
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 2586 - TRE-AL/PRE/PREG

Sr. Secretário de Administração.
 
Reporto-me no presente para informar o fracasso parcial do Pregão
09/2019, aquisição de material de consumo - material de expediente,
considerando que os licitantes participantes da sessão eletrônica
registraram a impossibilidade de alcançar os valores estimados pela
Administração, razão pela qual sugerimos a reavaliação da cotação
de preços ofertados, visando a possibilidade de repetição do
certame. 
Junto aos presentes autos eletrônicos: Ata Pregão Eletrônico,
Resultado Fornecedor, Termo de Adjudicação, ANEXO I-A EDITAL
09/19- Descrição dos itens, eventos SEI
nºs 0528612; 0528614;0528616;0528619.
Respeitosamente.
 
PREGOEIRO
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 12/04/2019, às 07:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0528606 e o código CRC E82D6E5D.

0003318-23.2019.6.02.8000 0528606v6

  

Informação 2586 (0528606)         SEI 0003318-23.2019.6.02.8000 / pg. 1



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

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

+,-./0123-4,56780

9::;;<=>?:;><=;@A::<=B>::<=??@;;;;

<CDEFG<HIEJKJLGJD
<MNOPQRST<UQVWNOXN<FTWOYXNST
<MNOPQRST<GWZOXRST<FTWOYXNST<[W<\TSZXS]

<
<

_̂̀abcadc̀ efg̀ hijabjaklcmijanec_lopfqja
ars<::::>t?:;>a

aa

u]<;Bv::<wXNS]<[X<[OS<:B<[W<SPNOT<[W<?:;>x<NWQRONSyz]W<X<CNWZXWONX<D{O|OST<[W]YW<}NZ~X<W<NW]VW|YO�X]<yWyPNX]<[S
F�QOVW<[W<\VXOXx<[W]OZRS[X]<VWTX<OR]YNQyWRYX<TWZST<;?:t?:;><[W<?:t:�t?:;>x<Wy<SYWR[OyWRYX<�]<[O]VX]O��W]
|XRYO[S]<RS<�WO<Rs<;:=A?:<[W<;9<[W<�QTwX<[W<?::?<W<RX<EW|NWYX<Rs<A=BA:<[W<�;<[W<ySOX<[W<?::Ax<NW{WNWRYW<SX
CNX|W]]X<Rs<::::�:Bz>:=?:;>x<VSNS<NWSTO�SN<X]<VNX|W[OyWRYX]<NWTSYO�X]<SX<CNWZ~X<Rs<::::>t?:;>=<DP�WYXv<DP�WYXv
CNWZ~X<FTWYN�RO|X<z<\�QO]O�~X<[W<ySYWNOST<[W<|XR]QyX<z<ySYWNOST<[W<W�VW[OWRYWx<|XR{XNyW<W]VW|O{O|S��W]<|XR]YSRYW]
RX<\RW�X<J<[W]YW<F[OYST==<D<CNWZXWONX<SPNOQ<S<UW]]~X<C�PTO|S<Wy<SYWR[OyWRYX<�]<[O]VX]O��W]<|XRYO[S]<RX<W[OYSTx
[O�QTZSR[X<S]<VNXVX]YS]<NW|WPO[S]=<\PNOQz]W<Wy<]WZQO[S<S<{S]W<[W<TSR|W]<VSNS<|TS]]O{O|S�~X<[X]<TO|OYSRYW]
NWTSYO�SyWRYW<SX]<TSR|W]<X{WNYS[X]=

<

<
�_c��a�a�a�d�k�a�
�c�qlfhij�a�LCJU<K}CJ\
�c�qlfhija�j��ec�cp_̀l�a�LCJU<�G\�JMF<CGFMD<Rs<:?x<Wy<yS[WONS<TWZST<XQ<{WOYX<|Xy<ySYWNOST<NW|O|TS[Xx
yW[OR[X<;9<|y<[W<|XyVNOyWRYXx<{XNRW|O[X]<Wy<|SO�S]<XNOZORSO]<[X<{SPNO|SRYWx<|Xy<RX<y��OyX<?::<QRO[S[W]=
�SN|S<ZNS�S[S<RX<|XNVX<[X<ySYWNOST=<�STO[S[W<y�ROyS<[W<;@<yW]W]<|XRYS[X]<[S<WRYNWZS<[X<VNX[QYX=
�l̀_̀�cp_ja�f�clcpqf̀bj�aMOVX<J<z<CSNYO|OVS�~X<F�|TQ]O�S<[W<�FtFCC
�̂efq̀ fefb̀ bca¡ l̀mc�abcaklc�cl¢pqf̀�ar~X
£¤̀ p_fb̀ bc�aA:: �pfb̀ bcabca�jlpcqf�cp_j�aIrJE\EF
¥̀ ejlac�_f� b̀j�ad¦aBA:x:::: §f_¤̀ hij�aKSR|WTS[X<RS<S|WOYS�~X

<
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c-T2,30d.5/-8293ef3ĝ î̂^̂ ^ j5.\-kl293bEO;D=>O>�B�;J;DBN=
>
R705.23S-,-93P?{>AbAHybw?b>H?wHy?�3S0T23/0T�2,3T-170380>w�>ĝ î̂^̂ >̂�
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KHPEZlPEDKFDDDHnImasNaf̀ V[aL>g
geX>

dQM dQM HDD [pNHZiEDDD[pNHPZEDiDDDDDKFDEFGDHI
HqJZIJKD

�8;|8�3d̂ QAOoN
N�8:;�|8/0.�3d̂ QAOoN

N�14.~13�3�.;2�1�3hA@BCNHDDN̂uN
N7.2|;�<�137.08~�84834139:�.0139�.;0841�3gQrACNOBON]FMOAu@MNHDDwo]N̂A@BCNd̂ QAOoNheNHNcj

�8/|.23�f?]JNoORT@]NTCMN�NRONwA@RB@NwCAOMN@yTo\zUC]N̂@oCN̂A@uC@QAC�

�8~1;3413�8/|. ��{���{� 7808��1;83�.��20;1

[pNHPZEDiDDDD KHPEZlPEDKFDDDHnIm DEFDEFGDHINHEJDDJEHJqIl

[pNHPEDDiDDDD HlPHmKPlmZFDDDHnmm DEFDEFGDHINHEJDDJEHJqIl

��13. �20.63~8/|.234.34.2.6�80.3�,�,{{3�8;8313�0.6

,-./012341350.6

,-./01 7808 9:2.;-8<=.2

>?@ABC
DEFDEFGDHI
HEJDKJDH

LB@MNO?@ABCP

LMQRSRTQONU@
VRT@AAOM@RBC

DEFDEFGDHI
HEJHEJEE

WOBQUONQMQR@RB@PNXOBOFYCAONQMQRSRTQOJNDEFDEFGDHINHEJHZJEEP

VRT@AAOUC
DEFDEFGDHI
HEJHIJHD

LB@MN@RT@AAOUC

[@T\]O
DEFDEFGDHI
HZJHHJHI
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rOMC]NA@T\]OANON]\ON̂AĈC]BONTCMNw\RUOM@RBCNRCNQB@MNmPGPHiNoQTQBORB@NA@uQ]BAONRON]@]]tCNx\@
RtCN@yQ]B@N̂C]]Q?QoQUOU@NU@NR@uCTQOvtCNU@N̂AĈC]BO]NU@RBACNUC]NrOoCA@]N@]BQMOUC]N̂@oO
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no<YHHrHHHH pEqIGHqFIIuHHHIvpY HEuHEupHIw<IÈHH̀EÌFwY
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9
yz{|}tz~v�̀vs̀tu]v�̀
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9
yz{|}tz~v�̀vs̀tu]vẁ
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 
 

 
                                                Anexo I-A 
 

Descrição dos Itens, Quantitativo e Valores Máximos Admitidos 

 
GRUPO 

 
ITEM 

 
MATERIAL 

 
UNIDADE 

TOTAL 
SOLICITADO 

VALOR 
UNITÁRIO 
MÁXIMO 

ADMITIDO 

VALOR 
TOTAL 

MÁXIMO 
ADMITIDO 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
1 

LÁPIS GRAFITE PRETO nº 02, em 

madeira legal ou feito com 
material reciclado, medindo 17 

cm de comprimento, fornecidos 
em caixas originais do 

fabricante, com no máximo 200 
unidades. Marca gravada no 

corpo do material. Validade 
mínima de 18 meses contados da 

entrega do produto. 

UNIDADE 500 R$ 0,90 R$ 450,00 

2 

ESTILETE PEQUENO, lâmina em 

aço inoxidável medindo 
aproximadamente 7 x 1 cm. 

UNIDADE 200 R$ 0,87 R$ 174,00 

3 
EXTRATOR PARA GRAMPOS, em 

inox, medindo 15 X 2 cm. UNIDADE 100 R$ 1,06 R$ 106,00 

4 
LIVRO DE ATA, com 100 folhas, 

capa na cor preta 
UNIDADE 100 R$ 7,70 R$ 770,00 

 
5 

CAIXA CORRESPONDÊNCIA, 

ESCANINHO, bandeja 

dupla, medindo 37 x 26 cm, em 
acrílico fumê, acondicionada em 

caixas de papelão. 

 
UNIDADE 

 
20 

R$ 19,20 R$ 384,00 

6 
PORTA CANETAS em acrílico, com 

espaço porta clips. 
UNIDADE 20 R$ 3,70 R$ 74,00 

Valor total do lote 01 R$ 1.958,00 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
7 

TESOURA com tamanho mínimo 

de 17cm e cabo em material 

plástico na cor preta. Deverá 
constar na embalagem original do 

fabricante de que a lâmina é 
confeccionada em aço inox ou 

UNIDADE 250 R$ 2,80 R$ 700,00 
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 
 

 

                                                

 
 

2 

haver inscrição na própria lâmina 

nesse sentido. Vide condições no 
item 08 do Termo de Referência. 

 
8 

PASTA PLÁSTICA, com abertura no 
formato em “L”, 

transparente, em PVC, tamanho 

A4, medindo aproximadamente 
310X225 mm, embaladas a cada 

100 unidades. 

UNIDADE 1000 R$ 0,56 R$ 560,00 

 
 
 
9 

COLA BRANCA 40g, atóxica, 
lavável, composta de acetato 

de polivinila (PVA), não inflamável, 

bico aplicador e tampa fixa (não 

removível), para uso em papel, 
madeira, tecido, couro, etc. Na 

embalagem deverá conter: 
Composição, telefone para 

atendimento ao consumidor, selo 
do INMETRO, marca, procedência 

e validade impressas no rótulo do 
produto. Validade mínima de 17 

meses a partir da data de 
entrega. Vide condições no item 

08 do Termo de Referência. 

 
UNIDADE 

 
120 

R$ 0,69 R$ 82,80 

 
10 

RÉGUA de poliestireno, com 20 
cm de comprimento, com 

impressão da graduação, legível 

sem falhas em milímetros e 
centímetros, sem deformidades 

ou rebarbas a fim de proporcionar 
um traçado retilíneo perfeito. 

UNIDADE 200 R$ 0,49 R$ 98,00 

 Valor total do lote 02 R$ 1.440,80 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 24 de abril de 2019.
Remeto os presentes autos à COMAP, para que

sejam revisados os valores estimados no sentido de
repetirmos o certame.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 24/04/2019, às 18:16, 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
0532551 e o código CRC 50A6CEA6.

0003318-23.2019.6.02.8000 0532551v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 24 de abril de 2019.
 
À SEIC
 
Senhor Chefe,
 
Encaminho os presentes autos, para atendimento

do Despacho GSAD 0532551, com a máxima urgência.
 
Atenciosamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 24/04/2019, às 18:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0532560 e o código CRC 730DCE43.
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Coordenadoria de Material e Patrimônio - COMAP
Seção de Compras

Item 1: LÁPIS GRAFITE PRETO nº 02 R$1,24

Preço (ComprasNet) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$0,93

Órgão: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO - FUNAI 
COORDENAÇÃO REGIONAL SUL DA BAHIA

Objeto: Registro de preço para eventual aquisição de materiais de expedientes, de
processamentos de dados e de eletroeletrônicos de maneira parcelada no
âmbito da Coordenação Regional Sul da Bahia e Coordenações Técnicas Locais
jurisdicionadas..

Descrição: LÁPIS PRETO - LÁPIS PRETO, MATERIAL CORPO MADEIRA, DUREZA CARGA
HB, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS Nº 2, MATERIAL CARGA GRAFITE

CatMat: 284328 - LÁPIS PRETO , MATERIAL CORPO MADEIRA, DUREZA CARGA HB,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS Nº 2, MATERIAL CARGA GRAFITE

Data: 27/12/2018 11:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:52018 / UASG:194068

Lote/Item: 1/18

Ata: Link Ata

Adjudicação: 27/12/2018 18:24

Homologação: 28/12/2018 11:46

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 500

Unidade: UNIDADE

U F : BA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Pesquisa concluída no dia 25/04/2019 15:00:53  ( IP:  186.208.71.210)

Relatório de Cotação: FRACASSO-MATERIAL DE ESCRITÓRIO-PA0003318-23-2019-6-02-
8000

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

1) LÁPIS GRAFITE PRETO nº 02 3 500 Unidades 1,24 R$620,00

2) ESTILETE PEQUENO 4 200 Unidades 6,68 R$1.336,00

3) EXTRATOR PARA GRAMPOS 7 100 Unidades 1,81 R$181,00

4) LIVRO DE ATA 3 100 Unidades 11,62 R$1.162,00

5) CAIXA CORRESPONDÊNCIA, ESCANINHO 6 20 Unidades 23,36 R$467,20

6) PORTA CANETAS 6 20 Unidades 5,70 R$114,00

Valor Global: R$3.880,20

Detalhamento dos Itens

Quantidade Descrição Observação

500 Unidades Em madeira legal ou feito com material reciclado, medindo 17 cm de comprimento, fornecidos em caixas originais do
fabricante, com no máximo 200 unidades. Marca gravada no corpo do material. Validade mínima de 18 meses contados da
entrega do produto.
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62.492.798/0001-93
* VENCEDOR *

HELIO MASASHI SAITO & CIA LTDA - EPP R$0,93

Marca: leo                                            
Fabricante:  leo                                            
Modelo :  leo 
Descrição:  Lápis Preto, material corpo madeira, diâmetro carga 2 mm, dureza carga HB, formato cilíndrico,características adicionais sem borracha apagadora, g
rafite nº 2. 284328                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
SP São Paulo R SANTA GERTRUDES, 796 (66) 3217-5600 paulista@papelariapaulista.com.br

Preço (ComprasNet) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$1,31

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar do Leste 
1ªDivisão de Exército 
COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA DA 1ª DE 
38ºBatalhão de Infantaria

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais de construção para
manutenção de instalações.

Descrição: LÁPIS PRETO - LÁPIS PRETO, MATERIAL CORPO POLIESTIRENO
RECICLADO, DUREZA CARGA HB, MATERIAL CARGA GRAFITE Nº 2

CatMat: 409001 - LÁPIS PRETO, POLIESTIRENO RECICLADO, HB, GRAFITE Nº 2

Data: 21/12/2018 08:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:282018 / UASG:160093

Lote/Item: /210

Ata: Link Ata

Adjudicação: 27/12/2018 14:26

Homologação: 28/12/2018 14:16

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 20

Unidade: UNIDADE

U F : ES

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

08.658.622/0001-13
* VENCEDOR *

J. J. VITALLI - ME R$1,31

Marca: KALA                                            
Fabricante:  KALA                                            
Modelo :  NÃO SE APLICA 
Descrição:  Lápis carpinteiro.                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
RS Frederico Westphalen R 1 DE MAIO, 600 Elizane (55) 3744-1575 jaime@vitaza.com.br

Preço (ComprasNet) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$1,49

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS

Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais escolares e materiais de
expediente..

Descrição: LÁPIS PRETO - LÁPIS PRETO, MATERIAL CORPO MADEIRA, DUREZA CARGA
HB, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS Nº 2, MATERIAL CARGA GRAFITE

CatMat: 284328 - LÁPIS PRETO , MATERIAL CORPO MADEIRA, DUREZA CARGA HB,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS Nº 2, MATERIAL CARGA GRAFITE

Data: 01/02/2019 08:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:62019 / UASG:987791

Lote/Item: /48

Ata: Link Ata

Adjudicação: 20/02/2019 17:22

Homologação: 27/02/2019 15:58

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 50

Unidade: UNIDADE

U F : PR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

07.731.259/0001-51
* VENCEDOR *

MULTICENTER & DIGICOLOR ATACADO LTDA R$1,49
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: ECOLE                                            
Fabricante:  SERELEPE                                            
Modelo :  GRIP 
Descrição:  LÁPIS ecolápis grafite grip sparkle, forma triangular ergonômico , graduação b, cores diversas com aplicação de brilhantes, revestimento à base de 
água                                    

Endereço:
,

Item 2: ESTILETE PEQUENO R$6,68

Preço (ComprasNet) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$2,39

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná 
Campus Santa Helena Universidade Tecnológica Federal do Paraná

Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais de expediente..

Descrição: ESTILETE - ESTILETE, TIPO LARGO, MATERIAL CORPO METAL,
COMPRIMENTO 170 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TRAVA DE
SEGURANÇA

CatMat: 437835 -

Data: 09/04/2019 09:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:42019 / UASG:154852

Lote/Item: /35

Ata: Link Ata

Adjudicação: 17/04/2019 09:02

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 80

Unidade: UNIDADE

U F : PR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

24.005.316/0001-34
* VENCEDOR *

PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA ME R$2,39

Marca: BRW                                            
Fabricante:  BRW                                            
Modelo :  BRW 
Descrição:  Es&#1048991;lete, em corpo metálico, com lâmina inoxidável larga, medindo 11 cm x 1,8 cm, graduável e com trava de segurança. VALIDADE DA P
ROPOSTA: 60 DIAS PRAZO DE ENTREGA:30 DIAS COND. DE PGTO:30 DIAS VALIDADE/GARANTIA DOS PRODUTOS: 12 MESES.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
MG Uberaba R TRISTAO DE CASTRO, 700 (34) 3332-3855 papelcartaz@netsite.com.br

Preço (ComprasNet) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$7,75

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Secretaria Executiva 
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento 
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais 
Campus Muzambinho

Objeto: Aquisição futura de materiais de expediente.

