de rodas
simples com pneu maciço CDS fabricada em aço de carbono, com assento e
encosto de nylon. Dobrável, com freios bilaterais e aro impulsor bilateral. Com
apoio para os braços fixos e articulados para os pés. Com rodas dianteiras de
aro 6" e rodas traseiras de aro 24". Largura do assento: 40 cm. Profundidade do
assento: 41 cm. Altura do encosto: 36 cm. Altura do assento ao chão: 52 cm.
Comprimento total da cadeira: 100

Data: 24/10/2018 08:30

Modalidade: Pregão

S R P : NÃO

Identif icação: NºLicitação:738078

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 20/11/2018 14:18

Homologação: 20/11/2018 14:18

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 1

U F : PR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

20.483.193/0001-96
* VENCEDOR *

BRASIDAS EIRELI - ME R$3.743,98
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  ITEM 1 Cadeira de rodas com estrutura dobrável em sistema "X" simples e apoios de pés removíveis e com regulagem de altura. Opção de ap
oios para braços fixos ou escamoteáveis. Roda dianteira de 8" e roda traseira com 24", eixo fixo, pneu maciço antifuro. Alavanca de freio ergonômica, sistema e
mpurre e trave com alto grau de travamento. Tip Assist. Largura do assento: 42,5 cm. Profundidade do assento: 40 cm. Altura do encosto: 43 cm. Peso: 19 kg. 
Dimensões (LxAxC): 34 cm x 88 cm x 104 cm. Com capacidade máxima de peso de até 100 kg. Com garantia mínima de 6 meses.  MARCA  DUNEITEM 2 C
adeira de rodas simples com pneu maciço CDS fabricada em AÇO APENAS, com assento e encosto de nylon. Dobrável, com freios bilaterais e aro impulsor bilat
eral. Com apoio para os braços fixos e articulados para os pés. Com rodas dianteiras de aro 6" e rodas traseiras de aro 24". Largura do assento: 40 cm. Profundi
dade do assento: 41 cm. Altura do encosto: 36 cm. Altura do assento ao chão: 52 cm. Comprimento total da cadeira: 100 cm. Largura total aberta: 64 cm. Largu
ra total fechada: 30 cm. Altura do chão à manopla: 90 cm. Peso da cadeira: 14 kg. Altura do chão ao AP de braço: 69 cm. altura do assento ao AP de braço: 19 c
m. Com capacidade máxima de peso de até 85 kg  MARCA  DUNEITEM 3 Cadeira de rodas para banho para obeso, com apoio de braços escamoteáveis, 
freios bilaterais zincados, apoios de pés fixo, grafo tubular em AÇO com eixo vertical, encosto com punho tipo bengala e revestimento em capa impermeável, co
m estrutura monobloco fixa. Sendo possivel acoplar ao vaso sanitário, com rodas dianteiras de 6" e rodas traseiras de 6" giratórias.Acabamento em pintura epóx
i (eletrostática) e capacidade máxima de peso de até 120 kg.  MARCA  DUNEITEM 4 Cadeira de banho confeccionada em AÇO para uso sanitário e chuveir
o. Assento sanitário removível, encosto em nylon, apoio para os braços fixos e apoio para os pés fixos, freio bilaterais, rodas traseiras aro 6" giratórias com pneu
s maciço e rodas dianteiras aro 6" com pneus macicços posicionados da parte interna da cedeira. Largura do assento: 40 cm. Profundidade do assento: 40 cm. 
Altura do encosto: 38 cm. Altura do assento ao chão: 50 cm. Comprimento total da cadeira: 54 cm. Largura total aberta: 44 cm. Altura do chão à manopla: 93 c
m. Peso da cadeira: 8 kg. Capacidade máxima de peso até 85 kg. Altuyra do chão ao AP de braço: 64 cm. Altura do assento ao AP de braço: 14 cm.  MARCA  
DUNE                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
SC Blumenau R ADOLFO WRUCK, 65 (47) 3041-4138

4 / 4 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 26 de março de 2019.

À COMAP,

Senhora Coordenadora,

Veio o procedimento para instrução de aquisição de 2 (duas) cadeiras de rodas,  na
forma especificada pela Assessoria de Assistência Médica e Odontológica-AAMO,
conforme Despacho (0517802) e Termo de Referência (0517851).

Feita a pesquisa de preços completa na ferramenta Banco de Preços, encontramos o
valor médio total estimado para a aquisição de R$ 4.156,20 (Quatro mil, cento e
cinquenta e seis reais e vinte centavos), conforme Relatório 0519701.

Indicamos o número do CATMAT encontrado para o item requerido, 305071;

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 26/03/2019, às 17:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0519703 e o código CRC E039327E.

0002524-02.2019.6.02.8000 0519703v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 26 de março de 2019.

 

À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 0519703, 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 26/03/2019, às 18:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0519745 e o código CRC DEB9067E.

0002524-02.2019.6.02.8000 0519745v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 26 de março de 2019.
À SGO,
Para as providências do despacho COMAP

(0519745).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 26/03/2019, às 18:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0519770 e o código CRC B36E9FAD.

0002524-02.2019.6.02.8000 0519770v1
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  __ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PRE-EMPENHO)__________________

  02/04/19  14:21                                      USUARIO : TONY SA        

  DATA EMISSAO    : 02Abr19                            NUMERO  : 2019PE000158   

  DATA LIMITE     : 31Dez19                                                     

  UG EMITENTE     : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS             

  GESTAO EMITENTE : 00001  - TESOURO NACIONAL                                   

  FAVORECIDO      :                                                             

  TAXA CAMBIAL    :                                                             

                                                                                

                                                                                

  OBSERVACAO / FINALIDADE                                                       

  RESERVA DE CRéDITO PARA AQUISIçãO DE MATERIAL PERMANENTE DE INTERESSE DA AS-  

  SESSORIA DE ASSISTêNCIA MéDICA E ODONTOLóGICA. 02 (DUAS) CADEIRAS DE RODAS, EM

  CONFORMIDADE COM O CONSIGNADO NO PROC. 0002524-02.2019.6.02.8000.             
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  401081  1 084621  0100000000 449052        AREA MEDODO                4.156,20
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  PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA                                    
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

Pré-empenho n.º 158/2019.

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por ROGÉRIO ROCHA DA SILVA, Chefe de
Seção, em 02/04/2019, às 15:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0523022 e o código CRC A10798E7.

SIAFI - Documento de Conformidade SGO 0523022         SEI 0002524-02.2019.6.02.8000 / pg. 16



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

 

DESPACHO

Maceió, 03 de abril de 2019.

À SLC,

Sra. Chefe,

Encaminho o presente feito para elaboração da minuta do edital.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 04/04/2019, às 13:21, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0523717 e o código CRC 6FD3C393.

0002524-02.2019.6.02.8000 0523717v1
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                          PODER JUDICIÁRIO 
       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 

PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22001199  
  

MMIINNUUTTAA  
  

PROCESSO Nº 0002524-02.2019.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO  
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, conforme descrito 
neste Edital e seus Anexos, objetivando a aquisição de material permanente – cadeiras de 
rodas, 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 permanente – 
cadeiras de rodas, conforme especificações descritas no Anexo deste Edital. 
 
2 – DOS PRAZOS DE ENTREGA  
 
2.1.  O prazo máximo para a entrega do material será de 60 (sessenta) dias, 
após o recebimento da Nota de Empenho, que poderá ser entregue inclusive por e-mail. 
 
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. 
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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. 
 
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 
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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 do item ofertado, de acordo com o Anexo I 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. 
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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. 
 
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 
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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 do 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 
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. 
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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, decidindo sobre a aceitação do preço obtido. 
 
8.2.       Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como limite 
máximo o valor estimado pela Administração, por intermédio de pesquisa de mercado 
efetuada pela Seção de Compras deste Regional, qual seja, R$ 4.156,20 (quatro mil, cento 
e cinquenta e seis reais e vinte centavos), 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 
 
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 
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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, 
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. 
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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 
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. 
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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, 
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. 
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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 60 (sessenta) 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.  O material será recebido: 
 
a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade do mesmo 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, 
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.  
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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 
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. 
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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. 
 

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, 
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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 44.90.52 
(Equipamentos e Material Permanente). 
 
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 o material no prazo máximo de 60 (sessenta) 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) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações 
enviadas pelo TRE/AL. Serão considerados válidos todos os expedientes enviados por 
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email ao endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive o encaminhamento da 
Nota de Empenho; 
 
g) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das 
obrigações assumidas, sem qualquer ônus para o Contratante; 
 
h) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua 
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de idoneidade 
exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável à natureza dos 
serviços objeto da contratação; 
 
i) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, INSS, 
FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição regular; 
 
j) 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; 
 
k) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; e 
 
l) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de direito 
público. 
 