Descrição: ESTILETE - ESTILETE, TIPO LARGO, ESPESSURA 10 MM, MATERIAL CORPO
PLÁSTICO, COMPRIMENTO 100 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
LÂMINAS INTERCAMBIÁVEIS

CatMat: 284054 - ESTILETE , TIPO LARGO, ESPESSURA 10 MM, MATERIAL CORPO
PLÁSTICO, COMPRIMENTO 100 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
LÂMINAS INTERCAMBIÁVEIS

Data: 01/02/2019 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:412018 / UASG:158303

Lote/Item: /23

Ata: Link Ata

Adjudicação: 26/02/2019 12:10

Homologação: 27/02/2019 13:31

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 200

Unidade: UNIDADE

U F : MG

Quantidade Descrição Observação

200 Unidades Lâmina em aço inoxidável medindo aproximadamente 7 x 1 cm.
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

07.048.323/0001-02
* VENCEDOR *

RAMOS CONSULTORIA E COMERCIO LTDA - ME R$7,75

Marca: MASTER                                            
Fabricante:  MASTER                                            
Modelo :  MASTER 
Descrição:  Estilete tipo largo, PROFISSIONAL, lâmina resistente, sistema de quebra, trava giratória.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
MG Uberlândia R JOSE LELIS FRANCA, 840 (35) 3539-2200 empresas@ssj.cnt.br

Preço (ComprasNet) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$3,29

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal de São Carlos

Objeto: Aquisição de material de expediente, limpeza e movimentação de estoque..

Descrição: ESTILETE - ESTILETE

CatMat: 132675 - ESTILETE , ESTILETE - USO ESCRITORIO NOME

Data: 04/04/2019 09:02

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:52019 / UASG:154049

Lote/Item: 2/23

Ata: Link Ata

Adjudicação: 11/04/2019 15:17

Homologação: 11/04/2019 16:17

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 400

Unidade: UNIDADE

U F : SP

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

07.421.877/0001-03
* VENCEDOR *

A.T.M. COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA, LIVRARIA R$3,29

Marca: MASTERPRINT                                            
Fabricante:  MASTERPRINT                                            
Modelo :  LARGO 
Descrição:  ESTILETE PLASTICO COM LAMINA LARGA E TRAVA DE SEGURANCA - CONFORME TODAS AS ESPECIFICACOES DO EDITAL.                                    

Endereço:
,

Preço (ComprasNet) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$13,30

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar do Sul 
5ª Região Militar 
15ªBrigada de Infantaria Mecanizada

Objeto: Aquisição de material de expediente, elétrico e eletrônico e suprimentos de
Informática, destinados a atender as necessidades desta Unidade Gestora
Gerenciadora (UGG) e demais Unidades Gestoras Participantes (UGPs) -
GCALC (Gu de Cascavel-PR)..

Descrição: ESTILETE - ESTILETE, TIPO ESTREITO, ESPESSURA 9 MM, MATERIAL CORPO
PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÂMINA AÇO C/ TRATAMENTO
SUPERFICIAL GALVANIZADO, TIPO FIXAÇÃO LÂMINA ENCAIXE POR PRESSÃO

CatMat: 326847 - ESTILETE , TIPO ESTREITO, TIPO FIXAÇÃO LÂMINA ENCAIXE POR
PRESSÃO, ESPESSURA 9 MM, MATERIAL CORPO PLÁSTICO,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÂMINA AÇO C/ TRATAMENTO SUPERFICIAL
GALVANIZADO

Data: 29/03/2019 08:33

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:42019 / UASG:160209

Lote/Item: /45

Ata: Link Ata

Adjudicação: 16/04/2019 15:35

Homologação: 16/04/2019 16:19

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 120

Unidade: CAIXA 1,00 UN

U F : PR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL
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29.678.353/0001-27
* VENCEDOR *

IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI R$13,30

Marca: MASTERPRINT                                            
Fabricante:  MASTERPRINT                                            
Modelo :  MASTERPRINT 
Descrição:  Estilete, Tipo Estreito, Espessura 0,50 Mm, Aplicação Escritório, Largura 9 Mm, Material Corpo Plástico, Comprimento 135 Mm, Comprimento Lâmi
na 85 Mm, 24 und.                                    

Endereço:
,

Item 3: EXTRATOR PARA GRAMPOS R$1,81

Preço (ComprasNet) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$1,30

Órgão: MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
Procuradoria da República - PA

Objeto: Registrar preços para futura e eventual aquisição de material de expediente, de
limpeza, de consumo, de impressos, de carimbos, de crachás e de consumo de
água mineral, para as unidades do Ministério Público Federal no Pará.

Descrição: EXTRATOR GRAMPO - EXTRATOR GRAMPO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL,
TIPO ESPÁTULA, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIMENSÕES 150 X 20 MM

CatMat: 290033 - EXTRATOR GRAMPO , MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO
ESPÁTULA, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS DIMENSÕES 150 X 20 MM

Data: 12/04/2019 09:02

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:12019 / UASG:200075

Lote/Item: 6/47

Ata: Link Ata

Adjudicação: 18/04/2019 09:45

Homologação: 22/04/2019 11:58

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 70

Unidade: UNIDADE

U F : PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

05.194.705/0001-00
* VENCEDOR *

NOVIDADES CABANO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA R$1,30

Marca: JOCAR                                            
Fabricante:  JOCAR                                            
Modelo :  JOCAR 
Descrição:  Extrator de grampo tipo espátula, em aço inoxidável, com tratamento superficial niquelado e dimensões: 150 x 20 mm                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
PA Belém TV PADRE EUTIQUIO, 850 (91) 03751-2922 ECOSTA.GE4@BOL.COM.BR

Preço (ComprasNet) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$1,31

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Secretaria Executiva 
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento 
Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia do Ceará 
Campus Maracanaú

Objeto: Aquisição de material de expediente para o IFCE campus Maracanaú.

Descrição: EXTRATOR GRAMPO - EXTRATOR GRAMPO, MATERIAL METAL, TIPO
RATINHO, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO,TAMANHO PEQUENO

CatMat: 280202 - EXTRATOR GRAMPO , MATERIAL METAL, TIPO RATINHO,
TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, TAMANHO PEQUENO

Data: 12/04/2019 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:22019 / UASG:158319

Lote/Item: /34

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1.724

Unidade: UNIDADE

U F : CE

Quantidade Descrição Observação

100 Unidades Em inox, medindo 15 X 2 cm.
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

28.818.225/0001-79
* VENCEDOR *

HYDROLUZ COMERCIO EM GERAL EIRELI - EPP R$1,31

Marca: BRW                                            
Fabricante:  BRW                                            
Modelo :  BRW 
Descrição:  EXTRATOR GRAMPO - EXTRATOR GRAMPO, MATERIAL METAL, TIPO RATINHO, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO,TAMANHO PEQUENO            
                        

Endereço:
,

Preço (ComprasNet) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$2,50

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Universidade Federal do Pará 
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará

Objeto: Registro de preço para futura e eventual aquisição de material de expediente
para atendimento das unidades administrativas e acadêmicas da Universidade
Federal do Sul e Sudeste do Pará Unifesspa..

Descrição: EXTRATOR GRAMPO - EXTRATOR GRAMPO, MATERIAL METAL, TIPO
ESPÁTULA, TRATAMENTO SUPERFICIAL ZINCADO, COMPRIMENTO 145 MM,
LARGURA 15 MM

CatMat: 353225 - EXTRATOR GRAMPO , MATERIAL METAL, TIPO ESPÁTULA,
TRATAMENTO SUPERFICIAL ZINCADO, COMPRIMENTO 145 MM, LARGURA
15 MM

Data: 09/04/2019 08:34

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:42019 / UASG:158718

Lote/Item: 2/32

Ata: Link Ata

Adjudicação: 10/04/2019 15:50

Homologação: 16/04/2019 09:52

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 350

Unidade: UNIDADE

U F : PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

10.233.542/0001-68
* VENCEDOR *

XERFAN ROCHA & CIA LTDA - ME R$2,50

Marca: BRW                                            
Fabricante:  BRW LTDA                                            
Modelo :  EXTRATOR DE GRAMPOS 
Descrição:  EXTRATOR GRAMPO, MATERIAL METAL, TIPO ESPÁTULA, TRATAMENTO SUPERFICIAL ZINCADO, COMPRIMENTO 145, LARGURA 15                            
        

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
PA Marabá R SOL POENTE, 1888 (94) 3324-2838 graficavips@bol.com.br

Preço (ComprasNet) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$1,39

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS 
PREFEITURA DE GOIANIA 
CÂMARA MINUCIPAL DE GOIÂNIA

Objeto: Aquisição de material expediente, para atender a Câmara Municipal de Goiânia,
conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos.

Descrição: EXTRATOR GRAMPO - EXTRATOR GRAMPO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL,
TIPO ESPÁTULA, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO

Data: 05/04/2019 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:22019 / UASG:926726

Lote/Item: 2/63

Ata: Link Ata

Adjudicação: 05/04/2019 16:31

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 55

Unidade: UNIDADE

U F : GO

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL
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37.878.675/0001-48
* VENCEDOR *

ALFA PAPELARIA LTDA - ME R$1,39

Marca: carbrink                                            
Fabricante:  carbrink                                            
Modelo :  carbrink 
Descrição:  Extrator de grampo tipo espátula, em aço inoxidável, medindo 15 cm de comprimento.                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
GO Goiânia AV C-104, 541 Juliano (62) 3091-3333 alfapapelarialtda@hotmail.com

Preço (ComprasNet) 5: Preço do Fornecedor Vencedor R$1,34

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal de São Carlos

Objeto: Aquisição de material de expediente, limpeza e movimentação de estoque..

Descrição: EXTRATOR GRAMPO - EXTRATOR GRAMPO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL,
TIPO ESPÁTULA, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO

CatMat: 278812 - EXTRATOR GRAMPO , MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO
ESPÁTULA, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO

Data: 04/04/2019 09:02

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:52019 / UASG:154049

Lote/Item: 2/51

Ata: Link Ata

Adjudicação: 11/04/2019 15:17

Homologação: 11/04/2019 16:17

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 200

Unidade: UNIDADE

U F : SP

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

07.421.877/0001-03
* VENCEDOR *

A.T.M. COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA, LIVRARIA R$1,34

Marca: CARBRINK                                            
Fabricante:  CARBRINK                                            
Modelo :  CROMADO 
Descrição:  EXTRATOR GRAMPO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ESPÁTULA, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO                                    

Endereço:
,

Preço (ComprasNet) 6: Preço do Fornecedor Vencedor R$2,85

Órgão: PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal Superior Eleitoral 
Tribunal Regional Eleitoral no Estado do Mato Grosso do Sul

Objeto: Aquisição futura de materiais de consumo (expediente, copa e cozinha,
produtos de higienização, dentre outros)..

Descrição: EXTRATOR GRAMPO - EXTRATOR GRAMPO, MATERIAL AÇO
GALVANIZADO, TIPO ESPÁTULA, COMPRIMENTO 150 MM, LARGURA 15 MM

CatMat: 429829 - EXTRATOR GRAMPO, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TIPO
ESPÁTULA, COMPRIMENTO 150 MM, LARGURA 15 MM

Data: 28/03/2019 14:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:72019 / UASG:70016

Lote/Item: /15

Ata: Link Ata

Adjudicação: 03/04/2019 13:23

Homologação: 15/04/2019 13:00

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 50

Unidade: UNIDADE

U F : MS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

24.005.316/0001-34
* VENCEDOR *

PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA ME R$2,85
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: cavia                                            
Fabricante:  cavia                                            
Modelo :  CA112 
Descrição:  Extrator de grampos em aço inox tipo e s p á t u l a , medindo aproximadamente 15 cm de comprimento (aceita-se variação de + ou – 1cm). Produ
to(s) de referência: ACC, Central ou similar VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS PRAZO DE ENTREGA:20 DIAS COND. DE PGTO:07 DIAS UTEIS VALIDADE/GARANTI
A DOS PRODUTOS: 12 MESES.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
MG Uberaba R TRISTAO DE CASTRO, 700 (34) 3332-3855 papelcartaz@netsite.com.br

Preço (ComprasNet) 7: Preço do Fornecedor Vencedor R$2,00

Órgão: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 
Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira/SEREX-DF 
Superintendência Regional da Amazônia Oriental 
Seção Administrativa

Objeto: Aquisição de material de expediente em geral para atender as necessidades
das Unidades : SESAF, ERBRA, CEPEC/ERJOH, ERTRA, ESPAM, ERMAN e
GERAM consolidada na Requisição 23/2918 da SUPAM/SESAF..

Descrição: EXTRATOR GRAMPO - EXTRATOR GRAMPO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL,
TIPO ESPÁTULA, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS 150X15 MM, TAMANHO 26/6

CatMat: 292448 - EXTRATOR GRAMPO , MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO
ESPÁTULA, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS 150X15 MM, TAMANHO 26/6

Data: 28/03/2019 09:35

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:132018 / UASG:130126

Lote/Item: /34

Ata: Link Ata

Adjudicação: 04/04/2019 15:05

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 22

Unidade: UNIDADE

U F : PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

21.851.687/0001-49
* VENCEDOR *

N. E. MARTINS COMERCIO DE ARMARINHO LTDA - EPP R$2,00

Marca: BRW                                            
Fabricante:  BRW                                            
Modelo :  BRW 
Descrição:  EXTRATOR GRAMPO, material aço inoxidável, tipo espátula,tratamento superficial cromado, características adicionais 150x15 mm, Tamanho 26/6  
                                  

Endereço: Telefone: Emai l :
R BERNAL DO COUTO, 736 (91) 03223-6463 CONTABILIDADETAVARES@GMAIL.COM

Item 4: LIVRO DE ATA R$11,62

Preço (ComprasNet) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$11,75

Órgão: PREF.MUN.DE ITATIAIUCU

Objeto: Compra de materiais de expediente , para fornecimento parcelado,
exclusivamente para participação de microempresas ME, empresas de
pequeno porte EPP ou equiparadas.

Descrição: LIVRO ATA - LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL SULFITE, QUANTIDADE FOLHAS
100 FL, GRAMATURA 75 G/ M2, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM

Data: 26/03/2019 08:34

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:392018 / UASG:984673

Lote/Item: /27

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 180

Unidade: UNIDADE

U F : MG

Quantidade Descrição Observação

100 Unidades Com 100 folhas, capa na cor preta
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

23.248.766/0001-95
* VENCEDOR *

ALMEIDA & DAMASCENO COMERCIO LTDA - ME R$11,75

Marca: GRIFF                                            
Fabricante:  GRIFF                                            
Modelo :  210X297MM 
Descrição:  LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL SULFITE, QUANTIDADE FOLHAS 100 FL, GRAMATURA 75 G/ M2, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM                
                    

Endereço: Telefone: Emai l :
R MARINHOS, 114 (31) 03571-2496 JRCONTABILIDADEASSECON@IG.COM.BR

Preço (ComprasNet) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$11,18

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Câmara Municipal de Belo Horizonte

Objeto: Aquisição de material de escritório para a CMBH..

Descrição: LIVRO ATA - LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL SULFITE, QUANTIDADE FOLHAS
100 FL, GRAMATURA 75 G/ M2, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM

CatMat: 200692 - LIVRO ATA , MATERIAL PAPEL SULFITE, QUANTIDADE FOLHAS 100
FL, GRAMATURA 75 G/M2, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM

Data: 21/03/2019 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:82019 / UASG:926306

Lote/Item: /51

Ata: Link Ata

Adjudicação: 05/04/2019 09:51

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 200

Unidade: UNIDADE

U F : MG

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

27.208.405/0001-76
* VENCEDOR *

AS DISTRIBUIDORA DA FAMILIA LTDA - ME R$11,18

Marca: são domingos                                            
Fabricante:  são domingos                                            
Modelo :  são domingos 
Descrição:  Livro ata, material papel sulfite, quantidade folhas 100, gramatura 75 g/m³, comprimento 297 mm, largura 210 mm                                    

Endereço:
,

Preço (ComprasNet) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$11,94

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA 
Universidade Estadual de Roraima

Objeto: Aquisição de MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE para atender demanda da
Universidade Estadual de Roraima UERR..

Descrição: LIVRO ATA - LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL SULFITE, QUANTIDADE FOLHAS
100 FL, GRAMATURA 75 G/ M2, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NUMERADO E COSTURADO

CatMat: 229212 - LIVRO ATA , MATERIAL PAPEL SULFITE, QUANTIDADE FOLHAS 100
FL, GRAMATURA 75 G/M2, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NUMERADO E COSTURADO

Data: 11/03/2019 10:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:42019 / UASG:926195

Lote/Item: /77

Ata: Link Ata

Adjudicação: 14/03/2019 12:06

Homologação: 16/04/2019 14:40

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 150

Unidade: UNIDADE

U F : RR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

14.756.414/0001-50
* VENCEDOR *

S N A - COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME R$11,94
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: SAO DOMINGOS                                            
Fabricante:  SAO DOMINGOS                                            
Modelo :  SAO DOMINGOS 
Descrição:  LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL SULFITE, QUANTIDADE FOLHAS 100 FL, GRAMATURA 75 G/ M2, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, CARAC
TERÍSTICAS ADICIONAIS NUMERADO E COSTURADO                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
AM Manaus AV CRISTA, 229 (92) 3233-2874

Item 5: CAIXA CORRESPONDÊNCIA, ESCANINHO R$23,36

Preço (ComprasNet) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$27,07

Órgão: Instituto de Terras do Pará

Objeto: Aquisição de Materiais de Expediente..

Descrição: CAIXA CORRESPONDÊNCIA - CAIXA CORRESPONDÊNCIA, MATERIAL
ACRÍLICO, COR INCOLOR, TIPO DUPLA, COMPRIMENTO370 MM, LARGURA
255 MM, ALTURA 180 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIXA

Data: 28/02/2019 09:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:42019 / UASG:925301

Lote/Item: 1/22

Ata: Link Ata

Adjudicação: 19/03/2019 09:24

Homologação: 20/03/2019 09:49

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 30

Unidade: UNIDADE

U F : PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

12.665.218/0001-44
* VENCEDOR *

IVRS COMERCIO LTDA - ME R$27,07

Marca: NOVACRIL                                            
Fabricante:  NOVACRIL                                            
Modelo :  CAIXA CORRESPONDÊNCIA, MATERIAL ACRÍLICO, COR INCO 
Descrição:  CAIXA CORRESPONDÊNCIA, MATERIAL ACRÍLICO, COR INCOLOR, TIPO DUPLA, COMPRIMENTO370 MM, LARGURA 255 MM, ALTURA 180 MM, CARA
CTERÍSTICAS ADICIONAIS FIXA                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
PA Ananindeua R DO FIO, 22 (91) 3032-7894 ivrs.representacoes@hotmail.com

Preço (ComprasNet) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$22,18

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Secretaria Executiva 
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento 
Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia Baiano 
Campus Santa Inês

Objeto: Registro de preço para eventual aquisição de materiais de expediente para
suprir o estoque do Almoxarifado do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia Baiano Campus Santa Inês..

Descrição: CAIXA CORRESPONDÊNCIA - CAIXA CORRESPONDÊNCIA, MATERIAL
POLIETILENO, COR INCOLOR, TIPO DUPLA

CatMat: 204700 - CAIXA CORRESPONDÊNCIA , MATERIAL POLIETILENO, COR
INCOLOR, TIPO DUPLA

Data: 25/02/2019 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:12019 / UASG:158277

Lote/Item: /15

Ata: Link Ata

Adjudicação: 01/03/2019 14:50

Homologação: 01/03/2019 15:29

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 30

Unidade: UNIDADE

Quantidade Descrição Observação

20 Unidades Bandeja dupla, medindo 37 x 26 cm, em acrílico fumê, acondicionada em caixas de papelão.
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U F : BA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

05.075.962/0001-23
* VENCEDOR *

MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA - ME R$22,18

Marca: ACRIMET                                            
Fabricante:  ACRIMET                                            
Modelo :  ACRIMET 
Descrição:  Caixa para correspondência, dupla, tamanho ofício                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
SP São Paulo R INHANGAPI, 95 (11) 2341-8017 maxim@maximqualitta.com.br

Preço (ComprasNet) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$21,50

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando da Aeronáutica 
GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO PAULO

Objeto: Aquisição de material de expediente.

Descrição: CAIXA CORRESPONDÊNCIA - CAIXA CORRESPONDÊNCIA, MATERIAL
POLIETILENO, COR INCOLOR, TIPO DUPLA

CatMat: 204700 - CAIXA CORRESPONDÊNCIA , MATERIAL POLIETILENO, COR
INCOLOR, TIPO DUPLA

Data: 31/01/2019 10:12

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:102019 / UASG:120633

Lote/Item: /176

Ata: Link Ata

Adjudicação: 15/03/2019 15:12

Homologação: 27/03/2019 13:33

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 150

Unidade: UNIDADE

U F : SP

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

11.901.975/0001-07
* VENCEDOR *

SLIM SUPRIMENTOS LTDA EPP R$21,50

Marca: TYP                                            
Fabricante:  TYP                                            
Modelo :  TYP 
Descrição:  CAIXA CORRESPONDÊNCIA, MATERIAL POLIETILENO, COR INCOLOR, TIPO DUPLA                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
SP São Paulo R FONTOURA XAVIER, 586 (19) 3471-6750 iramslim@terra.com

Preço (ComprasNet) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$21,91

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO 
4ªBrigada de Cavalaria Mecanizada

Objeto: A eventual aquisição de material de expediente, elétrico e processamento de
dados..

Descrição: CAIXA CORRESPONDÊNCIA - CAIXA CORRESPONDÊNCIA, MATERIAL
ACRÍLICO, COR FUMÊ, TIPO DUPLA, COMPRIMENTO 370 MM, LARGURA 255
MM, ALTURA 180 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM INCLINAÇÃO
ENTRE AS BANDEJAS

CatMat: 237811 - CAIXA CORRESPONDÊNCIA , MATERIAL ACRÍLICO, COR FUMÊ, TIPO
DUPLA, COMPRIMENTO 370 MM, LARGURA 255 MM, ALTURA 180 MM,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM INCLINAÇÃO ENTRE AS BANDEJAS

Data: 08/01/2019 09:15

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:142018 / UASG:160149

Lote/Item: /7

Ata: Link Ata

Adjudicação: 01/02/2019 10:52

Homologação: 04/02/2019 12:02

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 315

Unidade: UNIDADE

U F : MS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL
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05.075.962/0001-23
* VENCEDOR *

MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA - ME R$21,91

Marca: ACRIMET                                            
Fabricante:  ACRIMET                                            
Modelo :  ACRIMET 
Descrição:  Caixa de correspondência(Bandeja) acrílica fumê, tipo duplo compartimentos, articuláveis, para documentos, medindo 370 x 255 x 180mm.             
                       

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
SP São Paulo R INHANGAPI, 95 (11) 2341-8017 maxim@maximqualitta.com.br

Preço (ComprasNet) 5: Preço do Fornecedor Vencedor R$22,70

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Universidade Federal FLuminense 
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

Objeto: Aquisição parcelada e entrega futura de material de expediente diverso, para
atender as unidades da UFF..

Descrição: CAIXA CORRESPONDÊNCIA - Caixa Correspondência Dupla (papeleira
modular de mesa): em acrílico, articulável, base antiderrapante e anti-
danificador na parte inferior do depósito de papéis. Cor: cristal.

CatMat: 151050 - CAIXA CORRESPONDÊNCIA , CAIXA CORRESPONDÊNCIA NOME

Data: 17/12/2018 10:02

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:752018 / UASG:150182

Lote/Item: /13

Ata: Link Ata

Adjudicação: 25/01/2019 09:44

Homologação: 31/01/2019 19:41

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 279

Unidade: unidade

U F : RJ

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

30.435.225/0001-31
* VENCEDOR *

LADO C COMERCIO E IMPORTACAO HOME OFFICE EIRELI R$22,70

Marca: MENNO/NOVACRIL                                            
Fabricante:  MENNO/NOVACRIL                                            
Modelo :  CCM02 
Descrição:  Caixa Correspondência Dupla (papeleira modular de mesa): em acrílico, articulável, base antiderrapante e anti-danificador na parte inferior do depós
ito de papéis. Cor: cristal.                                    

Endereço:
,

Preço (ComprasNet) 6: Preço do Fornecedor Vencedor R$24,83

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Universidade Federal FLuminense 
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

Objeto: Aquisição parcelada e entrega futura de material de expediente diverso, para
atender as unidades da UFF..

Descrição: CAIXA CORRESPONDÊNCIA - Caixa Correspondência Tripla (papeleira
modular de mesa): em acrílico, articulável, base antiderrapante e anti-
danificador na parte inferior do depósito de papéis. Cor: cristal.

CatMat: 151050 - CAIXA CORRESPONDÊNCIA , CAIXA CORRESPONDÊNCIA NOME

Data: 17/12/2018 10:02

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:752018 / UASG:150182

Lote/Item: /14

Ata: Link Ata

Adjudicação: 25/01/2019 09:44

Homologação: 31/01/2019 19:41

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 256

Unidade: unidade

U F : RJ

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

30.435.225/0001-31
* VENCEDOR *

LADO C COMERCIO E IMPORTACAO HOME OFFICE EIRELI R$24,83
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: MENNO/NOVACRIL                                            
Fabricante:  MENNO/NOVACRIL                                            
Modelo :  CCM03 
Descrição:  Caixa Correspondência Tripla (papeleira modular de mesa): em acrílico, articulável, base antiderrapante e anti-danificador na parte inferior do depós
ito de papéis. Cor: cristal.                                    

Endereço:
,

Item 6: PORTA CANETAS R$5,70

Preço (ComprasNet) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$7,19

Órgão: MINISTÉRIO DO EXÉRCITO 
COMANDO MILITAR DO SUL 
Comando do comando militar do sul

Objeto: Intenção de Registro de Preços para aquisição de material de divulgação da 5ª
Seção do Comando do Comando Militar do Sul..

Descrição: PAPEL RECADO - Porta recado em acrílico ou poliestireno, com porta clips,
caneta, blocos para recado, dimensões aproximadas 11x10x2,5 cmcom
gravação do logotipo do CMS e endereço eletrônico www.cms.eb.mil.br e layout
e arte gráfica a definir.

CatMat: 15091 - PAPEL RECADO , PAPEL LEMBRETE NOME

Data: 28/01/2019 13:45

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:192019 / UASG:160395

Lote/Item: /5

Ata: Link Ata

Adjudicação: 29/01/2019 11:07

Homologação: 30/01/2019 10:32

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 680

Unidade: UNIDADE

U F : RS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

14.505.081/0001-96
* VENCEDOR *

ARIANA BARBOSA PITHAN 97600415100 R$7,19

Marca: IMPORTADO                                            
Fabricante:  IMPORTADO                                            
Modelo :  PORTA RECADO 
Descrição:  Porta recado em acrílico ou poliestireno, com porta clips, caneta, blocos para recado, dimensões aproximadas 11x10x2,5 cmcom gravação do logo
tipo do CMS e endereço eletrônico www.cms.eb.mil.br e layout e arte gráfica a definir.                                    

Endereço:
,

Preço (ComprasNet) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$5,05

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Universidade Federal FLuminense 
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

Objeto: Aquisição parcelada e entrega futura de material de expediente diverso, para
atender as unidades da UFF..

Descrição: PORTA-LÁPIS/CLIPE/LEMBRETE - Porta lápis/caneta, clips, lembrete, em
acrílico, três compartimentos (uma para lápis, outro para lembretes e outro para
clips, cor fumê.

CatMat: 32980 - PORTA-LÁPIS/CLIPE/LEMBRETE , PORTA - LAPIS NOME

Data: 17/12/2018 10:02

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:752018 / UASG:150182

Lote/Item: /60

Ata: Link Ata

Adjudicação: 25/01/2019 09:45

Homologação: 31/01/2019 19:50

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 419

Unidade: unidade

Quantidade Descrição Observação

20 Unidades Em acrílico, com espaço porta clips.
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U F : RJ

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

30.435.225/0001-31
* VENCEDOR *

LADO C COMERCIO E IMPORTACAO HOME OFFICE EIRELI R$5,05

Marca: MENNO/NOVACRIL                                            
Fabricante:  MENNO/NOVACRIL                                            
Modelo :  CONJUNTO TRIPLO 
Descrição:  Porta lápis/caneta, clips, lembrete, em acrílico, três compartimentos (uma para lápis, outro para lembretes e outro para clips, cor fumê.                       
             

Endereço:
,

Preço (ComprasNet) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$5,34

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Universidade Federal de Santa Maria

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO
(apagador, canetas, papéis, TNT, Raspberry, passador de slides, etc.),
destinados ao Almoxarifado Central e ao Núcleo de Pesquisa e
Desenvolvimento de Engenharia Elétrica - NUPEDEE da UFSM.

Descrição: APAGADOR MEMÓRIA - PORTA CANETAS/LÁPIS, COM COMPARTIMENTO
PARA CANETAS, CLIPS E LEMBRETES, PRODUZIDO EM POLIESTIRENO
CRISTAL COLORIDO, EM CORES VARIADAS. MARCA SUGERIDA DELLO.
APRESENTAR CATÁLOGO.

CatMat: 150045 - APAGADOR MEMÓRIA , APAGADOR MEMÓRIA NOME

Data: 15/01/2019 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:2292018 / UASG:153164

Lote/Item: /139

Ata: Link Ata

Adjudicação: 08/02/2019 11:27

Homologação: 08/02/2019 15:06

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1.000

Unidade: Unidade

U F : RS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

03.999.762/0001-31
* VENCEDOR *

ELMO PAPELARIA LTDA - ME R$5,34

Marca: WALEU                                            
Fabricante:  WALEU                                            
Modelo :  WALEU 
Descrição:  PORTA CANETAS/LÁPIS, COM COMPARTIMENTO PARA CANETAS, CLIPS E LEMBRETES, PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL COLORIDO, EM C
ORES VARIADAS. MARCA SUGERIDA DELLO. APRESENTAR CATÁLOGO.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
SC Santo Amaro da Imperatriz R PREFEITO JOSE KEHRIG, 5501 (91) 3242-0561 misoservicos@hotmail.com

Preço (ComprasNet) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$5,90

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná 
UTFPR - Campus Cornélio Procópio

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de expediente,
para atender as necessidades da Universidade Tecnológica Federal Câmpus
Cornélio Procópio, pelo prazo de 12 (doze) meses..

Descrição: PORTA-CARTÃO - Porta Caneta/Clips/Papel Recado, Em Acrílico.

CatMat: 33030 - PORTA-CARTÃO , PORTA - CARTAO NOME

Data: 14/11/2018 09:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:322018 / UASG:153176

Lote/Item: /18

Ata: Link Ata

Adjudicação: 10/12/2018 16:10

Homologação: 10/12/2018 16:51

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

U F : PR
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

21.323.913/0001-19
* VENCEDOR *

MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP R$5,90

Marca: WALEU                                            
Fabricante:  L.S.O Ind. E Com. De Plasticos Eirelli-Epp                                            
Modelo :  L.S.O Ind. E Com. De Plasticos Eirelli-Epp 
Descrição:  Porta Caneta/Clips/Papel Recado, Em Acrílico.                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
AV PARAISO, 851 (43) 03523-0631 MAXPELCOMERCIAL@UOL.COM.BR

Preço (ComprasNet) 5: Preço do Fornecedor Vencedor R$5,45

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando da Aeronáutica 
GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE

Objeto: Registro de preços para a eventual aquisição de material de expediente em
geral, para fins de atender as demandas da GUARNIÇÃO DE AERONÁUTICA DE
RECIFE (GUARNAERRF) E UNIDADES APOIADAS..

Descrição: PORTA-LÁPIS/CLIPE/LEMBRETE - PORTA CANETA, CLIPS E BLOCO DE
RECADO, INJETADO EM POLIESTILENO PRETO OU FUMÊ, DIMENSÕES
APROXIMADAS, 8,0 CM DE ALTURA, 7,0 CM DE LARGURA E 24 CM DE
COMPRIMENTO(GRL 260025AU)

CatMat: 32980 - PORTA-LÁPIS/CLIPE/LEMBRETE , PORTA - LAPIS NOME

Data: 13/11/2018 10:24

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:1152018 / UASG:120632

Lote/Item: /126

Ata: Link Ata

Adjudicação: 19/11/2018 14:08

Homologação: 19/11/2018 17:42

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 196

Unidade: UND

U F : PE

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

27.338.139/0001-04
* VENCEDOR *

DARPEX IMPORT HOME OFFICE SOLUTION EIRELI - ME R$5,45

Marca: MENNO/NOVACRIL                                            
Fabricante:  MENNO/NOVACRIL                                            
Modelo :  TRIO 
Descrição:  PORTA CANETA, CLIPS E BLOCO DE RECADO, INJETADO EM POLIESTILENO PRETO OU FUMÊ, DIMENSÕES APROXIMADAS, 8,0 CM DE ALTURA, 7,0 
CM DE LARGURA E 24 CM DE COMPRIMENTO(GRL 260025AU)                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
R LEOLINCE, SN (61) 03622-3356 DARPEX@UOL.COM.BR

Preço (ComprasNet) 6: Preço do Fornecedor Vencedor R$5,30

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar do Sul 
5ª Região Militar 
5ºBatalhão de Engenharia de Combate

Objeto: Materiais de Expediente, Materiais de Informática e Materiais de Proteção e
Segurança..

Descrição: PORTA-LÁPIS/CLIPE/LEMBRETE - Porta-lápis / clipe / lembrete,
compartimento para lápis, caneta, clips, lembrete, material acrílico, cor fume.

CatMat: 32980 - PORTA-LÁPIS/CLIPE/LEMBRETE , PORTA - LAPIS NOME

Data: 30/10/2018 08:33

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:152018 / UASG:160448

Lote/Item: /132

Ata: Link Ata

Adjudicação: 28/11/2018 10:43

Homologação: 28/11/2018 11:48

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 150

Unidade: UNIDADE

U F : SC

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL
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30.435.225/0001-31
* VENCEDOR *

LADO C COMERCIO E IMPORTACAO HOME OFFICE EIRELI R$5,30

Marca: MENNO/NOVACRIL                                            
Fabricante:  MENNO/NOVACRIL                                            
Modelo :  CONJUNTO TRIPO 
Descrição:  Porta-lápis / clipe / lembrete, compartimento para lápis, caneta, clips, lembrete, material acrílico, cor fume.                                    

Endereço:
,
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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 abril de 2019.

À COMAP,

Senhora Coordenadora,

Trata o procedimento de aquisição de material de expediente, de acordo com o
Despacho GSAD 0532551, em virtude do Fracasso Parcial do Pregão 09/2019.

Vieram os autos a esta Seção de Instrução de Contratações para nova pesquisa de
preços dos produtos a serem adquiridos, relacionados no Grupo 01 do Anexo Único
0528619, o que foi feito por meio da ferramenta Banco de Preços, com base em
preços praticados por órgãos governamentais - fonte comprasnet, conforme Relatório
de Cotação 0533006, e obtivemos o valor médio total estimado em R$ 3.880,20 (três
mil, oitocentos e oitenta reais e vinte centavos).

CATMATS:

1) Lápis grafite n.º2 - 284328;

2) Estilete pequeno - 132675;

3) Extrator para grampos - 290033;

4) Livro de Ata - 200692;

5) Caixa Correspondência - 204700;

6) Porta Canetas - 32980.

 

Assim, sugerimos, salvo melhor entendimento, a repetição de realização de licitação por
meio de Pregão Eletrônico, com fulcro na Lei nº 10.520/2002, regulamentada pelo
Decreto nº 5.450/2005, com participação exclusiva de micro, pequenas e médias
empresas.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 25/04/2019, às 16:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0533020 e o código CRC 4F1D3848.