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. 
 
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. 
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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. 
 
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 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 Cadeiras de Rodas para a sede do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas e para o Fórum Eleitoral de Maceió. 

2. Quantidade - 2 cadeiras de rodas. 

3. Qualificações do profissional - Não se aplica. 

4. Valor estimado da aquisição - R$ 3.000,00 (três mil reais). 

5. Justificativa - Para um atendimento adequado aos servidores e eleitores que se 
encontrarem em dificuldades de locomoção. 

6. Prazo para a aquisição - O mais rapidamente possível. 

7. Prazo de entrega - Os produtos deverão ser entregues no prazo máximo de 60 
(sessenta) dias, contados a partir da entrega da Nota de Empenho. 

8. Prazo de validade - Não se aplica. 

9. Adjudicação – ---- 

10. Classificação orçamentária - (A cargo da COFIN). 

11. Local da entrega - Setor de Almoxarifado Av. Menino Marcelo, 7.200 “D”, Serraria, CEP: 
57046-000, Maceió/AL. 

12. Locais da necessidade dos equipamentos - Sede do TRE/AL e Fórum Eleitoral de 
Maceió. 

13. Unidades fiscalizadoras - AAMO - Assessoria de Assistência Médica e Odontológica 
Zona Coordenadora do Fórum Eleitoral. 

14. Descrição do produto - CADEIRA DE RODAS, construída com tubos de aço carbono, 
dobrável em “X”, freios bilaterais, pedais fixos e ajustáveis na altura com apoio de pé 
rebatível lateralmente, apoio de panturrilha, rodas traseiras 24” com pneus maciços (sem 
necessidade de calibragem), aro de impulsão em aço carbono, cubos montados com 
rolamentos blindados, eixos fixos, rodas dianteiras entre 6” e 8” montadas com 
rolamentos blindados, estofamento confeccionado em nylon impermeável com almofada 
sobre o assento em espuma de alta densidade, largura do assento entre 44 a 50 cm, 
capacidade para aproximadamente 110 kg, acabamento em pintura eletrostática. Deverá 
possuir cadastro na ANVISA, CONFORME Nota Técnica nº 03/2012/GQUIP/GGTPS/ANVISA. 

15. Anexos - ---- 
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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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INFORMAÇÃO Nº 2396 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

Senhor Secretário,

 

Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando à aquisição de
material permanente – cadeiras de rodas.
 
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.”
 
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 ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 04/04/2019, às 16:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 04/04/2019, às 18:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 05/04/2019, às 11:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0524760 e o código CRC 5C8A4A63.

0002524-02.2019.6.02.8000 0524760v2
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 05 de abril de 2019.

Acolho os apontamentos constantes da Informação 2396, da SLC (0524760) e remeto
os presentes autos à análise da AJ-DG.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 05/04/2019, às 17:19, 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
0525292 e o código CRC E74C3B6F.

0002524-02.2019.6.02.8000 0525292v1
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PROCESSO : 0002524-02.2019.6.02.8000
INTERESSADO : ASSESSORIA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA
ASSUNTO : MINUTA DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - CADEIRAS DE RODA

 

Parecer nº 661 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO

                  Tratam os autos de proposição da AAMO
(0517802) para aquisição de material permanente - cadeiras
de roda, a fim de atender às necessidades deste Tribunal e do
Fórum Eleitoral, no sentido de assistir aos servidores e
eleitores com mobilidade reduzida temporária ou permanente,
conforme especificações do Termo de Referência (0517851),
que foi devidamente aprovado pela Senhora Secretária de
Gestão de Pessoas no Despacho GSGP (0517871)

 
2. DO PROCEDIMENTO
Com vista dos autos, a Seção de Instrução de

Contratações manifestou-se  (0519703) indicando o valor
médio total estimado para a aquisição de R$ 4.156,20 (quatro
mil cento e cinquenta e seis reais e vinte centavos), obtido
por consulta à ferramenta Banco de Preços.  Aquela
unidade  concluiu por sugerir a realização de licitação, na
modalidade Pregão, na forma Eletrônica, com participação
exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte, em
razão do valor estimado.

A COFIN realizou a reserva de crédito, cujo
comprovante encontramos no documento SEI 0523019.

Ato contínuo, foram os autos encaminhandos à
Seção de Licitação, que elaborou minuta do edital (0524754), 
ressaltando que  complementou algumas lacunas do termo de
referência, salientando   que a minuta foi elaborada
conferindo às microempresas e empresas de pequeno porte
exclusividade na participação do certame, em face do valor,
e que divulgou no edital os preços orçados pela
administração, como já fundamentado em outros
procedimentos semelhantes, tudo com base 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”

 Em seguida, vieram os autos a esta Assessoria
Jurídica, para emissão de parecer, ex vi parágrafo único do
art. 38 da Lei n.º 8.666/93 c/c o art. 60 da Resolução TRE-AL
n.º 12.738/96 e art. 11 da Resolução nº 15.787/17.

Segundo a referida minuta, o presente certame
trata de licitação, na modalidade PREGÃO, na forma
ELETRÔNICA, do tipo menor preço, objetivando a aquisição
de material permanente – cadeiras de roda.

Eis resumo dos fatos contidos nos autos,
reservadas as nuanças técnicas e financeiras às unidades
competentes, passamos a opinar nos termos que seguem,
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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.

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, como parece ser o presente caso.

Dessa forma, tem-se que o objeto  da presente
licitação é passível de aquisição via  pregão,  existindo  a 
possibilidade  jurídica  de  utilização  dessa  modalidade  ao 
certame  em  tela,  registrando-
se, ainda, que todos os atos da fase interna ou preparatória, previstos no art. 3º,
da Lei nº 10.520/02 c/c o art. 9º
 do Decreto n.º 5.450/05, foram devidamente observados.

Frise-se, também, que o presente procedimento
contém quase todos os elementos necessários,
segundo, 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,
inciso XXI, da Constituição Federal, pendente a autorização para 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 preceitua o art. 14, do
Decreto nº 5.450/05; que é objetivo o critério de julgamento
adotado, havendo regular previsão das fases do procedimento
licitatório e que os anexos do
edital estão de acordo com as exigências legais.

Registre-se que se encontra dentro dos preceitos
legais e regulamentares a exclusividade de participação na
licitação das microempresas e empresas de pequeno porte. 

 
4. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO
 
Em face do que determina o Processo SEI 0004888-

15.2017.6.02.8000, e de acordo com o Anexo I da Portaria
Presidência nº 226/2018 TRE-AL/PRE/COCIN/AAU226
(0391129) segue a pertinente lista de verificação:
 
 

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?  Esclarecer

TERMO DE REFERÊNCIA

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

SIM 0517851

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

SIM idem

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

SIM idem

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

N/A  

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

N/A  

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

N/A  

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

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

N/A
 
 

11

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

N/A  

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

N/A  

13

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

N/A  

14

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

N/A  

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

N/A  

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

N/A
 
 

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

N/A  

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

N/A  

 

19

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

N/A  

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

N/A  

21

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

SIM  
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contratação?

22 O Termo de Referência contempla requisitos
de sustentabilidade? NÃO  

23 Existe aprovação do Termo de Referência pela
autoridade competente? SIM

0517871
Falta
ratificar
as
inclusões
da SLC

PESQUISA DE PREÇOS

24 Foi realizada ampla pesquisa de preços? SIM 0519703

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?

 Idem

26 Foi produzida planilha comparativa com os
preços encontrados? SIM

Banco de
Preços
0519701

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

N/A  

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 0524754

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

N/A  
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adquiridos?

35

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

N/A  

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

SIM  

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?

N/A  

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?

N/A  

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
 0524754
 

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

SIM idem

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 idem

47

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

SIM idem

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  
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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?

N/A  

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 curso

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

 Próxima
fase

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

 Próxima
fase

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

 Próxima
fase

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 0523019

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?

 Próxima
fase

 
 
5.  ALTERAÇÕES E

PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS
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Sem embargo, para que o procedimento flua com
maior segurança jurídica, nos itens 5.3 e 20, alínea "h" do
edital  convém corrigir as expressões "serviço ofertado " e
"serviços objeto da contratação", vez que se trata de aquisição
de material. 

Ao ensejo, vale trazer aos autos os elementos
previstos nos itens 2 e 23 da tabela de verificação acima,
faltantes, salvo melhor percepção. 

 
6. CONCLUSÃO
 Dessa forma, seguem os presentes autos à SAD,

para as diligências previstas no item anterior.
 
Cláudia Ramalho
no exercício da AJ-DG
 

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 08/04/2019, às 14:00, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0525796 e o código CRC 7323D6A0.

0002524-02.2019.6.02.8000 0525796v16
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 08 de abril de 2019.
À SLC
Ante o conteúdo do Parecer 661 (0525796), devolvo

os autos a essa Unidade para realização das alterações
apresentadas.

Quanto aos demais apontamentos, observo que o
TR já fora aprovado pela titular da Unidade demandante
(0517871), no entanto, para efeito de observância ao disposto
no art. 7º da Resolução TRE-AL 15.787/2017, reforço a
aprovovação, considerando os demais aspectos de instrução,
especialmente a questão orçamentária, cuja viabilidade foi
aferida com a juntada do Pré-empenho de evento 0523019,
que retrata a incorporação da compra ao planejamento de
aquisições para o corrente exercício, dada sua relevância e
alcance.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 09/04/2019, às 13:33, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0525890 e o código CRC EB8BEACF.

0002524-02.2019.6.02.8000 0525890v1
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22001199  
  

MMIINNUUTTAA  
  

PROCESSO Nº 0002524-02.2019.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO  
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, conforme descrito 
neste Edital e seus Anexos, objetivando a aquisição de material permanente – cadeiras de 
rodas, 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 permanente – 
cadeiras de rodas, conforme especificações descritas no Anexo deste Edital. 
 
2 – DOS PRAZOS DE ENTREGA  
 
2.1.  O prazo máximo para a entrega do material será de 60 (sessenta) dias, 
após o recebimento da Nota de Empenho, que poderá ser entregue inclusive por e-mail. 
 
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. 
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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. 
 
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 
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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 
objeto da contratação, 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 do item ofertado, de acordo com o Anexo I 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. 
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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. 
 
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 
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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 do 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 
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. 
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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, decidindo sobre a aceitação do preço obtido. 
 
8.2.       Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como limite 
máximo o valor estimado pela Administração, por intermédio de pesquisa de mercado 
efetuada pela Seção de Compras deste Regional, qual seja, R$ 4.156,20 (quatro mil, cento 
e cinquenta e seis reais e vinte centavos), 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 
 
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 
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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, 
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. 
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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 
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. 
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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, 
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. 
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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 60 (sessenta) 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.  O material será recebido: 
 
a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade do mesmo 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, 
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.  

Minuta de edital alterada (0527048)         SEI 0002524-02.2019.6.02.8000 / pg. 55



                                                

                          PODER JUDICIÁRIO 
       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 

 
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 
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. 
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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. 
 

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, 
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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 44.90.52 
(Equipamentos e Material Permanente). 
 
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 o material no prazo máximo de 60 (sessenta) 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) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações 
enviadas pelo TRE/AL. Serão considerados válidos todos os expedientes enviados por 
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email ao endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive o encaminhamento da 
Nota de Empenho; 
 
g) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das 
obrigações assumidas, sem qualquer ônus para o Contratante; 
 
h) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua 
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de idoneidade 
exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável à natureza da 
contratação objeto deste certame; 
 
i) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, INSS, 
FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição regular; 
 
j) 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; 
 
k) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; e 
 
l) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de direito 
público. 
 
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. 
 
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. 
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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. 
 
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 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 Cadeiras de Rodas para a sede do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas e para o Fórum Eleitoral de Maceió. 

2. Quantidade - 2 cadeiras de rodas. 

3. Qualificações do profissional - Não se aplica. 

4. Valor estimado da aquisição - R$ 3.000,00 (três mil reais). 

5. Justificativa - Para um atendimento adequado aos servidores e eleitores que se 
encontrarem em dificuldades de locomoção. 

6. Prazo para a aquisição - O mais rapidamente possível. 

7. Prazo de entrega - Os produtos deverão ser entregues no prazo máximo de 60 
(sessenta) dias, contados a partir da entrega da Nota de Empenho. 

8. Prazo de validade - Não se aplica. 

9. Adjudicação – ---- 

10. Classificação orçamentária - (A cargo da COFIN). 

11. Local da entrega - Setor de Almoxarifado Av. Menino Marcelo, 7.200 “D”, Serraria, CEP: 
57046-000, Maceió/AL. 

12. Locais da necessidade dos equipamentos - Sede do TRE/AL e Fórum Eleitoral de 
Maceió. 

13. Unidades fiscalizadoras - AAMO - Assessoria de Assistência Médica e Odontológica 
Zona Coordenadora do Fórum Eleitoral. 

14. Descrição do produto - CADEIRA DE RODAS, construída com tubos de aço carbono, 
dobrável em “X”, freios bilaterais, pedais fixos e ajustáveis na altura com apoio de pé 
rebatível lateralmente, apoio de panturrilha, rodas traseiras 24” com pneus maciços (sem 
necessidade de calibragem), aro de impulsão em aço carbono, cubos montados com 
rolamentos blindados, eixos fixos, rodas dianteiras entre 6” e 8” montadas com 
rolamentos blindados, estofamento confeccionado em nylon impermeável com almofada 
sobre o assento em espuma de alta densidade, largura do assento entre 44 a 50 cm, 
capacidade para aproximadamente 110 kg, acabamento em pintura eletrostática. Deverá 
possuir cadastro na ANVISA, CONFORME Nota Técnica nº 03/2012/GQUIP/GGTPS/ANVISA. 

15. Anexos - ---- 
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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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DESPACHO

Maceió, 09 de abril de 2019.
À AJ-DG,
com minuta de edital alterada.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 09/04/2019, às 18:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0527050 e o código CRC 404B110A.
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PROCESSO : 0002524-02.2019.6.02.8000
INTERESSADO : ASSESSORIA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA
ASSUNTO : MINUTA DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - CADEIRAS DE RODA

 

Parecer nº 677 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Senhor Diretor-Geral,
 
Tratam os autos de proposição da AAMO (0517802)

para aquisição de material permanente - cadeiras de roda, a
fim de atender às necessidades deste Tribunal e do Fórum
Eleitoral, no sentido de assistir aos servidores e eleitores com
mobilidade reduzida temporária ou permanente, conforme
especificações do Termo de Referência (0517851), que foi
devidamente aprovado pela Senhora Secretária de Gestão de
Pessoas no Despacho GSGP (0517871)

A análise da minuta do edital foi iniciada quando da
emissão do Parecer 661 (0525796), o casião em que esta
Assessoria Jurídica solicitou algumas diligências:

"Sem embargo, para que o procedimento
flua com maior segurança jurídica, nos
itens 5.3 e 20, alínea "h" do
edital  convém corrigir as expressões
"serviço ofertado " e "serviços objeto da
contratação", vez que se trata de
aquisição de material. 
Ao ensejo, vale trazer aos autos os
elementos previstos nos itens 2 e 23 da
tabela de verificação acima, faltantes,
salvo melhor percepção." 

Diligências atendidas com a juntada de novo edital
e do despacho da SAD (0525890).

Isso posto, em complementação ao Parecer 661
(0525796), esta AJ-DG aprova, nos termos do parágrafo único
do Art. 38, da Lei nº 8.666/93, e em face de sua regularidade
jurídica, a minuta do edital  de licitação na modalidade
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço,
objetivando a aquisição de material permanente – cadeiras de
roda (0527048). 

À consideração superior.
 
Cláudia Ramalho
no exercício da AJ-DG

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 10/04/2019, às 13:09, 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
0527269 e o código CRC 705FAB2F.
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CONCLUSÃO

Maceió, 10 de abril de 2019.
Senhor Presidente,
Trata-se de procedimento objetivando à aquisição de

material permanente (cadeiras de roda), a fim de atender às
necessidades do Tribunal e do Fórum Eleitoral no sentido de assisti
aos servidores e/ou eleitores com mobilidade reduzida temporária ou
permanente, mediante Pregão Eletrônico, do tipo menor preço. 

A Assessoria Jurídica desta Direção Geral aprovou a
minuta 0527048, nos termos do Parecer 661 (0525796),
complementado pelo Parecer 677 (0527269), frente a sua
regularidade jurídica.

Assim, submeto o presente procedimento à superior
consideração de Vossa Excelência, com a sugestão de que seja
autorizada a abertura de procedimento licitatório para a
contratação em comento.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
10/04/2019, às 15:33, 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
0527370 e o código CRC 3102E9CA.
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PROCESSO : 0002524-02.2019.6.02.8000
INTERESSADO : ASSESSORIA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA
ASSUNTO : Autorização. Abertura. Pregão Eletrônico.

 

Decisão nº 1145 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor Diretor-
Geral (0527370).

AUTORIZO, com fulcro no art. 1º da Lei nº 10.520/02 e
Decreto nº 5.450/05, a abertura da fase externa do certame
licitatório, na modalidade Pregão, na forma eletrônica, do tipo menor
preço, objetivando a contratação de 02 (duas) cadeiras de roda, a
fim de atender às necessidades deste Tribunal e do Fórum Eleitoral
da Capital, no sentido de assistir aos servidores e/ou eleitores com
mobilidade reduzida temporária ou permanente, objeto de solicitação
da Assessoria de Assistência Médico-Odontológica - AAMO
(0517802). 