0003318-23.2019.6.02.8000 0533020v1
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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 abril de 2019.
 
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
Cumprido o Despacho GSAD 0532551, devolvo os

presentes autos para continuidade do feito.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 25/04/2019, às 18:18, 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
0533221 e o código CRC ABF259CD.

0003318-23.2019.6.02.8000 0533221v1
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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.
Sigam os autos à COFIN para emitir reserva de

crédito no valor indicado pela SEIC (0533020), com vistas à
repetição do certame para os itens fracassados, devendo levar
em conta eventual saldo de pré-empenho realizado nos autos
principais (PA 0000604-90.2019.6.02.8000).

Após, remeter os autos à COMAP, para elaboração
do edital e demais medidas cabíveis.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 26/04/2019, às 18:10, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0533902 e o código CRC E74D6291.

0003318-23.2019.6.02.8000 0533902v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 29 de abril de 2019.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0533902).
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 29/04/2019, às 08:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0534007 e o código CRC 5FB5F57A.

0003318-23.2019.6.02.8000 0534007v1
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  __ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PRE-EMPENHO)__________________
  29/04/19  16:25                                      USUARIO : TONY SA        
  DATA EMISSAO    : 29Abr19                            NUMERO  : 2019PE000184   
  DATA LIMITE     : 31Dez19                                                     
  UG EMITENTE     : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS             
  GESTAO EMITENTE : 00001  - TESOURO NACIONAL                                   
  FAVORECIDO      :                                                             
  TAXA CAMBIAL    :                                                             
                                                                                
                                                                                
  OBSERVACAO / FINALIDADE                                                       
  UA: SEALMOX. RESERVA DE CRéDITO APRA ATENDER AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO,
  (MATERIAL DE EXPEDIENTE), EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO SEI 0533902, DO PROC.
  0003318-23.2019.6.02.8000.                                                    
                                                                                
  EVENTO ESF PTRES    FONTE      ND     UGR      PI                    V A L O R
  401081  1 084621  0100000000 339030        AOSA CONSUM                3.880,20
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  PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA                                    
                                                                                

Anexo Pré-empenho n.º 184/2019. Aquisição. (0534404)         SEI 0003318-23.2019.6.02.8000 / pg. 46



CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

Pré-empenho n.º 184/2019 (SEI 0534404).

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES,
Técnico Judiciário, em 29/04/2019, às 16:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0534406 e o código CRC D4C4F29C.
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 
 

PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  0099//22001199  
  

PROCESSO SEI Nº: 0000604-90.2019.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR LOTE 
Data: 04 de abril de 2019 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: 14 horas 
Local: http://www.comprasnet.gov.br 

 

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de 
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE (LOTE 
ÚNICO), conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando a aquisição de 
material de consumo – material de expediente, 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, o Decreto nº 7.746/2012 com as atualizações do 
Decreto nº 9.178/2017, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência deste 
Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de 
2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem 
como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências 
deste Edital e seus anexos. 
 
1 – DO OBJETO  
 
1.1.   O presente Pregão tem por objeto a aquisição de material de consumo - 
material de expediente, conforme especificações constantes no Anexo I deste Edital. 
  
2 – DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA  
 
2.1.     As entregas deverão ser feitas em até 30 (trinta) dias corridos, a partir do 
recebimento da Nota Empenho, que poderá ser encaminhada por e-mail, na Seção de 
Almoxarifado do TRE/AL, situada na Avenida Menino Marcelo, 7.200-D – Serraria (em 
frente à SAMU), Maceió/AL, CEP 57046–000, no horário de 8h as 18hs de segunda-feira 
a quinta-feira, e entre 8h e 12h as sextas-feiras. 
   
3 – DA PARTICIPAÇÃO 
                                                                                                                                                             
3.1.    Poderão participar deste pregão EXCLUSIVAMENTE MICROEMPRESAS E 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, 
previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores (SICAF), 
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 
 

habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais 
exigências deste Edital e seus anexos. 
 
3.2.   Para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo 
próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e 
que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento 
convocatório. 
 

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

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

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

 
4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 
4.1.  Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente 
credenciados no site www.comprasnet.gov.br (art. 3º do Decreto nº 5.450/2005). 
 
4.2.  O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site acima 
informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de 
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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 
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 dos itens que compõe o lote ofertado, de acordo com o Anexo I-A 
deste Edital. 

 
5.4.1. Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas 
constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que 
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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 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 
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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 de cada  item que 
compõe o lote ofertado, sendo que o sistema efetuará seu somatório para 
efeito do escalonamento das propostas. 

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

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

 
7.7.  A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante 
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos lances. 
Após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente 
determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será encerrada, automaticamente, a 
recepção de lances. 
 
7.8.  Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro 
poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o 
critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas 
previstas neste Edital. 
 
8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
 
8.1.  O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério do 
menor preço, decidindo sobre a aceitação do preço obtido. 
 
8.2. Como critério de aceitabilidade dos preços, serão admitidos como limite 
máximo os valores estimados pela Administração, por intermédio de pesquisa de 
mercado efetuada pela Seção de Compras deste Regional, disponíveis no Anexo I-A, que 
representam uma média das várias propostas coletadas no mercado, e que, de modo 
algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de 
preços inferiores. 
 

8.2.1. O critério de aceitabilidade será aferido em relação ao valor total do lote e 
de cada item que o compõe. 

 
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 
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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. 

 
9.5.  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. 
 
9.6.  Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em 
substituição aos documentos requeridos no presente Edital. 
 
9.7.  Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao domicílio da 
empresa licitante cadastrada no SICAF.  
 
9.8.  Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais de órgãos 
e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova. 
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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 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. 
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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 em até 30 (trinta) dias corridos,  a partir 
do recebimento da Nota de Empenho por e-mail, na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, 
situada na Avenida Menino Marcelo (Via Expressa), nº 7.200 D, Serraria (em frente à 
SAMU), CEP 57046-000, Maceió/AL, telefone: (82) 3328-1947, no horário de 8h às 18hs 
de segunda-feira  a quinta-feira , e entre 8h e 12h às sextas-feiras, para aceitação e 
consequente recebimento do objeto licitado. 
 
15.2.  Os materiais serão recebidos: 
 

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos 
mesmos com as especificações consignadas na proposta de preço e nos 
termos de referência; 
 
b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e 
consequente aceitação. 
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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.  
 
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 multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos casos 
a seguir: 
 

a) 0,5% por dia, e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em 
atraso injustificado, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º (quinto) 
dia e a critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) 
objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa constante na alínea “d”, sem prejuízo 
da rescisão unilateral da avença; 
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b) 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade, 
caso o prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido, 
limitada a incidência a 5 (cinco) dias de atraso injustificado. Após o 5º (quinto) 
dia será considerada inexecução parcial do contrato;  

 
c) 7,5% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s), em caso de inexecução 
parcial da obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do 
objeto por período superior ao previsto na alínea “a”, bem como, a 
extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido na alínea 
“b”; 
 
d) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho; 
 
16.4.1.  As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando 
aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% 
(dez por cento) do valor total do contrato celebrado. 

 
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. 
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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, em parcelas, por pedido, mediante ordem 
bancária de crédito em conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o recebimento 
definitivo da nota fiscal/fatura, devidamente atestada pela gestão contratual. 
 
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, 

 
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 
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         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
18 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
  
18.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2019, 
alocados nos Programas de Trabalho – Gestão do Processo Eleitoral; PTRES nº 084621 
(Julgamento de Causas e Gestão Administrativas), Natureza da Despesa nº 33.90.30 
(Material de Consumo). 
 
19 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
19.1.  São obrigações do Contratante: 
 

a) Efetuar o pagamento na forma prevista neste Edital; 
 
b) Comunicar qualquer irregularidade manifestada no fornecimento do 
material; e 
 
c) Fiscalizar a execução do contrato. 

 
20 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

20.1. São obrigações da contratada: 

a) Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com este  edital 
de licitação e seus  anexos; 

b)  Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas, no prazo 
máximo de 10 (dez) dias corridos; 

c) Acondicionar o material/produto objeto deste edital, obrigatoriamente em 
embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha de fabricação de cada 
empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da empresa fornecedora; 

d) Entregar os produtos embalados em embalagens contendo todas as informações 
exigidas pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por 
órgãos oficiais competentes e deverão estar de acordo com a legislação vigente; 

e) Entregar os produtos contendo em cada embalagem, conforme o caso, as seguintes 
informações: 

 e.1) especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e 
vencimento ou período de validade; 

 e.2) registro no órgão competente, devidamente atualizado; 
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e.3) registro no Ministério da Saúde; 

 e.4) número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC). 

f) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações 
enviadas pelo TRE/AL; 

g) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho. 

h) Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal. 

i) 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; 

 
j) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua 
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de 
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável 
à natureza dos serviços objeto da contratação; 

 
k) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, 
INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição regular; 

 
l) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; 

 
m) 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 – CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

 

21.1.       Os itens deverão ser constituídos, no todo ou em parte, por materiais 
reciclados, atóxicos e biodegradáveis. 

 

21.2. Quanto ao  item 1 (lápis), será exigido que sejam fabricados com madeira 

de origem legal ou feito com material reciclado. 

 

22 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
22.1.  É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar ou anular, 
no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da 
legislação vigente. 
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22.2.  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. 
 
22.3.   As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
22.4.  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. 
 
22.5.  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. 
 
22.6.  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. 
 
22.7.  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. 
 
22.8.       Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o determinado 
neste edital. 
 
23.9.   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. 
 
22.10.   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. 
 
22.11. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 
contratação. 
 
22.12. 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. 
 
22.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 22.9, no caso de ser retirado 
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, 
gratuitamente. 
 
22.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
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ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO I - Descrição dos Itens, Quantitativo e Valores Máximos Admitidos; 
ANEXO II - Sugestão de preenchimento de dados para futura contratação. 
 

22.15. 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 XXX de 2019. 

 
 

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

 

 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico (0535962)         SEI 0003318-23.2019.6.02.8000 / pg. 64



 
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 
 

ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

                                                                                                        

1. OBJETO – Aquisição de Material de Expediente para atender às Unidades da Justiça 
Eleitoral em Alagoas, para manutenção de suas atividades no exercício de 2019. 

    1.1. A aquisição deve ocorrer através de pregão eletrônico, com adjudicação 
por menor preço por grupo, em Aquisição Imediata. 

    1.2. Caso solicitado pelo pregoeiro, a empresa deve apresentar amostra dos produtos 
para confirmação da qualidade e das especificações, pela Seção de Almoxarifado deste 
Tribunal. 

    1.3. Em atenção aos artigos 3º, § 1º, I, 15, IV e 23, §§ 1º e 2º, todos da Lei 
8.666/1993, informamos que os itens constantes desse procedimento foram reunidos 
em grupo em virtude da similaridade de cada um, consumo mensal e tendo em vista a 
economia alcançada em virtude da entrega de itens unitários tais como são, se tornam 
quase inviáveis quando os fornecedores são de estados distantes devido aos 
quantitativos que este Tribunal costuma solicitar. 
    

2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

     2.1 Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o 
termo de referência, edital de licitação e anexos respectivos. 

    2.2 Substituir às suas expensas 
as divergências eventualmente encontradas, no prazo máximo de 10 dias corridos. 

     2.3 Acondicionar o material/produto constante deste Instrumento, obrigatoriamente 
em embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha de fabricação de 
cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da empresa 
fornecedora. 

      2.3.1 As embalagens deverão conter todas as informações exigidas pelo Código de 
Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos oficiais competentes e 
deverão estar de acordo com a legislação vigente. 

        2.3.2 Deverão estar impressas em cada embalagem, conforme o caso, as 
seguintes informações: 

        2.3.2.1 especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e 
vencimento ou período de validade 
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               2.3.2.2 registro no órgão competente, devidamente atualizado. 

               2.3.2.3 registro no Ministério da Saúde 

               2.3.2.4 número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC) 

    2.4 Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de expedientes/notificações 
enviadas pelo TRE/AL. 

     2.5 Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho. 

     2.6 Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal. 

 3. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 

     3.1 A entrega será de 30 dias corridos contados do recebimento da Nota de Empenho 
encaminhados por e–mail; 

     3.2 O local de entrega será na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, situado na Avenida 
Menino Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, CEP 57046–000, no horário das 08 
às 18 horas de segunda a quinta e entre 8 e 12 horas às sextas–feiras 

 4. VERIFICAÇÃO DO MATERIAL – Será feita em até 5 (cinco) dias úteis após o 
recebimento provisório da nota fiscal. Constatada a adequação às exigências deste 
Tribunal, o material será recebido definitivamente e encaminhado para pagamento. 

 5. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS - A licitante contratada, durante a execução da 
contratação, ficará sujeita a aplicação de multa de mora e convencional, variável de 
acordo com a gravidade dos casos a seguir: 

 5.1 -0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atraso, 
limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da Administração, 
poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa 
constante no item 5.4 sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

 5.2 - 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade, caso 
o prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido, limitada a 
incidência a 5 dias de atraso injustificado. Após o 5º dia será considerada inexecução 
parcial do contrato; 

 5.3 - 7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da 
obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período 
superior ao previsto no item 5.1 bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso 
injustificado estabelecido no item 5.2; 

 5.4 - 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho. 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico (0535962)         SEI 0003318-23.2019.6.02.8000 / pg. 66



 
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 
 

 Além disso o fornecedor será passível das sanções previstas no art. 87 da Lei 
8.666/1993   

As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas de forma 
isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% do valor total do contrato 
celebrado. 

  

6. - DO PAGAMENTO 

     6.1 O pagamento será efetuado mensalmente, mediante ordem bancária de crédito 
em conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o envio da(s) respectiva(s) nota(s) 
fiscal(is), devidamente atestada(s) pela Seção de Almoxarifado do TRE/AL. 

     6.2 Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 

     6.3 Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 

     6.4 O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 

     6.5 Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 

 EM = I x N x VP, 

Onde: 

EM = Encargos Moratórios 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga; 

I = Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 

  

I = (TX/100)/365 

I = (6/100)/365 

I = 0,0001644 
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TX = Percentual de Taxa Anual = 6% 

 7. DA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS 

     7.1 A gestão do contrato, bem como sua fiscalização e atesto das notas fiscais será 
exercida por servidores da Seção de Almoxarifado. 

          7.1.1 O ateste será dado por qualquer servidor da Unidade que esteja disponível 
á época do recebimento do material sempre se fazendo auxiliar por unidade 
competente, se necessário. 

     7.2 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor 
designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou 
convenientes. 

8. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE -  Os itens deverão ser constituídos, no todo 
ou em parte, por materiais reciclados, atóxicos e biodegradáveis; para o item lápis, 
exigimos que sejam fabricados com madeira de origem legal ou feito com material 
reciclado. 
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                                                Anexo I-A 
 

Descrição dos Itens, Quantitativo e Valores Máximos Admitidos 
 

                                                

 
GRUPO 

 
ITEM 

 
MATERIAL 

 
UNIDADE 

TOTAL 
SOLICITADO 

VALOR 
UNITÁRIO 
MÁXIMO 

ADMITIDO 

VALOR 
TOTAL 

MÁXIMO 
ADMITIDO 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
1 

LÁPIS GRAFITE PRETO nº 02, em 

madeira legal ou feito com 

material reciclado, medindo 17 

cm de comprimento, fornecidos 

em caixas originais do 

fabricante, com no máximo 200 

unidades. Marca gravada no 

corpo do material. Validade 

mínima de 18 meses contados da 

entrega do produto. 

UNIDADE 500 R$ 1,24 R$ 620,00 

2 

ESTILETE PEQUENO, lâmina em 

aço inoxidável medindo 

aproximadamente 7 x 1 cm. 
UNIDADE 200 R$ 6,68 R$ 1.336,00 

3 
EXTRATOR PARA GRAMPOS, em 

inox, medindo 15 X 2 cm. UNIDADE 100 R$ 1,81 R$ 181,00 

4 
LIVRO DE ATA, com 100 folhas, 

capa na cor preta 
UNIDADE 100 R$ 11,62 R$ 1.162,00 

 
5 

CAIXA CORRESPONDÊNCIA, 

ESCANINHO, bandeja 

dupla, medindo 37 x 26 cm, em 

acrílico fumê, acondicionada em 

caixas de papelão. 

 
UNIDADE 

 
20 

R$ 23,36 R$ 467,20 

6 
PORTA CANETAS em acrílico, com 

espaço porta clips. 
UNIDADE 20 R$ 5,70 R$ 114,00 

Valor total do lote 01 R$ 3.880,20 
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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, 03 de maio de 2019.
À SAD,
com minuta de edital de Pregão Eletrônico que se

utilizou do edital do PE nº 09/2019, restringindo-o ao grupo 1.
Ressalto a necessidade de ratificação do termo de

referência que consta em anexo ao edital , em que foi excluído
o item 8 que tratava de especificações relativas a itens que
obtiveram êxito na licitação (PE nº 09/2019).

Informo que a alteração acima foi combinada com a
chefe da Seção de Almoxarifado (que expõe o ciente neste
documento e na minuta apresentada).

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 03/05/2019, às 11:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0535964 e o código CRC B929389A.

0003318-23.2019.6.02.8000 0535964v1
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DESPACHO

Maceió, 04 de maio de 2019.
Tomo ciência do Despacho SLC 0535964 para

ratificar os apontamentos dele constantes e remeter o feito à
Assessoria Jurídica, para análise da minuta de evento
0535962.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 04/05/2019, às 18:42, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0536219 e o código CRC 26EA8FAC.

0003318-23.2019.6.02.8000 0536219v1
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PROCESSO : 0003318-23.2019.6.02.8000
INTERESSADO : PREGOEIROS
ASSUNTO :  

 

Parecer nº 832 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO 

 
   Tratam os presentes autos de repetição de

licitação para aquisição do Grupo 1 (material de consumo –
material de expediente), que restou fracassado no Pregão
09/2019, conforme exposto na Ata lançada no evento
0528612.