À SAD, para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no evento SEI
0527048, aprovada pela Assessoria Jurídica da Direção-Geral por
meio dos Pareceres de n.º 661 (0525796) e 677 (0527269) e demais
medidas cabíveis.

 
 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 11/04/2019, às 19:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0527606 e o código CRC 574DDC79.
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DESPACHO

Maceió, 12 de abril de 2019.
À SLC/COMAP, para cumprimento da Decisão 1145,

da Presidência (0527606).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 15/04/2019, às 18:43, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0529013 e o código CRC F3C1DAA5.
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  1166//22001199  
  

PROCESSO Nº 0002524-02.2019.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO  
Data: 10 de maio de 2019 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: 9 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, conforme descrito 
neste Edital e seus Anexos, objetivando a aquisição de material permanente – cadeiras de 
rodas, 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 permanente – 
cadeiras de rodas, conforme especificações descritas no Anexo deste Edital. 
 
2 – DOS PRAZOS DE ENTREGA  
 
2.1.  O prazo máximo para a entrega do material será de 60 (sessenta) dias, 
após o recebimento da Nota de Empenho, que poderá ser entregue inclusive por e-mail. 
 
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.  
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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. 
 
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). 
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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 
objeto da contratação, 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 do item ofertado, de acordo com o Anexo I 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 
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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. 
 
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 
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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 do 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 
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 
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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, decidindo sobre a aceitação do preço obtido. 
 
8.2.       Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como limite 
máximo o valor estimado pela Administração, por intermédio de pesquisa de mercado 
efetuada pela Seção de Compras deste Regional, qual seja, R$ 4.156,20 (quatro mil, cento 
e cinquenta e seis reais e vinte centavos), 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 
 
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 
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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, 
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. 
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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 
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. 
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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, 
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. 
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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 60 (sessenta) 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.  O material será recebido: 
 
a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade do mesmo 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, 
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.  
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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 
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. 
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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. 
 

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, 
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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 44.90.52 
(Equipamentos e Material Permanente). 
 
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 o material no prazo máximo de 60 (sessenta) 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) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações 
enviadas pelo TRE/AL. Serão considerados válidos todos os expedientes enviados por 
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email ao endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive o encaminhamento da 
Nota de Empenho; 
 
g) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das 
obrigações assumidas, sem qualquer ônus para o Contratante; 
 
h) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua 
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de idoneidade 
exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável à natureza da 
contratação objeto deste certame; 
 
i) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, INSS, 
FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição regular; 
 
j) 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; 
 
k) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; e 
 
l) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de direito 
público. 
 
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. 
 
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. 

Edital do PE nº 16/2019 (0532527)         SEI 0002524-02.2019.6.02.8000 / pg. 81



                                                

                          PODER JUDICIÁRIO 
       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 

 
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. 
 
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 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, 24 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 Cadeiras de Rodas para a sede do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas e para o Fórum Eleitoral de Maceió. 

2. Quantidade - 2 cadeiras de rodas. 

3. Qualificações do profissional - Não se aplica. 

4. Valor estimado da aquisição - R$ 3.000,00 (três mil reais). 

5. Justificativa - Para um atendimento adequado aos servidores e eleitores que se 
encontrarem em dificuldades de locomoção. 

6. Prazo para a aquisição - O mais rapidamente possível. 

7. Prazo de entrega - Os produtos deverão ser entregues no prazo máximo de 60 
(sessenta) dias, contados a partir da entrega da Nota de Empenho. 

8. Prazo de validade - Não se aplica. 

9. Adjudicação – ---- 

10. Classificação orçamentária - (A cargo da COFIN). 

11. Local da entrega - Setor de Almoxarifado Av. Menino Marcelo, 7.200 “D”, Serraria, CEP: 
57046-000, Maceió/AL. 

12. Locais da necessidade dos equipamentos - Sede do TRE/AL e Fórum Eleitoral de 
Maceió. 

13. Unidades fiscalizadoras - AAMO - Assessoria de Assistência Médica e Odontológica 
Zona Coordenadora do Fórum Eleitoral. 

14. Descrição do produto - CADEIRA DE RODAS, construída com tubos de aço carbono, 
dobrável em “X”, freios bilaterais, pedais fixos e ajustáveis na altura com apoio de pé 
rebatível lateralmente, apoio de panturrilha, rodas traseiras 24” com pneus maciços (sem 
necessidade de calibragem), aro de impulsão em aço carbono, cubos montados com 
rolamentos blindados, eixos fixos, rodas dianteiras entre 6” e 8” montadas com 
rolamentos blindados, estofamento confeccionado em nylon impermeável com almofada 
sobre o assento em espuma de alta densidade, largura do assento entre 44 a 50 cm, 
capacidade para aproximadamente 110 kg, acabamento em pintura eletrostática. Deverá 
possuir cadastro na ANVISA, CONFORME Nota Técnica nº 03/2012/GQUIP/GGTPS/ANVISA. 

15. Anexos - ---- 
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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 14 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2019

 

PROCESSO Nº 0002524-02.2019.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO

Data: 10 de maio de 2019
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF
Horário de Abertura: 9 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, conforme descrito neste Edital e seus
Anexos, objetivando a aquisição de material permanente – cadeiras de rodas,
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
permanente – cadeiras de rodas, conforme especificações descritas no
Anexo deste Edital.
 
2 – DOS PRAZOS DE ENTREGA
 
2.1.                 O prazo máximo para a entrega do material será de 60
(sessenta) dias, após o recebimento da Nota de Empenho, que poderá ser
entregue inclusive por e-mail.
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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
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).
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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
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 objeto da contratação, 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 do item ofertado, de acordo com o Anexo I deste Edital.
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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
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
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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
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 do item
ofertado.
 
7.2.                     Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o
horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos.
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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 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, decidindo sobre a aceitação do preço obtido.
 
8 . 2 .                 Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido
como limite máximo o valor estimado pela Administração, por intermédio de
pesquisa de mercado efetuada pela Seção de Compras deste Regional, qual
seja, R$ 4.156,20 (quatro mil, cento e cinquenta e seis reais e vinte
centavos), 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
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).
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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
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.
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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,
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
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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.
 
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 60
(sessenta) 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.                  O material será recebido:
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a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade do
mesmo 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
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.
 

Edital 14 (0532528)         SEI 0002524-02.2019.6.02.8000 / pg. 95



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 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
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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.
 
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;
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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 44.90.52
(Equipamentos e Material Permanente).
 
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 o material no prazo máximo de 60 (sessenta) 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;
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f ) 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;
 
g) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do
cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para o
Contratante;
 
h) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram
em sua habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária,
condições de idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação
vigente e na aplicável à natureza da contratação objeto deste certame;
 
i) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da
União, INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em
condição regular;
 
j) 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;
 
k) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do
objeto deste contrato; e
 
l) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de
Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis
com o regime de direito público.
 
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.
 
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-
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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.
 
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 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, 24 de abril de 2019.
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Ingrid Pereira de Lima Araújo

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

            ANEXO I

  TERMO DE REFERÊNCIA

1. Objeto - Aquisição de Cadeiras de Rodas para a sede do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas e para o Fórum Eleitoral de Maceió.

2. Quantidade - 2 cadeiras de rodas.

3. Qualificações do profissional - Não se aplica.

4. Valor estimado da aquisição - R$ 3.000,00 (três mil reais).

5. Justificativa - Para um atendimento adequado aos servidores e eleitores que se
encontrarem em dificuldades de locomoção.

6. Prazo para a aquisição - O mais rapidamente possível.

7. Prazo de entrega - Os produtos deverão ser entregues no prazo máximo de 60
(sessenta) dias, contados a partir da entrega da Nota de Empenho.

8. Prazo de validade - Não se aplica.

9. Adjudicação – ----

10. Classificação orçamentária - (A cargo da COFIN).

11. Local da entrega - Setor de Almoxarifado Av. Menino Marcelo, 7.200 “D”, Serraria,
CEP: 57046-000, Maceió/AL.

12. Locais da necessidade dos equipamentos - Sede do TRE/AL e Fórum Eleitoral de
Maceió.

13. Unidades fiscalizadoras - AAMO - Assessoria de Assistência Médica e Odontológica
Zona Coordenadora do Fórum Eleitoral.

14. Descrição do produto - CADEIRA DE RODAS, construída com tubos de aço
carbono, dobrável em “X”, freios bilaterais, pedais fixos e ajustáveis na altura com
apoio de pé rebatível lateralmente, apoio de panturrilha, rodas traseiras 24” com pneus
maciços (sem necessidade de calibragem), aro de impulsão em aço carbono, cubos
montados com rolamentos blindados, eixos fixos, rodas dianteiras entre 6” e 8”
montadas com rolamentos blindados, estofamento confeccionado em nylon
impermeável com almofada sobre o assento em espuma de alta densidade, largura do
assento entre 44 a 50 cm, capacidade para aproximadamente 110 kg, acabamento em
pintura eletrostática. Deverá possuir cadastro na ANVISA, CONFORME Nota Técnica nº
03/2012/GQUIP/GGTPS/ANVISA.

15. Anexos - ----

                                                       ANEXO II 

PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO

Dados da Empresa:

Razão Social  
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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
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Banco  

Agência  

Conta  

Dados do Contato com a Empresa:

Nome  

Cargo  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

Empresa optante pelo SIMPLES?                     (   ) Sim                      (   ) Não

Em 24 de abril de 2019.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 24/04/2019, às 17:52, 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
0532528 e o código CRC 5864D048.

0002524-02.2019.6.02.8000 0532528v2
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 Ambiente: PRODUÇÃO Disponibilizar Aviso de Licitação para Publicação-D ivulgação 24/04/2019 17:48:19 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Este Aviso de Licitação será Publicado no D.O.U. na data de 26/04/2019 e Divulgado no ComprasNet (www.comprasnet.gov.br) nesta
mesma data.

Resumo do Aviso de Licitação

Órgão UASG Responsável

14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica

Pregão 00016/2019 Eletrônico Tradicional

Nº do Processo Tipo de Licitação

0002524-02.2019 Menor Preço Equalização de ICMS Internacional

Quantidade de Itens

1

Objeto

Aquisição de material permanente – cadeiras de roda s, conforme especificações descritas no Anexo deste  
Edital.

Primeira Data da
Publicação/Divulgação

Segunda Data da
Publicação

Terceira Data da
Publicação

Data da Disponibilidade do Edital
Data/Hora da Abertura da
Licitação

26/04/2019 A partir de  26/04/2019  às 08:00 Em 10/05/2019  às 09:00

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional

Nº Unidade Gestora Unidade Gestora

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Gestão Empenho

00001 2019    NE   000032

Disponibilizar para Publicação/Divulgação

Aviso de Licitação

SIASGnet-DC - Disponibilizar Aviso de Licitação para Publicação-Di... https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/disponibilizarAvis...

1 de 1 24/04/2019 17:48
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AUDITORIA DA 4ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2019 - UASG 60006

Nº Processo: 000197/19-04,01. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação
de serviços contínuos de vigilância armada, diurna e noturna, de forma ostensiva, sob regime
de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, nas
dependências da auditoria da 4ª cjm.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 26/04/2019 das
13h00 às 17h00. Endereço: Rua Mariano Procópio, Nº 820, Mariano Procópio - Juiz de
Fora/MG ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/60006-5-00007-2019. Entrega das
Propostas: a partir de 26/04/2019 às 13h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 13/05/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

GUSTAVO PENHA DA SILVA
Supervisor

(SIASGnet - 25/04/2019) 60006-00001-2019NE000109
AUDITORIA DA 11ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR

DIRETORIA DO FORO DA 11ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR
EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Processo no 000146/19-11.00. Contrato nº 001/2019, celebrado entre a Diretoria
do Foro da 11ª Circunscrição Judiciária Militar e a sociedade empresária CLARO S/A.
OBJETO: Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), fixo-fixo e fixo-móvel, local
e longa distância nacional e internacional, por meio de entroncamento E1, com
disponibilização de ramais DDR. VALOR: R$ 17.309,56. PROGRAMA DE TRABALHO:
02.061.0566.4225.0101 - JUPROC. VIGÊNCIA: 09.05.2019 a 08.05.2020. FUNDAMENTO
LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/1993. DATA DE ASSINATURA: 25.04.2019. ASSINAM:
Dra. Safira Maria de Figueredo, Diretora do Foro, em exercício, pelo Contratante,
Osvaneide Magalhães da Silva, Gerente de Contas e Paulo Werther de Araújo, Gerente
Executivo de Vendas, pela Contratada.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2019 - UASG 60030

Nº Processo: 000271/19-11.00. Objeto: Contratação de empresa especializada para
fornecimento parcelado de gêneros alimentícios (produtos de mercearia) e de produtos
descartáveis de copa e cozinha.. Total de Itens Licitados: 15. Edital: 26/04/2019 das 12h30
às 17h00. Endereço: Saus, Qd 3 - Lote 3-a -, Asa Sul - BRASÍLIA/DF ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/60030-5-00001-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 26/04/2019 às 12h30 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
09/05/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Cópia do Edital
disponível no endereço: SAS Qd 3 Lt 3-A, Asa Sul ou no sítio www.comprasnet.gov.br.

CONCEICAO DE MARIA SANTOS
Pregoeira

(SIASGnet - 25/04/2019) 60001-00001-2019NE000109

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2019 - UASG 90028

Nº Processo: TRF2-EOF-2019/063. Objeto: Aquisição de materiais de reabilitação,
através do Sistema de Registro de Preços.. Total de Itens Licitados: 2. Edital:
26/04/2019 das 12h00 às 17h00. Endereço: Rua Acre, 80, Sala 604, Centro - Rio de
Janeiro/RJ ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/90028-5-00016-2019. Entrega
das Propostas: a partir de 26/04/2019 às 12h00 no site www.comprasnet.gov.br.
Abertura das Propostas: 09/05/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

FRANCISCO LUIS DUARTE
Pregoeiro

(SIASGnet - 24/04/2019) 90028-00001-2019NE000298

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL
AVISO DE PENALIDADE

O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL da 3ª REGIÃO resolve aplicar à L.A. FALCÃO
BAUER CENTRO TECNOLÓGICO DE CONTROLE DA QUALIDADE LTDA., CNPJ nº
53.020.152/0001-12, a penalidade de multa no valor de R$ 338,34, correspondente a 0.3%,
por dia de atraso injustificado, limitada a seis dias e incidente sobre o valor atualizado da
parcela correspondente, com fundamento no item 14.3 do Edital, na Cláusula Décima
Sétima, item 3, do Contrato nº 06.003.10.2013. A penalidade é resultado da apuração de
inadimplemento parcial do contrato, mediante processo administrativo nº 0029796-
43.2018.4.03.8000. Data: 16/04/2019.

PAULO ROBERTO SERRAGLIO JÚNIOR
Diretor-Geral

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo SEI nº 0000604-90.2019.6.02.8000.
O Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO, Presidente do

TRE/AL, homologou, em 23/04/2019, o resultado do Pregão Eletrônico nº 09/2019, cujo
objeto é a aquisição de material de consumo - material de expediente, adjudicando o seu
objeto à empresa MIX PAPELARIA EIRELI, CNPJ nº 24.180.611/0001-27, para fornecimento
do Grupo 2, no valor total de R$ 1.440,80, com arrimo no art. 4º, XXII, da Lei nº 10.520/02
e no Decreto nº 5.450/05.

Maceió/AL, 25 de abril de 2019.
ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR

Chefe da Seção de Licitações e Contratos
substituto

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2019 - UASG 70011

Processo: 0002524-02.2019. Objeto: Aquisição de material permanente - cadeiras de rodas,
conforme especificações descritas no Anexo deste Edital.. Total de Itens Licitados: 1. Edital:
26/04/2019 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol -
Maceió/AL ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-00016-2019. Entrega
das Propostas: a partir de 26/04/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura
das Propostas: 10/05/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

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

(SIASGnet - 24/04/2019) 70011-00001-2019NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N. 4/2019

O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas torna pública a HOMOLOGAÇÃO do
pregão em epígrafe (PAD n. 8404/2018), que tem por objeto a contratação da prestação de
serviços de outsourcing de impressão, em favor da empresa SERV CONSTRUTORA LTDA ,
CNPJ: 04.744.916/0001-07 (lote 2, item 1); ADJUDICA e HOMOLOGA à empresa G3
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 11.757.232/0001-05 (lote 1, itens 1, 2, 3 e 4). Homologa
a desistência do recurso formulada pela empresa CTIS TECNOLOGIA S/N e nega provimento
ao recurso interposto pela empresa AMAZONAS COPIADORA EIRELI. DATA DA
HOMOLOGAÇÃO: 09/04/2019, pelo Des. João de Jesus Abdala Simões.

CLAUDIO MARCIO PINTO NEDER
Diretor-Geral

Substituto

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 014/2016, firmado entre o Tribunal Regional
Eleitoral da Bahia e a Empresa CENTRAL DAS CÓPIAS LTDA ME. OBJETO: Prorrogação de
prazo de vigência. FUNDAMENTO LEGAL: art. 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/93. PAD:
10.381/2015. ASSINATURA: 24/4/2019. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo
TRE/BA e o Sr. Antônio Raymundo Pereira da Silva, pela Contratada.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

NOTA DE EMPENHO N.º 2019NE000739, emitida em 23/04/2019. FAVORECIDO: CLINICA
REABILITAR LTDA. OBJETO: Contratação de Serviço de Imunização contra gripe por meio de
vacina influenza quadrivalente. VALOR: R$ 71.520,00. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão
Eletrônico n.º 15/2019 e Leis n.º 10.520/2002. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento
3.3.90.30.09; Ação 02.122.0570.20GP.0029, PROCESSO nº 19.500/2018.