 

2. DO PROCEDIMENTO

Por determinação do Senhor Secretário de
Adminsitração, os valores estimados pela SEIC foram
revisados, visando à repetição do certame, conforme visto na
Informação 0533020. 

No evento 0534404, a COFIN efetuou a reserva de
crédito, no valor médio total estimado em R$ 3.880,20 (três
mil, oitocentos e oitenta reais e vinte centavos). 

No evento 0535962, tem-se a minuta do edital,
elaborada pela SLC/COMAP, com considerações  diversas no
encaminhamento (0535964), inclusive acerca da necessidade
de ratificação do termo de referência que consta em anexo ao
edital , quanto á exclusão do item 8 que tratava de
especificações relativas a itens que obtiveram êxito na
licitação (PE nº 09/2019).

Ciente das alterações efetuadas, o Senhor
Secretário de Administração encaminha os autos a
esta Assessoria Jurídica, para fins de análise da referida
minuta, ex vi parágrafo único do art. 38 da Lei n.º 8.666/93   e
art. 11 da Resolução TRE-AL nº 15.787/17 (0536219).

Segundo a referida minuta do edital, o presente
certame trata de licitação na modalidade PREGÃO, na forma
ELETRÔNICA, do tipo menor preço por lote, para aquisição
de material de consumo –  material de expediente.

Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.
Ressalvadas as nuanças técnicas e financeiras às unidades
competentes, passamos à análise dos aspectos jurídicos.

 

3. DO AGRUPAMENTO DOS ITENS EM LOTES

 Anote-se que o item 1.3 do termo de referência
traz a justificativa para agrupamento dos itens em lotes
(grupos): 

"1.3. Em atenção aos artigos 3º, § 1º, I,
15, IV e 23, §§ 1º e 2º, todos da Lei
8.666/1993, informamos que os itens
constantes desse procedimento foram
reunidos em grupo em virtude da
similaridade de cada um, consumo mensal
e tendo em vista a economia alcançada
em virtude da entrega de itens unitários
tais como são, se tornam quase inviáveis
quando os fornecedores são de estados
distantes devido aos quantitativos que
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este Tribunal costuma solicitar." 
 

4. 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, o que parece ser o
caso dos presentes autos, havendo, de fato, a possibilidade
jurídica de utilização da modalidade pregão, na forma
eletrônica ao certame em tela, registrando-se, ainda, que
quase todos os atos da fase interna ou preparatória, previstos
no art. 3º da Lei n.º 10.520/02 c/c o art. 9º do Decreto n.º
5.450/05, foram devidamente observados.

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

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

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

 

5. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO

 
 Em face do que determina o Acórdão

2.328/2015/TCU/Plenário do Tribunal de Contas da União,
item   9.3.1.,  in verbis, "elabore listas de verificações para
atuação das consultorias jurídicas na fase interna da licitação,
orientando-as ainda para que as acostem aos autos dos
processos licitatórios", segue a pertinente lista de verificação:

 

   LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – APLICÁVEL A BENS E
SERVIÇOS, EXCETO OS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A OBRAS
E SERVIÇOS DE ENGENHARIA. LISTA DE VERIFICAÇÃO DOS ATOS
ADMINISTRATIVOS E DOCUMENTOS PREFIXADOS NA LEI N. 10.520/02 E 8.666/93
(ESTA, APLICADA SUBSIDIARIAMENTE), NO DECRETO N. 5.450/05 E NA INSTRUÇÃO
NORMATIVA CNJ N. 44/12, NECESSÁRIOS À INSTRUÇÃO DA FASE INTERNA DO
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO, NO FORMATO
ELETRÔNICO. 

  

QUESTIONAMENTOS Sim Não Evento/Obs. 

 FORMALIDADES PRELIMINARES        

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

     
 X   
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2 A contratação pretendida integra o planejamento de
contratações? X  0497441

TERMO DE REFERÊNCIA    

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

 0497277

(Termo
original, ainda
com todos os
grupos do
Pregão
09/2019)

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

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

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

 

 
 Não se aplica

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

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

9) O Termo de Referência contém justificativa para o
agrupamento de itens? X  

0497277

(Termo
original, ainda
com todos os
grupos do
Pregão
09/2019)

10) O Termo de Referência contém justificativa para a
exigência de atestados de capacidade técnica?   Não se aplica

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? 

  Não se aplica

12) O Termo de Referência prevê regras claras para a
apresentação de atestados de capacidade técnica?   Não se aplica

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

  Não se aplica

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

  Não se aplica

15) O Termo de Referência contém justificativa para vistoria
e/ou visita técnica?   Não se aplica

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

  Não se aplica

17) O Termo de Referência contém justificativa para a
cotação de quantidade inferior à demandada?   Não  se aplica

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

  Não se aplica

19) O Termo de Referência contempla levantamento de
mercado com análise de outras soluções de contratação do
serviço? Ref. Acórdão TCU-Plenário n. 2328/2015

  Não se aplica

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

  Não se aplica

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

  Não se aplica

22) O Termo de Referência contempla requisitos de
sustentabilidade?  X 

0497277

Termo
original, ainda
com todos os
grupos do
Pregão
09/2019)
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23) Existe aprovação do Termo de Referência pela autoridade
competente?  X  

0497441

Termo
original, ainda
com todos os
grupos do
Pregão
09/2019)

PESQUISA DE PREÇOS    

24) Foi realizada ampla pesquisa de preços? X   0502813

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?

X  Idem

26) Foi produzido mapa comparativo com os preços
encontrados? X  

 

  0533006

27) Os preços encontrados na pesquisa foram submetidos
ao exame da unidade de atuação demandante e devidamente
aprovados? 

  X  

  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?

X   0535962

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

  Não se aplica

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?

  Não se aplica

31) A minuta do edital contém previsão de cota reservada às
entidades preferenciais (MEI, ME, EPP e Sociedade
Cooperativa), observada a divisibilidade do 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

  Não se aplica

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)? 

  Não se aplica

Competitividade    

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

  N/A

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

  Não se aplica

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). 

  Não se aplica

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

X  0535962

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

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

X  Idem

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

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

41) A minuta de edital contém critério objetivo para avaliar a
exequibilidade das propostas?   Não se aplica
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42) A minuta de edital se abstém de definir de forma genérica
penalidades aplicáveis na fase de julgamento da licitação? X  0535962

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? 

X    0535962

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? 

X  Idem

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

X  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? 

X  Idem

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

X  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). 

X  Idem

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

X  0535962

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

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

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

  Não se aplica

OUTROS ATOS INSTRUTÓRIOS    

53) As normas que dispõe sobre margem de preferência
foram observadas? Ref. Decretos nºs 7.546/ 2011 e
8.538/2015

  Não se aplica

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

X   

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

  Não se aplica

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

X  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

  Fase posterior

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

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

  fase posterior

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

  N/A

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS    

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

X   0534404

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 n.101/2000)? 

  Não se aplica

 63) Os autos do processo contêm declaração do ordenador
da despesa (artigo 16, II, da Lei Complementar n. 101/2000)?       Não se aplica

    

 6. CONCLUSÃO

 
Concluindo, esta Assessoria Jurídica, nos termos do

parágrafo único, do Art. 38, da Lei nº 8.666/93, aprova, em
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face de sua regularidade jurídica, a minuta de edital de
licitação (0535962),  na modalidade PREGÃO, na forma
ELETRÔNICA, do tipo menor preço por lote (lote único), 
 para aquisição de material de consumo –  material de
expediente. fazendo-se necessário alterar a numeração do
pregão anterior, que permaneceu na presente minuta.

 
À consideração superior. 

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Assessora Jurídica Substituta, em 06/05/2019, às 13:53, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0536412 e o código CRC F9ED44D4.

0003318-23.2019.6.02.8000 0536412v9
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DESPACHO

Maceió, 06 de maio de 2019.
À SAD tendo em vista a necessidade de alteração na

numeração do pregão anterior, que permaneceu na minuta
0535962, conforme recomendado apela Assessoria Jurídica,
em sua manifestação sob nº 0536412. 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
06/05/2019, às 18:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0536487 e o código CRC 3C93854F.

0003318-23.2019.6.02.8000 0536487v1
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DESPACHO

Maceió, 08 de maio de 2019.
À SLC, para cumprimento do Despacho GDG

0536487 e posterior remessa do feito ao Gabinete da
Diretoria-Geral.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 08/05/2019, às 20:59, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0538491 e o código CRC A14464CB.

0003318-23.2019.6.02.8000 0538491v1
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DESPACHO

Maceió, 13 de maio de 2019.
À AJ-DG,
ratificar a minuta de edital alterada quanto à

numeração do edital.
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 13/05/2019, às 15:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0540256 e o código CRC F9663ECD.

0003318-23.2019.6.02.8000 0540256v1
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  xxxx//22001199  
  

MMiinnuuttaa  
  

PROCESSO SEI Nº: 0000604-90.2019.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR LOTE 
Data: 04 de abril de 2019 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: 14 horas 
Local: http://www.comprasnet.gov.br 

 

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de 
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE (LOTE 
ÚNICO), conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando a aquisição de 
material de consumo – material de expediente, 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, o Decreto nº 7.746/2012 com as atualizações do 
Decreto nº 9.178/2017, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência deste 
Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de 
2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem 
como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências 
deste Edital e seus anexos. 
 
1 – DO OBJETO  
 
1.1.   O presente Pregão tem por objeto a aquisição de material de consumo - 
material de expediente, conforme especificações constantes no Anexo I deste Edital. 
  
2 – DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA  
 
2.1.     As entregas deverão ser feitas em até 30 (trinta) dias corridos, a partir do 
recebimento da Nota Empenho, que poderá ser encaminhada por e-mail, na Seção de 
Almoxarifado do TRE/AL, situada na Avenida Menino Marcelo, 7.200-D – Serraria (em 
frente à SAMU), Maceió/AL, CEP 57046–000, no horário de 8h as 18hs de segunda-feira 
a quinta-feira, e entre 8h e 12h as sextas-feiras. 
   
3 – DA PARTICIPAÇÃO 
                                                                                                                                                             
3.1.    Poderão participar deste pregão EXCLUSIVAMENTE MICROEMPRESAS E 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, 
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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). 
 
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 
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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 
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 dos itens que compõe o lote ofertado, de acordo com o Anexo I-A 
deste Edital. 

 
5.4.1. Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas 
constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que 
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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 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 
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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 de cada  item que 
compõe o lote ofertado, sendo que o sistema efetuará seu somatório para 
efeito do escalonamento das propostas. 

 
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. 
 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0540259)         SEI 0003318-23.2019.6.02.8000 / pg. 86



 
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 
 

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, serão admitidos como limite 
máximo os valores estimados pela Administração, por intermédio de pesquisa de 
mercado efetuada pela Seção de Compras deste Regional, disponíveis no Anexo I-A, que 
representam uma média das várias propostas coletadas no mercado, e que, de modo 
algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de 
preços inferiores. 
 

8.2.1. O critério de aceitabilidade será aferido em relação ao valor total do lote e 
de cada item que o compõe. 

 
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 
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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. 

 
9.5.  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. 
 
9.6.  Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em 
substituição aos documentos requeridos no presente Edital. 
 
9.7.  Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao domicílio da 
empresa licitante cadastrada no SICAF.  
 
9.8.  Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais de órgãos 
e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova. 
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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 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. 
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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 em até 30 (trinta) dias corridos,  a partir 
do recebimento da Nota de Empenho por e-mail, na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, 
situada na Avenida Menino Marcelo (Via Expressa), nº 7.200 D, Serraria (em frente à 
SAMU), CEP 57046-000, Maceió/AL, telefone: (82) 3328-1947, no horário de 8h às 18hs 
de segunda-feira  a quinta-feira , e entre 8h e 12h às sextas-feiras, para aceitação e 
consequente recebimento do objeto licitado. 
 
15.2.  Os materiais serão recebidos: 
 

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos 
mesmos com as especificações consignadas na proposta de preço e nos 
termos de referência; 
 
b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e 
consequente aceitação. 
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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.  
 
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 multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos casos 
a seguir: 
 

a) 0,5% por dia, e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em 
atraso injustificado, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º (quinto) 
dia e a critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) 
objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa constante na alínea “d”, sem prejuízo 
da rescisão unilateral da avença; 
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b) 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade, 
caso o prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido, 
limitada a incidência a 5 (cinco) dias de atraso injustificado. Após o 5º (quinto) 
dia será considerada inexecução parcial do contrato;  

 
c) 7,5% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s), em caso de inexecução 
parcial da obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do 
objeto por período superior ao previsto na alínea “a”, bem como, a 
extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido na alínea 
“b”; 
 
d) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho; 
 
16.4.1.  As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando 
aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% 
(dez por cento) do valor total do contrato celebrado. 

 
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. 
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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, em parcelas, por pedido, mediante ordem 
bancária de crédito em conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o recebimento 
definitivo da nota fiscal/fatura, devidamente atestada pela gestão contratual. 
 
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, 

 
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 
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         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
18 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
  
18.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2019, 
alocados nos Programas de Trabalho – Gestão do Processo Eleitoral; PTRES nº 084621 
(Julgamento de Causas e Gestão Administrativas), Natureza da Despesa nº 33.90.30 
(Material de Consumo). 
 
19 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
19.1.  São obrigações do Contratante: 
 

a) Efetuar o pagamento na forma prevista neste Edital; 
 
b) Comunicar qualquer irregularidade manifestada no fornecimento do 
material; e 
 
c) Fiscalizar a execução do contrato. 

 
20 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

20.1. São obrigações da contratada: 

a) Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com este  edital 
de licitação e seus  anexos; 

b)  Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas, no prazo 
máximo de 10 (dez) dias corridos; 

c) Acondicionar o material/produto objeto deste edital, obrigatoriamente em 
embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha de fabricação de cada 
empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da empresa fornecedora; 

d) Entregar os produtos embalados em embalagens contendo todas as informações 
exigidas pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por 
órgãos oficiais competentes e deverão estar de acordo com a legislação vigente; 

e) Entregar os produtos contendo em cada embalagem, conforme o caso, as seguintes 
informações: 

 e.1) especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e 
vencimento ou período de validade; 

 e.2) registro no órgão competente, devidamente atualizado; 
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e.3) registro no Ministério da Saúde; 

 e.4) número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC). 

f) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações 
enviadas pelo TRE/AL; 

g) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho. 

h) Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal. 

i) 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; 

 
j) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua 
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de 
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável 
à natureza dos serviços objeto da contratação; 

 
k) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, 
INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição regular; 

 
l) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; 

 
m) 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 – CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

 

21.1.       Os itens deverão ser constituídos, no todo ou em parte, por materiais 
reciclados, atóxicos e biodegradáveis. 

 

21.2. Quanto ao  item 1 (lápis), será exigido que sejam fabricados com madeira 

de origem legal ou feito com material reciclado. 

 

22 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
22.1.  É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar ou anular, 
no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da 
legislação vigente. 
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22.2.  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. 
 
22.3.   As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
22.4.  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. 
 
22.5.  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. 
 
22.6.  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. 
 
22.7.  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. 
 
22.8.       Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o determinado 
neste edital. 
 
23.9.   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. 
 
22.10.   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. 
 
22.11. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 
contratação. 
 
22.12. 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. 
 
22.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 22.9, no caso de ser retirado 
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, 
gratuitamente. 
 
22.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
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ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO I - Descrição dos Itens, Quantitativo e Valores Máximos Admitidos; 
ANEXO II - Sugestão de preenchimento de dados para futura contratação. 
 

22.15. 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 XXX de 2019. 

 
 

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

                                                                                                        

1. OBJETO – Aquisição de Material de Expediente para atender às Unidades da Justiça 
Eleitoral em Alagoas, para manutenção de suas atividades no exercício de 2019. 

    1.1. A aquisição deve ocorrer através de pregão eletrônico, com adjudicação 
por menor preço por grupo, em Aquisição Imediata. 

    1.2. Caso solicitado pelo pregoeiro, a empresa deve apresentar amostra dos produtos 
para confirmação da qualidade e das especificações, pela Seção de Almoxarifado deste 
Tribunal. 

    1.3. Em atenção aos artigos 3º, § 1º, I, 15, IV e 23, §§ 1º e 2º, todos da Lei 
8.666/1993, informamos que os itens constantes desse procedimento foram reunidos 
em grupo em virtude da similaridade de cada um, consumo mensal e tendo em vista a 
economia alcançada em virtude da entrega de itens unitários tais como são, se tornam 
quase inviáveis quando os fornecedores são de estados distantes devido aos 
quantitativos que este Tribunal costuma solicitar. 
    

2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

     2.1 Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o 
termo de referência, edital de licitação e anexos respectivos. 

    2.2 Substituir às suas expensas 
as divergências eventualmente encontradas, no prazo máximo de 10 dias corridos. 

     2.3 Acondicionar o material/produto constante deste Instrumento, obrigatoriamente 
em embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha de fabricação de 
cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da empresa 
fornecedora. 

      2.3.1 As embalagens deverão conter todas as informações exigidas pelo Código de 
Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos oficiais competentes e 
deverão estar de acordo com a legislação vigente. 

        2.3.2 Deverão estar impressas em cada embalagem, conforme o caso, as 
seguintes informações: 

        2.3.2.1 especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e 
vencimento ou período de validade 
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               2.3.2.2 registro no órgão competente, devidamente atualizado. 

               2.3.2.3 registro no Ministério da Saúde 

               2.3.2.4 número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC) 

    2.4 Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de expedientes/notificações 
enviadas pelo TRE/AL. 

     2.5 Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho. 

     2.6 Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal. 

 3. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 

     3.1 A entrega será de 30 dias corridos contados do recebimento da Nota de Empenho 
encaminhados por e–mail; 

     3.2 O local de entrega será na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, situado na Avenida 
Menino Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, CEP 57046–000, no horário das 08 
às 18 horas de segunda a quinta e entre 8 e 12 horas às sextas–feiras 

 4. VERIFICAÇÃO DO MATERIAL – Será feita em até 5 (cinco) dias úteis após o 
recebimento provisório da nota fiscal. Constatada a adequação às exigências deste 
Tribunal, o material será recebido definitivamente e encaminhado para pagamento. 