R E T I F I C AÇ ÃO

No Extrato de Inexigibilidade de Licitação publicado no DOU de 23/4/2019,
Seção 3, pág. 87, no título, onde se lê: Tribunal Regional Federal da 5ª Região - Diretoria-
Geral - Secretaria Administrativa, leia-se: Tribunal Regional Eleitoral da Bahia - Diretoria-
Geral.

(p/Coejo)

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2019 - UASG 70007

Processo: 7/2019. Objeto: Aquisição, por meio de ata de registro de preços, de
computadores do tipo notebook, com garantia de funcionamento on-site pelo período de
36 (trinta e seis) meses nas dependências do TRE/CE na cidade de Fortaleza, CE. As
especificações detalhadas dos equipamentos constam no Anexo I ao Termo de Referência,
anexo.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 26/04/2019 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às
17h00. Endereço: Rua Jaime Benevolo 21, Centro - Fortaleza/CE ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70007-5-00012-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 26/04/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
09/05/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

MARIA DE FATIMA DE SOUZA RIBEIRO
Pregoeira

(SIASGnet - 25/04/2019) 70007-00001-2019NE000025

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
AVISO DE PENALIDADE

Processo nº 0006407-41.2018.6.07.8100.
O Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal resolve aplicar à empresa

START SERVIÇOS E TRANSPORTES - EIRELI (CNPJ: 07.869.890/0001-11) a penalidade de
impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo de 2 (dois) meses, a contar do
dia 26/04/2019, fundamentado no art. 7º da Lei nº 10.520/02, devido a ausência da
entrega de documentação nos moldes exigidos para o PE nº 22/2018; Autoridade
sancionadora: Des.ª Carmelita Indiano Americano do Brasil Dias, Presidente do TRE-DF.

CARMELITA INDIANO AMERICANO DO BRASIL DIAS
Presidente do Tribunal

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO

R E T I F I C AÇ ÃO

No Extrato de Termo Aditivo publicado no DOU de 23/4/2019, Seção 3, pág. 87,
no título, onde se lê: Tribunal Regional Federal da 5ª Região - Diretoria-Geral - Secretaria
Administrativa, leia-se: Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo - Secretaria de
Administração e Orçamento.

(p/Coejo)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 26 de abril de 2019.
CPREG,
Ao Pregoeiro João Hermínio, para realização do

certame.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR, Chefe
de Seção Substituto, em 26/04/2019, às 10:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0533558 e o código CRC 886D7244.

0002524-02.2019.6.02.8000 0533558v1
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Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII

da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 21652507181045460121-1; Data: 25/07/2018 10:46:21

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHE33026-7UCI;
Valor Total do Ato: R$ 4,23

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti

Titular
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11/09/2018 Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

https://consultas.anvisa.gov.br/#/empresas/empresas/q/25351754817201312/?cnpj=12040718000190 1/2

Consultas  /  Funcionamento de Empresa Nacional  /  Resultado  /  Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Dados do Cadastro

Razão Social

GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ

12.040.718/0001-90
Endereço Completo

RUA DR. OSCAR SOARES, 50 - JAGUARIBE CEP: 58.015-470 - JOÃO PESSOA/PB
Telefone

(83) 3221-3843
Responsável Técnico

[sem dados cadastrados]
Responsável Legal

[sem dados cadastrados]

Cadastro Nº

8.10.142-4 (P3MX8W27H302)
Data do Cadastro

03/02/2014
Situação

Ativa

Nº do Processo

25351.754817/2013-12
Cadastro

8 - Produtos para Saúde (Correlatos)
Atividades / Classes

Armazenar
Correlatos

Distribuir
Correlatos

Expedir
Correlatos

Certi�cado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente)

Empresa
Solicitante

Linhas de Certi�cação
Vigentes

Data de
Publicação

Vencimento do
Certi�cado

Nenhum registro encontrado
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11/09/2018 Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

https://consultas.anvisa.gov.br/#/empresas/empresas/q/25351754817201312/?cnpj=12040718000190 2/2

Voltar

g

Certi�cado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem - CBPDA (Vigente)

Empresa
Solicitante

Linhas de Certi�cação
Vigentes

Data de
Publicação

Vencimento do
Certi�cado

Nenhum registro encontrado
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ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E
FUNCIONAMENTO

Razão Social: GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Nome Fantasia: GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS

CNPJ: 12.040.718/0001-90

Inscrição Municipal: 1095412

Atividade Principal: 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico,
cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

Atividade(s) Secundárias: 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, 4756-3/00 -
Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios, 4754-7/01 - Comércio varejista de
móveis, 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, 4789-0/07 - Comércio
varejista de equipamentos para escritório, 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos, 4744-0/02 -
Comércio varejista de madeira e artefatos, 4743-1/00 - Comércio varejista de vidros, 4781-4/00 - Comércio
varejista de artigos do vestuário e acessórios, 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos
recreativos, 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar,
3329-5/01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material, 4744-0/01 - Comércio varejista de
ferragens e ferramentas, 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos, 4330-4/04 - Serviços
de pintura de edifícios em geral, 4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios,
4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, 4755-5/02 - Comercio
varejista de artigos de armarinho, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e
suprimentos de informática, 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de
higiene pessoal, 4782-2/02 - Comércio varejista de artigos de viagem, 7739-0/99 - Aluguel de outras
máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador,
5829-8/00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e outros produtos gráficos, 4782-2/01 -
Comércio varejista de calçados, 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho,
4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, 4753-9/00 -
Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 4755-5/01 -
Comércio varejista de tecidos, 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso
humano, 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação, 4729-6/99 - Comércio varejista de
produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente,
4761-0/01 - Comércio varejista de livros, 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e
doméstico não especificados anteriormente, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria,
4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, 4759-8/01 -
Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas

Município: Município de João Pessoa Endereço: RUA DR OSCAR SOARES, 50, JAGUARIBE

CEP: 58015470

Local e data: Município de João Pessoa, terça, 12 de junho de 2018

Vencimento: Indeterminado

Número 5884

ESTADO DE PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE

JOÃO PESSOA

SECRETARIA MUNICIPAL DE

PLANEJAMENTO

https://www.redesim.pb.gov.br/sigfacil/processo/imprime-modelo/tipo_a...
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Observação
Este alvará refere-se ao funcionamento do estabelecimento, não à regularização do imóvel.
Emitido de acordo com o termo de compromisso protocolado no cartório TOSCANO DE BRITO no
Livro A-0147, registrado no Livro B-5999 sob Nº.768413 e arquivado em 15/03/2018.

Código de Autenticidade: 18N3A1RPVT

EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO SAMYA RAFAELLA VARELA NEGREIROS

Esse  documento  deverá  permanecer  exposto  em  local  visível  no  estabelecimento
empresarial

DANIELLA ALMEIDA BANDEIRA
Secretaria Municipal de Planejamento

https://www.redesim.pb.gov.br/sigfacil/processo/imprime-modelo/tipo_a...
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
 Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

 http://www.azevedobastos.not.br
 E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes³.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-
X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS
LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa GRADUAL
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 26/07/2018 13:25:53 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ou ao Cartório pelo
endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Consulta desta
Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1037729

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 26/07/2019 13:22:33 (hora local).

¹Código de Autenticação Digital: 21652507181045460121-1 
²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei
Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

 
00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bad7d555e0fcaa2c552eb73921bababae8b39cae30b1791258105f0e31d9715568929c70f8d710e412d38da624

b21c3c8c567423c7f189c017589fd255c70687e 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de maio de 2019.
Senhor Assessor,
Encaminho a documentação para análise de

conformidade técnica, conforme eventos 0540379 e 0540382.
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 13/05/2019, às 16:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0540383 e o código CRC 50AD8737.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de maio de 2019.
Sr. Pregoeiro
Analisando as informações técnicas contidas nos

eventos 0540379 e 0540382, atesto sua conformidade, ao
tempo em que devolvo os autos para o seu regular
prosseguimento.

Atenciosmante, 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ ARAÚJO PINTO, Assessor-Chefe, em
13/05/2019, às 17:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0540483 e o código CRC 9A0C0E09.

0002524-02.2019.6.02.8000 0540483v1
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�ab!]% �c���d��ef������R���

7���O	��	��OP��Og���	P���	����O���
,*(R)*,RA)&�(&�QY%

�"a�% ?.��2
	�.562	?/2

�b h�! b����i���h!�b��%AF--F*> j kl"��mV��!�" %5599C

nbhb�����mV��!Sl"% -F+,A+F,,) nbhb�����bo�!a��h"%F&+,'+-)*)

�pab!]% �c���d��ef������R���

5����O	+	2�����O�������O

7���O	��	5����+2�����O������	-

�QY% ,*(R)*,RA)&�(& Qb h!�!VbSl"��"�!�h� !b%-,,;,,q

�"a�% ?.��2
	�.562	?/2

�b h�! b����i���h!�b��%AF--F*> j kl"��mV��!�" %5599C

nbhb�����mV��!Sl"% F&+-,+F,,' nbhb�����bo�!a��h"%F&+,'+-)*)

Y!]!bSl"�Tbh� �b% 5<3?	�.562	?/2

�ohb�"��!r!]% 5�������_�̀

��Q% (*R,A>�*(,

���� �S"% �<2	13�327.�	8<�/3�
7.	C2�C.52	7<
72;	A'*	�	29	-,-	�

T��!�UV!"�W�XY% 4�Z�	9�OO��	+	9����[�

\�]�̂"��% _*À	,,,,,,,,
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 

pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 

 
 

Consulta realizada em: 13/05/2019 15:11:35 
 
 

Informações da Pessoa Jurídica: 

Razão Social: GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 

CNPJ: 12.040.718/0001-90 

 
 

Resultados da Consulta Eletrônica: 

Órgão Gestor: TCU 

Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 

 

Órgão Gestor: CNJ 

Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 

Administrativa e Inelegibilidade  

Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 

 

Órgão Gestor: Portal da Transparência 

Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas  
Resultado da consulta: Nada Consta 
 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 

 

Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 

 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
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Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 

de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 

Anexo CONSULTA TCU/CNJ/PORTAL (0541786)         SEI 0002524-02.2019.6.02.8000 / pg. 137



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI
                    (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.040.718/0001-90
Certidão nº: 172346962/2019
Expedição: 13/05/2019, às 15:12:59
Validade: 08/11/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

C e r t i fica-se que G R A D U A L  C O M E R C I O  E  S E R V I C O S  E I R E L I

                    (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
12.040.718/0001-90, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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<�e�snhjklc�eabg°bdbcdlc»£¾ealc»¢enabdl�cM̂ GHLÎ <GH<IFĜ W{<~ZT_[PS�]U<~Zz<[SRZ_<]Y<U�Z<~UPRZTZ{<]ZRP��YV<Yz<�

{<}PYQZ_<RQVU[YPUQ_{<XY]UQ_<}Q�Z_<Y<U�S_[��YQ_<TU<UV[SPU<~Zz<UXZQZ<]Y<X�<PYRU[��YV<VU[YPUVzYT[Y{<UXZQZ<]Y<XUT[SPPQVyU{<PZ]U_
[PU_YQPU_<?C<~Zz<XTYS_<zU~Q�Z_<�_Yz<TY~Y__Q]U]Y<]Y<~UVQRPU\Yz�{<UPZ<]Y<QzXSV_�Z<Yz<U�Z<~UPRZTZ{<~SRZ_<zZT[U]Z_
~Zz<PZVUzYT[Z_<RVQT]U]Z_{<YQ�Z_<}Q�Z_{<PZ]U_<]QUT[YQPU_<YT[PY<><Y<D<zZT[U]U_<~Zz<PZVUzYT[Z_<RVQT]U]Z_{<Y_[Z}UzYT[Z
~ZT}Y~~QZTU]Z<Yz<T�VZT<QzXYPzY��YV<~Zz<UVzZ}U]U<_ZRPY<Z<U__YT[Z<Yz<Y_XSzU<]Y<UV[U<]YT_Q]U]Y{<VUP\SPU<]Z<U__YT[Z
YT[PY<CC<U<A:<~z{<~UXU~Q]U]Y<XUPU<UXPZ�QzU]UzYT[Y<;;:<�\{<U~URUzYT[Z<Yz<XQT[SPU<YVY[PZ_[�[Q~U=<GY�YP�<XZ__SQP
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Ẁ\bXYXV<_Xb\efcg<ca<hijV<k\clXZ<blg̀[c\̀lZV<mc_̀lZ<klnXZ<c<̀o]Z[efclZ<Ỳ <̀g[]\̀<WXa<̀mXlX<_c<mp<\cb̀ [̂fcg<g̀[c\̀gacY[cV
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\Xg̀acY[XZ<bglY_̀_XZV<cZ[Xk̀acY[X<WXYkcWWlXỲ_X<ca<YygXY<lamc\acefcg<WXa<̀gaXk̀_̀<ZXb\c<X<̀ZZcY[X<ca<cZm]a <̀_c
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Ub̀UTT]jUbaW8]fU]a�TXW9

�X[aUj] ,Y6/Z61/,<
,-.YZ.Z|
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�]�ĝfij̀ a�̀ _�n]_]qoĥ�EIZBCHDZEBCEDABZS�E�VP[WLO�YQE�V�EWONV[EYUEQ�VE�QLNVPV�EYVNL��UREU�E�E�E�LUMV[
NMRQWULQM[�ETUYQM[E�M�V[EUEQ�O[W��UM[EPQEQRWOLQE�V�EQTVMVEYUET�ELUNQW��URERQWULQR�UPWU�EQTVMVEYUETQPWOLLMR}Q�ELVYQ[
WLQ[UMLQ[Ex{E�V�ETPUO[E�Q�M�V[E�[U�EPU�U[[MYQYUEYUE�QRMNLQXU���EQLVEYUEM�TOR[�VEU�EQ�VE�QLNVPV�E�ONV[E�VPWQYV[
�V�ELVRQ�UPWV[ENRMPYQYV[�EUM�V[E�M�V[�ELVYQ[EYMQPWUMLQ[EUPWLUEvEUE�E�VPWQYQ[E�V�ELVRQ�UPWV[ENRMPYQYV[�
U[WV�Q�UPWVE�VP�U��MVPQYVEU�EP�RVPEM�TUL�U��URE�V�EQR�V�QYQE[VNLUEVEQ[[UPWVEU�EU[TO�QEYUEQRWQEYUP[MYQYU�
RQLXOLQEYVEQ[[UPWVEUPWLUE{{EQE~tE���E�QTQ�MYQYUETQLQEQTLV�M�QYQ�UPWUEuutE X�EQ�QNQ�UPWVEU�ETMPWOLQ
URUWLV[W�WM�Q�EBU�UL�ETV[[OMLE�QYQ[WLVEPQEZr¡HSZ�EIAr¢AD�CErVWQEK��PM�QEPsEt£wxtuxw¤¥GH@w¤¤K@SwZr¡HSZ�
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èwZ\[bcbX?ce_Yfaecb?Zf?\]Y]�ecb?c]?�fbx�f]\?Zfa\Z?̂b\aeYêb̀a]?̂Za]̀Yebx?Zf?c]?wbaZ?cZ?y\]z{Z?ux]a\|̀eYZ?}~���}�?tQTr
���}}X?̂Z\?�fbx�f]\?[]eZ?Zf?̂Z\?�fbx�f]\?̂]__Zb�?

??
�Y�?�f]?̀{Z?a]̀aZfX?̂Z\?�fbx�f]\?[]eZ?Zf?̂Z\?�fbx�f]\?̂]__ZbX?èwxfe\?̀b?c]Ye_{Z?c]?�fbx�f]\?Zfa\Z?̂b\aeYêb̀a]?̂Za]̀Yebx
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??
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'

+o4pq'fgbjhjbrfstjjjfunj'u'vwaLxaY'eyz{we|y'{'}{w~|ey}'{|w{Y|'
'
jn'XM'zPZR'XM'gjfnb

'

�5?:98

Declaração COMPRASNET (0541966)         SEI 0002524-02.2019.6.02.8000 / pg. 149



���������� ���	
�����������

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

--

-

.

.
/012343567

8

9:;<=>.;?;@:ABCD>.EFGHIEJ.K3LM.NIIEE
88
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ea�a4dl\\àY4�{4kl4�̀ Za4kl4r�w{q

4

�67�9:

Declaração COMPRASNET (0541966)         SEI 0002524-02.2019.6.02.8000 / pg. 153



���������� ���	
�����������

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

//

/

0

1
234567689:1;31<=3>?@AB=4?61;31C6A:1DEF37G3=?3=A3

0

H73I9:1353A7J=?4:1KLMNOKP1QRDS1TOOKK
00

SUR2QRV1WXYZUW<X1Z1DZU[<WXD1Z<UZV<\0]̂ _̀0ab0KNcOdOcTKeMOOOKfPO\0ghijklk0mno0km0phakm0gk0jhq\0rsh0ktu0k
plhmhath0gktk0qahvqmthw0xktnm0qwphgqtqynm0pklk0msk0zkoqjqtk{|n0an0plhmhath0plnihmmn0jqiqtkt}lqn\0iqhath0gk0nolq~ktnlqhgkgh
gh0ghijklkl0ninll�aiqkm0pnmthlqnlhm�
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INFORMAÇÃO Nº 3192 - 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  0539242

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 X   
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apresentado lance mais vantajoso,
para obtenção de melhor proposta,
observando o critério de julgamento?