 5. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS - A licitante contratada, durante a execução da 
contratação, ficará sujeita a aplicação de multa de mora e convencional, variável de 
acordo com a gravidade dos casos a seguir: 

 5.1 -0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atraso, 
limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da Administração, 
poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa 
constante no item 5.4 sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

 5.2 - 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade, caso 
o prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido, limitada a 
incidência a 5 dias de atraso injustificado. Após o 5º dia será considerada inexecução 
parcial do contrato; 

 5.3 - 7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da 
obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período 
superior ao previsto no item 5.1 bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso 
injustificado estabelecido no item 5.2; 

 5.4 - 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho. 
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 Além disso o fornecedor será passível das sanções previstas no art. 87 da Lei 
8.666/1993   

As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas de forma 
isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% do valor total do contrato 
celebrado. 

  

6. - DO PAGAMENTO 

     6.1 O pagamento será efetuado mensalmente, mediante ordem bancária de crédito 
em conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o envio da(s) respectiva(s) nota(s) 
fiscal(is), devidamente atestada(s) pela Seção de Almoxarifado do TRE/AL. 

     6.2 Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 

     6.3 Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 

     6.4 O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 

     6.5 Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 

 EM = I x N x VP, 

Onde: 

EM = Encargos Moratórios 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga; 

I = Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 

  

I = (TX/100)/365 

I = (6/100)/365 

I = 0,0001644 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0540259)         SEI 0003318-23.2019.6.02.8000 / pg. 101



 
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 
 

TX = Percentual de Taxa Anual = 6% 

 7. DA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS 

     7.1 A gestão do contrato, bem como sua fiscalização e atesto das notas fiscais será 
exercida por servidores da Seção de Almoxarifado. 

          7.1.1 O ateste será dado por qualquer servidor da Unidade que esteja disponível 
á época do recebimento do material sempre se fazendo auxiliar por unidade 
competente, se necessário. 

     7.2 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor 
designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou 
convenientes. 

8. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE -  Os itens deverão ser constituídos, no todo 
ou em parte, por materiais reciclados, atóxicos e biodegradáveis; para o item lápis, 
exigimos que sejam fabricados com madeira de origem legal ou feito com material 
reciclado. 
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                                                Anexo I-A 
 

Descrição dos Itens, Quantitativo e Valores Máximos Admitidos 
 

                                                

 
GRUPO 

 
ITEM 

 
MATERIAL 

 
UNIDADE 

TOTAL 
SOLICITADO 

VALOR 
UNITÁRIO 
MÁXIMO 

ADMITIDO 

VALOR 
TOTAL 

MÁXIMO 
ADMITIDO 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
1 

LÁPIS GRAFITE PRETO nº 02, em 

madeira legal ou feito com 

material reciclado, medindo 17 

cm de comprimento, fornecidos 

em caixas originais do 

fabricante, com no máximo 200 

unidades. Marca gravada no 

corpo do material. Validade 

mínima de 18 meses contados da 

entrega do produto. 

UNIDADE 500 R$ 1,24 R$ 620,00 

2 

ESTILETE PEQUENO, lâmina em 

aço inoxidável medindo 

aproximadamente 7 x 1 cm. 
UNIDADE 200 R$ 6,68 R$ 1.336,00 

3 
EXTRATOR PARA GRAMPOS, em 

inox, medindo 15 X 2 cm. UNIDADE 100 R$ 1,81 R$ 181,00 

4 
LIVRO DE ATA, com 100 folhas, 

capa na cor preta 
UNIDADE 100 R$ 11,62 R$ 1.162,00 

 
5 

CAIXA CORRESPONDÊNCIA, 

ESCANINHO, bandeja 

dupla, medindo 37 x 26 cm, em 

acrílico fumê, acondicionada em 

caixas de papelão. 

 
UNIDADE 

 
20 

R$ 23,36 R$ 467,20 

6 
PORTA CANETAS em acrílico, com 

espaço porta clips. 
UNIDADE 20 R$ 5,70 R$ 114,00 

Valor total do lote 01 R$ 3.880,20 
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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, 13 de maio de 2019.
Senhor Diretor-Geral,
 
 
Havendo sido efetuada a alteração recomendada no

final do Parecer nº 832 (0536412), seguem os autos, para
deliberações ulteriores.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 13/05/2019, às 15:53, 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
0540274 e o código CRC BEB2AB28.

0003318-23.2019.6.02.8000 0540274v1
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CONCLUSÃO

Maceió, 13 de maio de 2019.
Senhor Presidente,
 
Tendo em vista a conclusão dos atos preliminares

essenciais à deflagração do procedimento licitatório pretendido
nestes autos, com a justificativa da contratação, o termo de
referência, a planilha de custo e a minuta do edital, sendo que esta
não traz cláusula restritiva ou impertinente para a execução do
objeto contratual, obedecendo, destarte, ao art. 37, inc. XXI, da
Constituição Federal, submeto à superior consideração de Vossa
Excelência, sugerindo, com fulcro no art. 1º da Lei nº 10.520/02 e
Decreto nº 5.450/05, a abertura da fase externa do presente certame,
na modalidade pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço por
lote (lote único),   para aquisição de material de consumo –  material
de expediente, nos termos da minuta 0540259, aprovada pela
Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral, por meio do Parecer 832
(0540259), complementado pelo Despacho AJ-DG 0540274.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
15/05/2019, às 16:19, 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
0540317 e o código CRC BF45C8AD.
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PROCESSO : 0003318-23.2019.6.02.8000
INTERESSADO : PREGOEIROS
ASSUNTO : Autorização. Abertura. Fase externa. Pregão eletrônico. Aquisição de material de consumo e material de expediente.

 

Decisão nº 1518 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor Diretor
Geral, inserta no evento SEI 0540317.

AUTORIZO, com fulcro no art. 1º da Lei nº 10.520/2002
e Decreto nº 5.450/2005, a abertura da fase externa do certame
licitatório, na modalidade Pregão, na forma eletrônica, do tipo menor
preço por lote (lote único), objetivando a aquisição de material de
consumo - material de expediente.

À SAD, para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no evento SEI
0540259, aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria Geral por
meio do Parecer nº 832 (0536412) e Despacho AJ-DG (0540274) e
demais medidas cabíveis.

 
Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO

Presidente
Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 16/05/2019, 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
0542156 e o código CRC 605B59F5.

0003318-23.2019.6.02.8000 0542156v2

  

Decisão 1518 (0542156)         SEI 0003318-23.2019.6.02.8000 / pg. 107



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

 

DESPACHO

Maceió, 16 de maio de 2019.
À SLC, para cumprimento da Decisão 1518, da

Presidência (0542156).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 16/05/2019, às 19:05, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0543096 e o código CRC 2EC3BE93.
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  2222//22001199  
  

PROCESSO SEI Nº: 0000604-90.2019.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR LOTE 
Data: 31 de maio de 2019 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: 09 horas 
Local: http://www.comprasnet.gov.br 

 

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de 
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE (LOTE 
ÚNICO), conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando a aquisição de 
material de consumo – material de expediente, 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, o Decreto nº 7.746/2012 com as atualizações do 
Decreto nº 9.178/2017, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência deste 
Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de 
2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem 
como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências 
deste Edital e seus anexos. 
 
1 – DO OBJETO  
 
1.1.   O presente Pregão tem por objeto a aquisição de material de consumo - 
material de expediente, conforme especificações constantes no Anexo I deste Edital. 
  
2 – DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA  
 
2.1.     As entregas deverão ser feitas em até 30 (trinta) dias corridos, a partir do 
recebimento da Nota Empenho, que poderá ser encaminhada por e-mail, na Seção de 
Almoxarifado do TRE/AL, situada na Avenida Menino Marcelo, 7.200-D – Serraria (em 
frente à SAMU), Maceió/AL, CEP 57046–000, no horário de 8h as 18hs de segunda-feira 
a quinta-feira, e entre 8h e 12h as sextas-feiras. 
   
3 – DA PARTICIPAÇÃO 
                                                                                                                                                             
3.1.    Poderão participar deste pregão EXCLUSIVAMENTE MICROEMPRESAS E 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, 
previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores (SICAF), 
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habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais 
exigências deste Edital e seus anexos. 
 
3.2.   Para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo 
próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e 
que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento 
convocatório. 
 

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

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

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

 
4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 
4.1.  Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente 
credenciados no site www.comprasnet.gov.br (art. 3º do Decreto nº 5.450/2005). 
 
4.2.  O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site acima 
informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de 
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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 
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 dos itens que compõe o lote ofertado, de acordo com o Anexo I-A 
deste Edital. 

 
5.4.1. Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas 
constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que 
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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 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 
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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 de cada  item que 
compõe o lote ofertado, sendo que o sistema efetuará seu somatório para 
efeito do escalonamento das propostas. 

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

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

 
7.7.  A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante 
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos lances. 
Após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente 
determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será encerrada, automaticamente, a 
recepção de lances. 
 
7.8.  Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro 
poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o 
critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas 
previstas neste Edital. 
 
8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
 
8.1.  O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério do 
menor preço, decidindo sobre a aceitação do preço obtido. 
 
8.2. Como critério de aceitabilidade dos preços, serão admitidos como limite 
máximo os valores estimados pela Administração, por intermédio de pesquisa de 
mercado efetuada pela Seção de Compras deste Regional, disponíveis no Anexo I-A, que 
representam uma média das várias propostas coletadas no mercado, e que, de modo 
algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de 
preços inferiores. 
 

8.2.1. O critério de aceitabilidade será aferido em relação ao valor total do lote e 
de cada item que o compõe. 

 
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 
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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. 

 
9.5.  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. 
 
9.6.  Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em 
substituição aos documentos requeridos no presente Edital. 
 
9.7.  Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao domicílio da 
empresa licitante cadastrada no SICAF.  
 
9.8.  Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais de órgãos 
e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova. 
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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 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. 
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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 em até 30 (trinta) dias corridos,  a partir 
do recebimento da Nota de Empenho por e-mail, na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, 
situada na Avenida Menino Marcelo (Via Expressa), nº 7.200 D, Serraria (em frente à 
SAMU), CEP 57046-000, Maceió/AL, telefone: (82) 3328-1947, no horário de 8h às 18hs 
de segunda-feira  a quinta-feira , e entre 8h e 12h às sextas-feiras, para aceitação e 
consequente recebimento do objeto licitado. 
 
15.2.  Os materiais serão recebidos: 
 

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos 
mesmos com as especificações consignadas na proposta de preço e nos 
termos de referência; 
 
b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e 
consequente aceitação. 
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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.  
 
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 multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos casos 
a seguir: 
 

a) 0,5% por dia, e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em 
atraso injustificado, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º (quinto) 
dia e a critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) 
objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa constante na alínea “d”, sem prejuízo 
da rescisão unilateral da avença; 
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b) 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade, 
caso o prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido, 
limitada a incidência a 5 (cinco) dias de atraso injustificado. Após o 5º (quinto) 
dia será considerada inexecução parcial do contrato;  

 
c) 7,5% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s), em caso de inexecução 
parcial da obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do 
objeto por período superior ao previsto na alínea “a”, bem como, a 
extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido na alínea 
“b”; 
 
d) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho; 
 
16.4.1.  As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando 
aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% 
(dez por cento) do valor total do contrato celebrado. 

 
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. 
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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, em parcelas, por pedido, mediante ordem 
bancária de crédito em conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o recebimento 
definitivo da nota fiscal/fatura, devidamente atestada pela gestão contratual. 
 
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, 

 
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 
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         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
18 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
  
18.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2019, 
alocados nos Programas de Trabalho – Gestão do Processo Eleitoral; PTRES nº 084621 
(Julgamento de Causas e Gestão Administrativas), Natureza da Despesa nº 33.90.30 
(Material de Consumo). 
 
19 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
19.1.  São obrigações do Contratante: 
 

a) Efetuar o pagamento na forma prevista neste Edital; 
 
b) Comunicar qualquer irregularidade manifestada no fornecimento do 
material; e 
 
c) Fiscalizar a execução do contrato. 

 
20 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

20.1. São obrigações da contratada: 

a) Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com este  edital 
de licitação e seus  anexos; 

b)  Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas, no prazo 
máximo de 10 (dez) dias corridos; 

c) Acondicionar o material/produto objeto deste edital, obrigatoriamente em 
embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha de fabricação de cada 
empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da empresa fornecedora; 

d) Entregar os produtos embalados em embalagens contendo todas as informações 
exigidas pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por 
órgãos oficiais competentes e deverão estar de acordo com a legislação vigente; 

e) Entregar os produtos contendo em cada embalagem, conforme o caso, as seguintes 
informações: 

 e.1) especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e 
vencimento ou período de validade; 

 e.2) registro no órgão competente, devidamente atualizado; 
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e.3) registro no Ministério da Saúde; 

 e.4) número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC). 

f) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações 
enviadas pelo TRE/AL; 

g) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho. 

h) Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal. 

i) 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; 

 
j) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua 
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de 
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável 
à natureza dos serviços objeto da contratação; 

 
k) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, 
INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição regular; 

 
l) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; 

 
m) 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 – CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

 

21.1.       Os itens deverão ser constituídos, no todo ou em parte, por materiais 
reciclados, atóxicos e biodegradáveis. 

 

21.2. Quanto ao  item 1 (lápis), será exigido que sejam fabricados com madeira 

de origem legal ou feito com material reciclado. 

 

22 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
22.1.  É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar ou anular, 
no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da 
legislação vigente. 
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22.2.  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. 
 
22.3.   As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
22.4.  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. 
 
22.5.  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. 
 
22.6.  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. 
 
22.7.  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. 
 
22.8.       Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o determinado 
neste edital. 
 
23.9.   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. 
 
22.10.   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. 
 
22.11. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 
contratação. 
 
22.12. 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. 
 
22.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 22.9, no caso de ser retirado 
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, 
gratuitamente. 
 
22.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 

Edital do Pregão Eletrônico nº 22/2019 (0543205)         SEI 0003318-23.2019.6.02.8000 / pg. 124



 
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 
 

 
ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO I - Descrição dos Itens, Quantitativo e Valores Máximos Admitidos; 
ANEXO II - Sugestão de preenchimento de dados para futura contratação. 
 

22.15. 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, 17 de maio de 2019. 

 
 

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

                                                                                                        

1. OBJETO – Aquisição de Material de Expediente para atender às Unidades da Justiça 
Eleitoral em Alagoas, para manutenção de suas atividades no exercício de 2019. 

    1.1. A aquisição deve ocorrer através de pregão eletrônico, com adjudicação 
por menor preço por grupo, em Aquisição Imediata. 

    1.2. Caso solicitado pelo pregoeiro, a empresa deve apresentar amostra dos produtos 
para confirmação da qualidade e das especificações, pela Seção de Almoxarifado deste 
Tribunal. 

    1.3. Em atenção aos artigos 3º, § 1º, I, 15, IV e 23, §§ 1º e 2º, todos da Lei 
8.666/1993, informamos que os itens constantes desse procedimento foram reunidos 
em grupo em virtude da similaridade de cada um, consumo mensal e tendo em vista a 
economia alcançada em virtude da entrega de itens unitários tais como são, se tornam 
quase inviáveis quando os fornecedores são de estados distantes devido aos 
quantitativos que este Tribunal costuma solicitar. 
    

2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

     2.1 Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o 
termo de referência, edital de licitação e anexos respectivos. 

    2.2 Substituir às suas expensas 
as divergências eventualmente encontradas, no prazo máximo de 10 dias corridos. 

     2.3 Acondicionar o material/produto constante deste Instrumento, obrigatoriamente 
em embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha de fabricação de 
cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da empresa 
fornecedora. 

      2.3.1 As embalagens deverão conter todas as informações exigidas pelo Código de 
Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos oficiais competentes e 
deverão estar de acordo com a legislação vigente. 

        2.3.2 Deverão estar impressas em cada embalagem, conforme o caso, as 
seguintes informações: 

        2.3.2.1 especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e 
vencimento ou período de validade 
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               2.3.2.2 registro no órgão competente, devidamente atualizado. 

               2.3.2.3 registro no Ministério da Saúde 

               2.3.2.4 número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC) 

    2.4 Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de expedientes/notificações 
enviadas pelo TRE/AL. 

     2.5 Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho. 

     2.6 Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal. 

 3. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 

     3.1 A entrega será de 30 dias corridos contados do recebimento da Nota de Empenho 
encaminhados por e–mail; 

     3.2 O local de entrega será na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, situado na Avenida 
Menino Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, CEP 57046–000, no horário das 08 
às 18 horas de segunda a quinta e entre 8 e 12 horas às sextas–feiras 

 4. VERIFICAÇÃO DO MATERIAL – Será feita em até 5 (cinco) dias úteis após o 
recebimento provisório da nota fiscal. Constatada a adequação às exigências deste 
Tribunal, o material será recebido definitivamente e encaminhado para pagamento. 

 5. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS - A licitante contratada, durante a execução da 
contratação, ficará sujeita a aplicação de multa de mora e convencional, variável de 
acordo com a gravidade dos casos a seguir: 

 5.1 -0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atraso, 
limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da Administração, 
poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa 
constante no item 5.4 sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

 5.2 - 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade, caso 
o prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido, limitada a 
incidência a 5 dias de atraso injustificado. Após o 5º dia será considerada inexecução 
parcial do contrato; 

 5.3 - 7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da 
obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período 
superior ao previsto no item 5.1 bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso 
injustificado estabelecido no item 5.2; 

 5.4 - 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho. 
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 Além disso o fornecedor será passível das sanções previstas no art. 87 da Lei 
8.666/1993   

As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas de forma 
isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% do valor total do contrato 
celebrado. 

  

6. - DO PAGAMENTO 

     6.1 O pagamento será efetuado mensalmente, mediante ordem bancária de crédito 
em conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o envio da(s) respectiva(s) nota(s) 
fiscal(is), devidamente atestada(s) pela Seção de Almoxarifado do TRE/AL. 