X   

5 – Foram negociadas condições
diferentes daquelas previstas no
edital?

 X  

6 – Havendo planilha de custos, esta
foi analisada?   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 EXIGE

9-A proposta está em
conformidade com os requisitos
estabelecidos no edital?

X  0540379

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

X  

 

0540382

 

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

X  
 

 

IV- JULGAMENTO    

12 – O melhor preço ofertado CONSIDERANDO A ESTIMATIVA DA
UNIDADE RESPONSÁVEL
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é compatível com os preços
praticados no mercado?

X  UNIDADE RESPONSÁVEL
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

0541780

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- LICITANTE
ENCAMINHOU quando da
convocação para apresentação de
proposta e demais documentos.

16 – Constam nos autos Certidão
negativa de Débitos Trabalhistas? X  0541788

17 – Consta consulta ao Cadin? X  0541954

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

-----
-- ------ ------------------------------------------------

-----------------------------------------

18.1 – Declaração de inexistência de X  0541966
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fatos supervenientes e impeditivo; X  0541966

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

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

18.4- Declaração de que se enquadra
como Microempresa ou empresa de
pequeno porte;

X  CONFORME ITEM 18.1

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

 X

EMISSÃO DE CERTIDÕES CNJ e TCU -
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NÃO
EMITE CERTIDÕES.

0541786

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

X  0541950
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recursos interpostos?

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

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

  NÃO OCORREU RECURSO

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

  NÃO OCORREU RECURSO

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

  NÃO OCORREU RECURSO

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

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

  NÃO OCORREU RECURSO

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

  NÃO OCORREU RECURSO

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

  NÃO OCORREU RECURSO

VIII – Procedimentos Finais    

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

X  0541951

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

  NÃO OCORREU RECURSO

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

x  
Proposta (0540379)

Resultado Fornecedor -  0541952

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 15/05/2019, 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
0541968 e o código CRC 5E735F1D.

0002524-02.2019.6.02.8000 0541968v4
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PROCESSO : 0002524-02.2019.6.02.8000
INTERESSADO : ASSESSORIA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA
ASSUNTO : FASE EXTERNA - PREGÃO 16/2019

 

Parecer nº 938 / 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 16/2019, objetivando a aquisição de
material permanente – cadeiras de rodas.

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 (0541968), 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
0533206
0533550
0533556

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

SIM 0541950
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análises e decisões?
Ref. Decreto nº 5.450/05, art. 30, XI, alíneas
“a” até “f”.

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

SIM 0541951

6
O comprovante da publicação do resultado
da licitação consta do processo?
Ref. Decreto nº 5.450/2005, art. 30.

 Fase
posterior

7

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

SIM
0541968
0542067
0542070

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
 

0540379

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
 
0541786
 

 
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 16/2019
e subsequente contratação da empresa GRADUAL COMÉRCIO
E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 12.040.718/0001-90, para
fornecimento de duas cadeiras de roda marca CDS, pelo valor
unitário de R$ 1250,00 (um mil duzentos e cinquenta reais) e
valor total de R$ 2500,00 (dois mil e quinhentos
reais), conforme proposta comercial (0540379).

 
À  consideração superior.
 

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Assessora Jurídica Substituta, em 16/05/2019, 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
0542012 e o código CRC A572F1FE.

0002524-02.2019.6.02.8000 0542012v7
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO

 
Nome: GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 12.040.718/0001-90

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
 Emitida às 14:42:46 do dia 18/02/2019 <hora e data de Brasília>.

 Válida até 17/08/2019.
 Código de controle da certidão: 7BD6.6E95.BE03.3A14

 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
 
 
Inscrição: 12040718/0001-90
Razão Social: GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME
Nome Fantasia:GRADUAL COMERCIO E SERVICOS
Endereço: R DOUTOR OSCAR SOARES 50 / JAGUARIBE / JOAO PESSOA / PB /

58015-470
 
 
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7,
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
 
 
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes
das obrigações com o FGTS.
 
 
Validade: 06/05/2019 a 04/06/2019
 
Certificação Número: 2019050601473080912433
 
 
Informação obtida em 15/05/2019, às 16:03:56.
 
 
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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CONCLUSÃO

Maceió, 16 de maio de 2019.
 
Senhor Presidente,
 
Constatada a regularidade de todos os atos

procedimentais realizados no presente certame licitatório, em
especial a Ata de Realização do Pregão Eletrônico (0541950), o
Resultado por Fornecedor (0541952), o Termo de Adjudicação
(0541951), e, finalmente, considerando o pronunciamento da
Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral, por conduto do Parecer AJ-
DG nº 938/2019 (0542012), torno os presentes autos conclusos a
Vossa Excelência, 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 VALESKA SOARES EMÍDIO CUNHA,
Diretora-Geral em Exercício, em 16/05/2019, às 19:47, 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
0542710 e o código CRC E837139F.
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PROCESSO : 0002524-02.2019.6.02.8000
INTERESSADO : ASSESSORIA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA
ASSUNTO : Homologação. Pregão eletrônico nº 16/2019. Aquisição de cadeiras de roda. AAMO.

 

Decisão nº 1549 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES

Concluído o procedimento licitatório em epígrafe e tendo
em vista a manifestação da Assessoria Juridica da Diretoria
Geral, por meio do Parecer nº 938/2019 (0542012), atestando a
legalidade de todo o certame, HOMOLOGO, para que surtam seus
jurídicos e legais efeitos, o resultado do Pregão Eletrônico nº
16/2019, em conformidade com a Ata de Realização de
Pregão Eletrônico (0541950), cujo objeto é a aquisição de material
permanente -  02 (duas) cadeiras de roda, adjudicado à
empresa GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, inscrita
no CNPJ sob o nº 12.040.718/0001-90, no valor total
de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Desse modo, com arrimo no art. 4º, inciso XXII, da Lei nº
10.520/2002 e no Decreto nº 5.450/2005 (Regulamentação do Pregão
na Forma Eletrônica), AUTORIZO a contratação da empresa suso
referida.

À Secretaria de Administração para as providências que
se fizerem necessárias à realização da contratação decorrente da
presente Decisão.

 
Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO

Presidente
Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 17/05/2019, às 10:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0543225 e o código CRC ED450DFB.
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17/05/2019 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

comprasnet.gov.br/livre/Pregao/termoHom.asp?prgCod=784985&tipo=t 1/1

PODER JUDICIÁRIO
 Tribunal Superior Eleitoral

 Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
  

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00016/2019

  
Às 18:54 horas do dia 17 de maio 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 0002524-02.2019,
Pregão nº 00016/2019. 
 

 
Resultado da Homologação

 
Item: 1
Descrição: CADEIRA
Descrição Complementar: CADEIRA DE RODAS, construída com tubos de aço carbono, dobrável em X , freios
bilaterais, pedais fixos e ajustáveis na altura com apoio de pé rebatível lateralmente, apoio de panturrilha, rodas traseiras
24 com pneus maciços (sem necessidade de calibragem), aro de impulsão em aço carbono, cubos montados com
rolamentos blindados, eixos fixos, rodas dianteiras entre 6 e 8 montadas com rolamentos blindados, estofamento
confeccionado em nylon impermeável com almofada sobre o assento em espuma de alta densidade, largura do assento
entre 44 a 50 cm, capacidade para aproximadamente 110 kg, acabamento em pintura eletrostática. Deverá possuir
cadastro na ANVISA, CONFORME Nota Técnica nº 03/2012/GQUIP/GGTPS/ANVISA.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 4.156,2000 Situação: Homologado
 
Adjudicado para: GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI , pelo melhor lance de R$ 2.889,9100 , com valor
negociado a R$ 2.500,0000 .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 15/05/2019
14:41:33 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: GRADUAL COMERCIO E
SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 12.040.718/0001-90, Melhor lance: R$

2.889,9100, Valor Negociado: R$ 2.500,0000

Homologado 17/05/2019
18:54:49

JOSE
RICARDO
ARAUJO E

SILVA

 
 

Fim do documento
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DESPACHO

Maceió, 17 de maio de 2019.
À SLC, para publicar o resultado do certame,

expresso na Decisão 1549, da Presidência (0543225). Após,
remeter o feito à SGO, para emissão da competente nota de
empenho.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 17/05/2019, 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
0543952 e o código CRC 9D71C4D7.
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