     6.2 Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 

     6.3 Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 

     6.4 O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 

     6.5 Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 

 EM = I x N x VP, 

Onde: 

EM = Encargos Moratórios 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga; 

I = Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 

  

I = (TX/100)/365 

I = (6/100)/365 

I = 0,0001644 
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TX = Percentual de Taxa Anual = 6% 

 7. DA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS 

     7.1 A gestão do contrato, bem como sua fiscalização e atesto das notas fiscais será 
exercida por servidores da Seção de Almoxarifado. 

          7.1.1 O ateste será dado por qualquer servidor da Unidade que esteja disponível 
á época do recebimento do material sempre se fazendo auxiliar por unidade 
competente, se necessário. 

     7.2 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor 
designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou 
convenientes. 

8. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE -  Os itens deverão ser constituídos, no todo 
ou em parte, por materiais reciclados, atóxicos e biodegradáveis; para o item lápis, 
exigimos que sejam fabricados com madeira de origem legal ou feito com material 
reciclado. 
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                                                Anexo I-A 
 

Descrição dos Itens, Quantitativo e Valores Máximos Admitidos 
 

                                                

 
GRUPO 

 
ITEM 

 
MATERIAL 

 
UNIDADE 

TOTAL 
SOLICITADO 

VALOR 
UNITÁRIO 
MÁXIMO 

ADMITIDO 

VALOR 
TOTAL 

MÁXIMO 
ADMITIDO 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
1 

LÁPIS GRAFITE PRETO nº 02, em 

madeira legal ou feito com 

material reciclado, medindo 17 

cm de comprimento, fornecidos 

em caixas originais do 

fabricante, com no máximo 200 

unidades. Marca gravada no 

corpo do material. Validade 

mínima de 18 meses contados da 

entrega do produto. 

UNIDADE 500 R$ 1,24 R$ 620,00 

2 

ESTILETE PEQUENO, lâmina em 

aço inoxidável medindo 

aproximadamente 7 x 1 cm. 
UNIDADE 200 R$ 6,68 R$ 1.336,00 

3 
EXTRATOR PARA GRAMPOS, em 

inox, medindo 15 X 2 cm. UNIDADE 100 R$ 1,81 R$ 181,00 

4 
LIVRO DE ATA, com 100 folhas, 

capa na cor preta 
UNIDADE 100 R$ 11,62 R$ 1.162,00 

 
5 

CAIXA CORRESPONDÊNCIA, 

ESCANINHO, bandeja 

dupla, medindo 37 x 26 cm, em 

acrílico fumê, acondicionada em 

caixas de papelão. 

 
UNIDADE 

 
20 

R$ 23,36 R$ 467,20 

6 
PORTA CANETAS em acrílico, com 

espaço porta clips. 
UNIDADE 20 R$ 5,70 R$ 114,00 

Valor total do lote 01 R$ 3.880,20 
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                                                 ANEXO II 
PREGÃO Nº 22/2019 

 
                                                                  PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 
Dados da Empresa: 
Razão Social  
CNPJ  
Endereço  
CEP  
Fones:  
Fax  
E-mail  
Site internet  

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

Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  

Conta  
Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  
Cargo  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  

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

 

EDITAL Nº 23 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2019

 

PROCESSO SEI Nº: 0000604-90.2019.6.02.8000

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR LOTE

Data: 31 de maio de 2019

HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF

Horário de Abertura: 09 horas

Local: http://www.comprasnet.gov.br

 

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE
(LOTE ÚNICO), conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando a
aquisição de material de consumo – material de expediente, 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, o Decreto nº 7.746/2012 com as atualizações do
Decreto nº 9.178/2017, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência
deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de junho
de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem
como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais
exigências deste Edital e seus anexos.

 

1 – DO OBJETO

 

1.1.             O presente Pregão tem por objeto a aquisição de material de consumo
- material de expediente, conforme especificações constantes no Anexo I deste
Edital.
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2 – DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

 

2.1.           As entregas deverão ser feitas em até 30 (trinta) dias corridos, a partir do
recebimento da Nota Empenho, que poderá ser encaminhada por e-mail, na Seção de
Almoxarifado do TRE/AL, situada na Avenida Menino Marcelo, 7.200-D – Serraria (em
frente à SAMU), Maceió/AL, CEP 57046–000, no horário de 8h as 18hs de segunda-feira
a quinta-feira, e entre 8h e 12h as sextas-feiras.

 

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;
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3.4.4. estrangeiras que não funcionem no País;

 

3.4.5. que tenha em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados
ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim
como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento
vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área
encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº
07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da
Resolução 229/2016-CNJ.

 

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

 

4.1.        Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente
credenciados no site www.comprasnet.gov.br (art. 3º do Decreto nº 5.450/2005).

 

4.2.           O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site acima
informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado
de Fornecedores – SICAF – Habilitação Parcial, que também será requisito obrigatório
para fins de habilitação.

 

4.3.           O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e senha, para
acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, opção pregão
eletrônico, criado quando do credenciamento supracitado.

 

4.4.           O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade
legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das
transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (art. 3º, §6º, do Decreto nº
5.450/2005).

 

4.5.        O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não
cabendo ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da licitação, responsabilidade
por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros
(art. 3º, §5º, do Decreto nº 5.450/2005).

 

5 – DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS

 

5.1.           O licitante será responsável por todas as transações que 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).
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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 dos itens que compõe o lote ofertado, de acordo com o Anexo I-A deste
Edital.

 

5.4.1. Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas
constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que a
descrição complementar não contrarie as especificações constantes neste Edital, sob
pena de desclassificação.

 

5.4.2. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações
exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo preço proposto o
licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste Edital.

 

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

 

5.4.3.  Não podem constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer tipo
de identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou
qualquer outro dado capaz de identificar o licitante. Esta identificação
somente constará na proposta ajustada encaminhada nos termos do item
5.12.

 

5.4.4. Em campo próprio deverá ser inserida a marca e modelo do produto
ofertado.
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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 de cada  item que
compõe o lote ofertado, sendo que o sistema efetuará seu somatório para
efeito do escalonamento das propostas.

 

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
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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, serão admitidos como limite
máximo os valores estimados pela Administração, por intermédio de pesquisa de
mercado efetuada pela Seção de Compras deste Regional, disponíveis no Anexo I-A,
que representam uma média das várias propostas coletadas no mercado, e que, de
modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em
busca de preços inferiores.

 

8.2.1. O critério de aceitabilidade será aferido em relação ao valor total do lote e de
cada item que o compõe.

 

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
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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
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(http://www.portaltransparencia.gov.br).

 

9.3.           Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar,
constatado em consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em 48
(quarenta e oito) horas, a contar da solicitação do pregoeiro no “chat”,
esclarecimentos/documentos, comprovando sua idoneidade.

 

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

 

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

 

9.4.1.    Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal quando da
comprovação de que trata o item 9.4., será assegurado prazo de cinco dias úteis,
prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a realização do
pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa.

 

9.4.2.  Para aplicação do disposto no subitem 9.4.1, o prazo para regularização fiscal
será contado a partir da divulgação do resultado da fase de habilitação.

 

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

 

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

 

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

 

9.5.         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.
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9.6.        Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital.

 

9.7.        Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao domicílio
da empresa licitante cadastrada no SICAF.

 

9.8.         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
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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
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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 em até 30 (trinta) dias corridos,  a
partir do recebimento da Nota de Empenho por e-mail, na Seção de Almoxarifado do
TRE/AL, situada na Avenida Menino Marcelo (Via Expressa), nº 7.200 D, Serraria (em
frente à SAMU), CEP 57046-000, Maceió/AL, telefone: (82) 3328-1947, no horário de 8h
às 18hs de segunda-feira  a quinta-feira , e entre 8h e 12h às sextas-feiras, para
aceitação e consequente recebimento do objeto licitado.

 

15.2.         Os materiais serão recebidos:

 

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos com
as especificações consignadas na proposta de preço e nos termos de referência;

 

b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e consequente
aceitação.

 

15.3.         O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.

 

15.4.              O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento
provisório do objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar,
emitindo o termo de aceite ou recusando o item objeto do fornecimento.

 

15.5.              Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário
próprio.

 

15.6.         O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao
consumidor.

 

15.7.           O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá
seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias,
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substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas
previstas na Seção 16.

 

16 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

 

16.1.         O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em
aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame
ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto,
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a
União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo
das multas previstas neste edital e das demais cominações legais.

 

16.2.         Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito
à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à
Administração e das cabíveis cominações legais.

 

16.3.         As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos
a serem efetuados.

 

16.4.         O licitante contratado, durante a execução da contratação, ficará sujeita a
aplicação multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos casos
a seguir:

 

a) 0,5% por dia, e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atraso
injustificado, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º (quinto) dia e a critério
da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre
este(s) a multa constante na alínea “d”, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

b) 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade, caso o
prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido, limitada a
incidência a 5 (cinco) dias de atraso injustificado. Após o 5º (quinto) dia será
considerada inexecução parcial do contrato;

 

c) 7,5% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s), em caso de inexecução parcial da
obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período
superior ao previsto na alínea “a”, bem como, a extrapolação do prazo máximo de
atraso injustificado estabelecido na alínea “b”;

 

d) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho;
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16.4.1.  As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas
de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% (dez por cento)
do valor total do contrato celebrado.

 

16.5.         O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado
judicialmente.

 

16.6.         Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias
fundamentadas em fatos reais e comprovados.

 

16.7.         O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados
para a entrega do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por
escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência,
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato
superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato
ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.

 

16.8.       Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei
nº 8.666/1993.

 

16.9.         Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts.
86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio
por cento) ao mês.

 

16.10.       O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta ao licitante contratado.

 

16.11.       O período de atraso será contado em dias corridos.

16.12.       No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar
multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido prazo,
o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.

 

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

 

16.13.       Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes

Edital 23 (0543242)         SEI 0003318-23.2019.6.02.8000 / pg. 145



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, em parcelas, por pedido, mediante ordem
bancária de crédito em conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o recebimento
definitivo da nota fiscal/fatura, devidamente atestada pela gestão contratual.

 

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,

 

Onde:

EM= Encargos Moratórios

N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga;

I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
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I = (TX/100)        �         I= (6/100)     �     I = 0,0001644

         365                             365

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

 

18 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

                                             

18.1.         As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o
exercício 2019, alocados nos Programas de Trabalho – Gestão do Processo
Eleitoral; PTRES nº 084621 (Julgamento de Causas e Gestão
Administrativas), Natureza da Despesa nº 33.90.30 (Material de Consumo).

 

19 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

 

19.1.                  São obrigações do Contratante:

 

a) Efetuar o pagamento na forma prevista neste Edital;

 

b) Comunicar qualquer irregularidade manifestada no fornecimento do material; e

 

c) Fiscalizar a execução do contrato.

 

20 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

20.1.       São obrigações da contratada:

a) Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com este  edital
de licitação e seus  anexos;

b)  Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas, no
prazo máximo de 10 (dez) dias corridos;

c) Acondicionar o material/produto objeto deste edital, obrigatoriamente em
embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha de fabricação de cada
empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da empresa fornecedora;

d) Entregar os produtos embalados em embalagens contendo todas as informações
exigidas pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por
órgãos oficiais competentes e deverão estar de acordo com a legislação vigente;

e) Entregar os produtos contendo em cada embalagem, conforme o caso, as
seguintes informações:

 e.1) especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e vencimento
ou período de validade;
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 e.2) registro no órgão competente, devidamente atualizado;

e.3) registro no Ministério da Saúde;

 e.4) número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC).

f) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações
enviadas pelo TRE/AL;

g) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho.

h) Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal.

i) 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;

 

j) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável à
natureza dos serviços objeto da contratação;

 

k) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União,
INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição regular;

 

l) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto
deste contrato;

 

m) 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 – CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

 

21.1.        Os itens deverão ser constituídos, no todo ou em parte, por materiais
reciclados, atóxicos e biodegradáveis.

 

21.2.         Quanto ao  item 1 (lápis), será exigido que sejam fabricados com madeira
de origem legal ou feito com material reciclado.

 

22 - DISPOSIÇÕES GERAIS

 

22.1.           É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar ou
anular, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na
forma da legislação vigente.
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22.2.           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.

 

22.3.         As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

 

22.4.           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.

 

22.5.           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.

 

22.6.           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.

 

22.7.           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.

 

22.8.      Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o determinado
neste edital.

 

23.9.      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.

 

22.10.   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.

 

22.11.    A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.
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22.12.    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.

 

22.13.    O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 22.9, no caso de ser retirado
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br,
gratuitamente.

 

22.14.    Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

 

ANEXO I - Termo de Referência;

ANEXO I - Descrição dos Itens, Quantitativo e Valores Máximos Admitidos;

ANEXO II - Sugestão de preenchimento de dados para futura contratação.

 

22.15.     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, 17 de maio de 2019.

 

 

 Ingrid Pereira de Lima Araújo

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

 

 

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

                                                                                                       

1. OBJETO – Aquisição de Material de Expediente para atender às Unidades da
Justiça Eleitoral em Alagoas, para manutenção de suas atividades no exercício de 2019.

    1.1. A aquisição deve ocorrer através de pregão eletrônico, com adjudicação
por menor preço por grupo, em Aquisição Imediata.

    1.2. Caso solicitado pelo pregoeiro, a empresa deve apresentar amostra dos
produtos para confirmação da qualidade e das especificações, pela Seção de
Almoxarifado deste Tribunal.

    1.3. Em atenção aos artigos 3º, § 1º, I, 15, IV e 23, §§ 1º e 2º, todos da Lei
8.666/1993, informamos que os itens constantes desse procedimento foram reunidos
em grupo em virtude da similaridade de cada um, consumo mensal e tendo em vista a
economia alcançada em virtude da entrega de itens unitários tais como são, se tornam
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quase inviáveis quando os fornecedores são de estados distantes devido aos
quantitativos que este Tribunal costuma solicitar.
   

2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

     2.1 Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o
termo de referência, edital de licitação e anexos respectivos.

    2.2 Substituir às suas expensas
as divergências eventualmente encontradas, no prazo máximo de 10 dias corridos.

     2.3 Acondicionar o material/produto constante deste Instrumento, obrigatoriamente
em embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha de fabricação de
cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da empresa
fornecedora.

      2.3.1 As embalagens deverão conter todas as informações exigidas pelo Código de
Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos oficiais competentes
e deverão estar de acordo com a legislação vigente.

        2.3.2 Deverão estar impressas em cada embalagem, conforme o caso, as
seguintes informações:

        2.3.2.1 especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e
vencimento ou período de validade

               2.3.2.2 registro no órgão competente, devidamente atualizado.

               2.3.2.3 registro no Ministério da Saúde

               2.3.2.4 número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC)

    2.4 Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL.

     2.5 Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho.

     2.6 Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal.

 3. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

     3.1 A entrega será de 30 dias corridos contados do recebimento da Nota de
Empenho encaminhados por e–mail;

     3.2 O local de entrega será na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, situado
na Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, CEP 57046–
000, no horário das 08 às 18 horas de segunda a quinta e entre 8 e 12 horas às
sextas–feiras

 4. VERIFICAÇÃO DO MATERIAL – Será feita em até 5 (cinco) dias úteis após o
recebimento provisório da nota fiscal. Constatada a adequação às exigências deste
Tribunal, o material será recebido definitivamente e encaminhado para pagamento.

 5. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS - A licitante contratada, durante a execução
da contratação, ficará sujeita a aplicação de multa de mora e convencional, variável de
acordo com a gravidade dos casos a seguir:

 5.1
-0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atraso,
limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da Administração,
poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa
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constante no item 5.4 sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

 5.2 - 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade, caso
o prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido, limitada a
incidência a 5 dias de atraso injustificado. Após o 5º dia será considerada inexecução
parcial do contrato;

 5.3 - 7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da
obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período
superior ao previsto no item 5.1 bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso
injustificado estabelecido no item 5.2;

 5.4 - 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho.

 Além disso o fornecedor será passível das sanções previstas no art. 87 da Lei
8.666/1993  

As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas de forma
isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% do valor total do contrato
celebrado.

 

6. - DO PAGAMENTO

     6.1 O pagamento será efetuado mensalmente, mediante ordem bancária de crédito
em conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o envio da(s) respectiva(s) nota(s)
fiscal(is), devidamente atestada(s) pela Seção de Almoxarifado do TRE/AL.

     6.2 Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

     6.3 Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

     6.4 O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária.

     6.5 Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data
do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto,
mediante a aplicação da seguinte fórmula:

 EM = I x N x VP,

Onde:

EM = Encargos Moratórios

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga;

I = Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

 

I = (TX/100)/365

I = (6/100)/365

I = 0,0001644

TX = Percentual de Taxa Anual = 6%

 7. DA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS
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GRUPO

 

ITEM

 

MATERIAL

 

UNIDADE
TOTAL

SOLICITADO

VALOR
UNITÁRIO
MÁXIMO

ADMITIDO

VALOR
TOTAL

MÁXIMO
ADMITIDO

 

 

 

 

 

 

 

 

1

LÁPIS GRAFITE PRETO
nº 02, em madeira legal
ou feito com material
reciclado, medindo 17
cm de comprimento,
fornecidos em caixas
originais do fabricante,
com no máximo 200

unidades. Marca
gravada no corpo do

material. Validade
mínima de 18 meses

contados da entrega do
produto.

UNIDADE 500 R$ 1,24 R$ 620,00

2

ESTILETE PEQUENO,
lâmina em aço

inoxidável medindo
aproximadamente 7 x 1

cm.

UNIDADE 200 R$ 6,68 R$
1.336,00

3
EXTRATOR PARA

GRAMPOS, em inox,
medindo 15 X 2 cm.

UNIDADE 100 R$ 1,81 R$ 181,00

     7.1 A gestão do contrato, bem como sua fiscalização e atesto das notas fiscais será
exercida por servidores da Seção de Almoxarifado.

          7.1.1 O ateste será dado por qualquer servidor da Unidade que esteja disponível
á época do recebimento do material sempre se fazendo auxiliar por unidade
competente, se necessário.

     7.2 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor
designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou
convenientes.

8. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE -  Os itens deverão ser constituídos,
no todo ou em parte, por materiais reciclados, atóxicos e biodegradáveis; para o
item lápis, exigimos que sejam fabricados com madeira de origem legal ou feito com
material reciclado.

 

 

                                                Anexo I-A

 

Descrição dos Itens, Quantitativo e Valores Máximos Admitidos
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1
4

LIVRO DE ATA, com 100
folhas, capa na cor

preta
UNIDADE 100 R$ 11,62 R$

1.162,00

 

5

CAIXA
CORRESPONDÊNCIA,
ESCANINHO, bandeja

dupla, medindo 37 x 26
cm, em acrílico fumê,

acondicionada em
caixas de papelão.

 

UNIDADE

 

20
R$ 23,36 R$ 467,20

6
PORTA CANETAS em
acrílico, com espaço

porta clips.
UNIDADE 20 R$ 5,70 R$ 114,00

Valor total do lote 01 R$
3.880,20

 

                                              

 

                                                 ANEXO II

PREGÃO Nº 22/2019

 

                                 PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO

Dados da Empresa:

Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

CEP  

Fones:  

Fax  

E-mail  

Site internet  
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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  
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CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

Empresa optante pelo SIMPLES?             (   ) Sim                      (   ) Não

 

 

Em 17 de maio de 2019.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 17/05/2019, às 08:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0543242 e o código CRC 11102C12.

0003318-23.2019.6.02.8000 0543242v2
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17/05/2019 SIASGnet-DC - Disponibilizar Aviso de Licitação para Publicação-Divulgação

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/disponibilizarAvisoLicitacaoPublicacaoDivulgacao.do?method=disponibilizarPublicacaoDivul… 1/1

 Ambiente: PRODUÇÃO Disponibilizar Aviso de Licitação para Publicação-Divulgação 17/05/2019 09:15:22 

Licitação

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

Este Aviso de Licitação será Publicado no D.O.U. na data de 20/05/2019 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 00022/2019 Eletrônico Tradicional

Nº do Processo Tipo de Licitação

0000604-90.2019 Menor Preço Equalização de ICMS Internacional
Quantidade de Itens

6
Objeto

Aquisição de material de consumo - material de expediente, conforme o 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

20/05/2019 A partir de  20/05/2019  às
08:00

Em 31/05/2019  às
09:00

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional

Nº Unidade Gestora Unidade Gestora
70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Gestão Empenho

   NE   

Disponibilizar para Publicação/Divulgação

Aviso de Licitação

07001 2019 000032
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17/05/2019 SIASGnet-DC - Pesquisar Licitação

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/pesquisarLicitacao.do?method=pesquisarLicitacao&casoUso=visualizarLicitacao 1/1

 Ambiente: PRODUÇÃO Pesquisar Licitação 17/05/2019 09:15:52 

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

Órgão UASG de Atuação
14000 - JUSTICA ELEITORAL 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Nº da UASG UASG
70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Nº da Licitação  * Ano da Licitação

/

Modalidade de Licitação Situação da Licitação Característica da Licitação
 Pregão

 
 Concorrência

 
 Tomada de Preços

 
 Convite

 
 Concurso

 

Revogada
 

Anulada
 

Suspensa
 

 Tradicional
 

 Registro de Preço (SRP)
 

 

Pesquisar  Limpar

UASG
Origem

Modalidade de
Licitação

Nº da
Licitação Característica Objeto Situação Atual da

Licitação Ação

70011 Pregão Eletrônico 00022/2019 Tradicional Aquisição de material de consumo - material de
expediente, conforme o edital. Licitação A Publicar Visualizar

 
 

( * ) Campo de preenchimento obrigatório.

00022 2019

Um registro encontrado.
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javascript:selecionarLicitacao(2937776);


17/05/2019 SIASGnet-DC - Visualizar Licitação

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/visualizarLicitacao.do?method=iniciar&versaoCompraComLicitacao.codigoVersaoCompra=2… 1/1

 Ambiente: PRODUÇÃO Visualizar Licitação 17/05/2019 09:16:13 

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

Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica
Pregão 00022/2019 Eletrônico Tradicional

Nº do Processo Tipo de Licitação

0000604-90.2019 Menor Preço Equalização de ICMS Internacional
Quantidade Informada de Itens Itens Incluídos Itens Cancelados

6 6 0

 

 Licitação com TODOS os itens com participação exclusiva de ME/EPP/Cooperativas

 Obras ou Serviços de Engenharia 
 
Objeto

Aquisição de material de consumo - material de expediente, conforme o edital.

Informações Gerais

 
Recurso
Tipo de Recurso Origem do Recurso Outras Origens
Nacional
Valor da Contrapartida (R$) Nº do Contrato

Responsável pela Autorização da Compra

CPF do Responsável Nome Função
039.674.504-06 PEDRO AUGUSTO MENDONCA DE ARAUJO

Publicação/Divulgação do Aviso de Licitação
Primeira Data da Publicação/Divulgação Segunda Data da Publicação Terceira Data da Publicação
20/05/2019

CPF do Responsável Nome Função
012.995.344-06 INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional
UG Gestão Empenho

70011 07001 2019NE000032

Disponibilidade do Edital
Data da Disponibilidade do Edital Período da Disponibilidade do Edital

A partir de 20/05/2019 Das 08:00  às 17:00  e das  às 
 

Endereço

Logradouro
Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377

Bairro
Farol

Município/UF
27855 - Maceió/AL

DDD Telefone Ramal Fax
82 21227764 7765

Ordenador de Despesa - Presidente 

Chefe da Seção de Licitações e Cont
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17/05/2019 SIASGnet-DC - Itens da Licitação

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/listarItensLicitacao.do?method=iniciar&consulta=true&versaoCompraComLicitacao.codigoVe… 1/1

 Ambiente: PRODUÇÃO Itens da Licitação 17/05/2019 09:16:29 

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

Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica
Pregão 00022/2019 Eletrônico Tradicional

Quantidade Informada de
Itens Itens Incluídos Itens Cancelados

6 6 0
 

Filtro

Nº do Item Descrição do Item Itens Vinculados ao
Grupo Critério de Julgamento Tipo de Benefício

Todos Todos Todos  

 
Utiliza tratamento do Decreto 7174/2010

Utiliza Margem de Preferência

Itens Inconsistentes

Itens Cancelados

 
Pesquisar  Limpar

 

Nº
do

Item

Tipo
de

Item
(*)

Item
Situação
do Item

na
Licitação

Qtde
Item

Unidade de
Fornecimento

Critério de
Julgamento

Tipo de
Benefício

Decr.
7174

Margem de
Preferência

(%)
Grupo Consis-

 tente? Ação

1 M 32352 - LÁPIS CÓPIA - 500 UNIDADE Menor
Preço Tipo I Não - G1 Sim Visualiz

2 M 132675 - ESTILETE - 200 UNIDADE Menor
Preço Tipo I Não - G1 Sim Visualiz

3 M 311193 - EXTRATOR
GRAMPO - 100 UNIDADE Menor

Preço Tipo I Não - G1 Sim Visualiz

4 M 200692 - LIVRO ATA - 100 UNIDADE Menor
Preço Tipo I Não - G1 Sim Visualiz

5 M 139246 - CAIXA
CORRESPONDENCIA - 20 UNIDADE Menor

Preço Tipo I Não - G1 Sim Visualiz

6 M 32980 - PORTA-
LÁPIS/CLIPE/LEMBRETE - 20 UNIDADE Menor

Preço Tipo I Não - G1 Sim Visualiz

 
(*)  M - Material    S - Serviço 

 

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Nova Pesquisa de Licitações
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 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 17/05/2019 09:16:43 

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

Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica
Pregão 00022/2019 Eletrônico Tradicional
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
1 Material 32352 - LÁPIS CÓPIA
Descrição Detalhada

LÁPIS GRAFITE PRETO nº 02, em madeira legal ou feito com material reciclado, medindo 17 cm de comprimento, fornecidos 
em caixas originais do fabricante, com no máximo 200 unidades. Marca gravada no corpo do material. Validade mínima de 
18 meses contados da entrega do produto.

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Unidade de Fornecimento Critério de Julgamento Valor Total Estimado (R$)
500 UNIDADE Menor Preço 620,00

Tipo de Benefício Grupo

Tipo I  G1 - Tipo I

  

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010

Diferença Mínima entre Lances (%)

 Utilizar Margem de Preferência

 
Locais de Entrega

Município/UF de Entrega Quantidade
27855 - Maceió/AL 500

 
Pesquisas de Preço de Mercado

Data da Pesquisa Valor Total Pesquisado (R$) Marca Fabricante CPF/CNPJ Nome/Razão Social
25/04/2019 465,00 62.492.798/0001-93 HELIO MASASHI SAITO & CIA LTDA

 
 

Item Anterior Ir para o Item: 1  Ir Próximo Item

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações
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 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 17/05/2019 09:16:56 

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

Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica
Pregão 00022/2019 Eletrônico Tradicional
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
2 Material 132675 - ESTILETE
Descrição Detalhada

ESTILETE PEQUENO, lâmina em aço inoxidável medindo aproximadamente 7 x 1 cm.

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Unidade de Fornecimento Critério de Julgamento Valor Total Estimado (R$)
200 UNIDADE Menor Preço 1.336,00

Tipo de Benefício Grupo

Tipo I  G1 - Tipo I

  

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010

Diferença Mínima entre Lances (%)

 Utilizar Margem de Preferência

 
Locais de Entrega

Município/UF de Entrega Quantidade
27855 - Maceió/AL 200

 
Pesquisas de Preço de Mercado

Data da Pesquisa Valor Total Pesquisado (R$) Marca Fabricante CPF/CNPJ Nome/Razão Social
25/04/2019 1.550,00 07.048.323/0001-02 RC RAMOS COMERCIO LTDA

 
 

Item Anterior Ir para o Item: 2  Ir Próximo Item

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações
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 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 17/05/2019 09:18:32 

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

Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica
Pregão 00022/2019 Eletrônico Tradicional
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
3 Material 311193 - EXTRATOR GRAMPO
Descrição Detalhada

EXTRATOR GRAMPO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ESPÁTULA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIMENSÕES 150 X 20 MM

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Unidade de Fornecimento Critério de Julgamento Valor Total Estimado (R$)
100 UNIDADE Menor Preço 181,00

Tipo de Benefício Grupo

Tipo I  G1 - Tipo I

  

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010

Diferença Mínima entre Lances (%)

 Utilizar Margem de Preferência

 
Locais de Entrega

Município/UF de Entrega Quantidade
27855 - Maceió/AL 100

 
Pesquisas de Preço de Mercado

Data da
Pesquisa

Valor Total Pesquisado
(R$) Marca Fabricante CPF/CNPJ Nome/Razão Social

25/04/2019 131,00 05.194.705/0001-
00

NOVIDADES CABANO COMERCIO DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI

 
 

Item Anterior Ir para o Item: 3  Ir Próximo Item
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 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 17/05/2019 09:17:17 

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

Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica
Pregão 00022/2019 Eletrônico Tradicional
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
4 Material 200692 - LIVRO ATA
Descrição Detalhada

LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL SULFITE, QUANTIDADE FOLHAS 100, GRAMATURA 75, COMPRIMENTO 297, LARGURA 210

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Unidade de Fornecimento Critério de Julgamento Valor Total Estimado (R$)
100 UNIDADE Menor Preço 1.162,00

Tipo de Benefício Grupo

Tipo I  G1 - Tipo I

  

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010

Diferença Mínima entre Lances (%)

 Utilizar Margem de Preferência

 
Locais de Entrega

Município/UF de Entrega Quantidade
27855 - Maceió/AL 100

 
Pesquisas de Preço de Mercado

Data da Pesquisa Valor Total Pesquisado (R$) Marca Fabricante CPF/CNPJ Nome/Razão Social
25/04/2019 1.175,00 23.248.766/0001-95 ALMEIDA & DAMASCENO COMERCIO LTDA

 
 

Item Anterior Ir para o Item: 4  Ir Próximo Item
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 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 17/05/2019 09:17:30 

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

Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica
Pregão 00022/2019 Eletrônico Tradicional
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
5 Material 139246 - CAIXA CORRESPONDENCIA
Descrição Detalhada

CAIXA CORRESPONDÊNCIA, ESCANINHO, bandeja 
dupla, medindo 37 x 26 cm, em acrílico fumê, acondicionada em caixas de papelão.

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Unidade de Fornecimento Critério de Julgamento Valor Total Estimado (R$)
20 UNIDADE Menor Preço 467,20

Tipo de Benefício Grupo

Tipo I  G1 - Tipo I

  

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010

Diferença Mínima entre Lances (%)

 Utilizar Margem de Preferência

 
Locais de Entrega

Município/UF de Entrega Quantidade
27855 - Maceió/AL 20

 
Pesquisas de Preço de Mercado

Data da
Pesquisa

Valor Total Pesquisado
(R$) Marca Fabricante CPF/CNPJ Nome/Razão Social

25/04/2019 541,40 12.665.218/0001-
44

VS DELGADO COMERCIO DE ARTIGOS DE ESCRITORIO
EIRELI

 
 

Item Anterior Ir para o Item: 5  Ir Próximo Item
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 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 17/05/2019 09:17:46 

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

Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica
Pregão 00022/2019 Eletrônico Tradicional
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
6 Material 32980 - PORTA-LÁPIS/CLIPE/LEMBRETE
Descrição Detalhada

PORTA CANETAS em acrílico, com espaço porta clips.

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Unidade de Fornecimento Critério de Julgamento Valor Total Estimado (R$)
20 UNIDADE Menor Preço 114,00

Tipo de Benefício Grupo

Tipo I  G1 - Tipo I

  

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010

Diferença Mínima entre Lances (%)

 Utilizar Margem de Preferência

 
Locais de Entrega

Município/UF de Entrega Quantidade
27855 - Maceió/AL 20

 
Pesquisas de Preço de Mercado

Data da
Pesquisa

Valor Total Pesquisado
(R$) Marca Fabricante CPF/CNPJ Nome/Razão Social

25/04/2019 101,00 30.435.225/0001-
31

LADO C COMERCIO E IMPORTACAO HOME OFFICE
EIRELI

 
 

Item Anterior Ir para o Item: 6  Ir Próximo Item
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

AV I S O
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2018

PROCESSO SEI Nº 0014127-47.2018.4.03.8000
O Pregoeiro, designado pela Portaria nº 7.780 de 11/05/2012, e alterações,

torna público que o Diretor-Geral do Tribunal Regional Federal da 3ª Região negou
provimento ao recurso interposto pela empresa Phonoway Comércio e Representação de
Sistemas Ltda. para o Pregão Eletrônico nº 042/2018, para prestação de serviços de
manutenção das Centrais Telefônicas, marca Siemens/Unify, modelos HiPath 4000 V6.0, e
demais equipamentos agregados ao sistema de comunicação telefônica do TRF - 3ª Região,
incluindo o fornecimento de peças para substituição. Torna público ainda que o Diretor-
Geral adjudicou o objeto à empresa RCE Comércio de Equipamentos de Telemática Ltda.,
com o valor mensal de R$ 7.000,00 e homologou o procedimento licitatório.

São Paulo, 16 de maio de 2019.
ROGER WILLIANS DORNELES DOS SANTOS

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2019 - UASG 90030

Nº Processo: 0003765-22.2019. Objeto: Registro de Preços de Material de Expediente,
Higiene e Copa.. Total de Itens Licitados: 6. Edital: 20/05/2019 das 11h00 às 17h59.
Endereço: Rua Otavio Francisco Caruso da Rocha, 300, Praia de Belas - Porto Alegre/RS
ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/90030-5-00016-2019. Entrega das
Propostas: a partir de 20/05/2019 às 11h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura
das Propostas: 05/06/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações
Gerais: Edital também disponível no sítio www.trf4.jus.br e e-mail: dlc@trf4.jus.br.

MAGDA LUCIA SCHEUNEMANN CIDADE
Diretora Geral

(SIASGnet - 17/05/2019) 90030-00001-2019NE500106

DIRETORIA-GERAL
DIRETORIA ADMINISTRATIVA

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO nº 11/2019. CONTRATANTE: TRF 4ª Região. CONTRATADA: GENTE SEGURADORA
S.A. OBJETO: Cobertura securitária bianual para os veículos que compõem a frota deste
Regional. ORIGEM: Dispensa de Licitação. DOT. ORÇAMENTÁRIA: PT- 107760, ND - 3390.39
e 2019NE000382. PREÇO TOTAL: R$ 16.856,12. VIGÊNCIA: 06.06.2019 a 05.06.2021. PA:
0002129-21.2019. ASSINATURA: Márcio Bernardes Jardim, Diretor Administrativo, em
16.05.2019.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 2° Termo Aditivo ao Contrato n° 8/2019. Contratante: TRF5ªRegião. Contratada:
Marina-Artes Gráficas e Editora LTDA-EPP. CNPJ: 32.909.319/0001-20. Objeto: Realizar
acréscimo ao Contrato. Fundamento Legal: PAV n° 0011993-83.2018.4.05.7000-TRF5ªR; Art.
65,I, "b" e § 1° da Lei n° 8.666/1993. Acréscimo: Corresponde a R$ 785,00. O valor do
Contrato passará de R$ 16.267,68 para R$ 17.052,68 (dezessete mil, cinquenta e dois reais
e sessenta e oito centavos). Recursos Orçamentários: PT 107775; ED 339039. Vigência: a
partir de sua assinatura até o termo final do Contrato. Assinatura: 08/05/2019. Assinam:
Edson Fernandes Santana, Diretor Geral-TRF5ªR. e Domingos Sávio Teixeira Junior,
Representante da Contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 4º Termo Aditivo ao Contrato n° 34/2016(9912277986-ECT). Contratante: TRF5ª R.
Contratada: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-ECT. CNPJ: 34.028.316/0021-
57.Objeto: Prorrogação da vigência do Contrato original por mais 12 meses. Fundamento
Legal: PAV n° 0002229-39.2019.4.05.7000-TRF5ªR e PAV n° 53183.005 569/2019-45-EC T;
Art. 57, inciso II da Lei n° 8.666/1993. Vigência: 20/05/2019 até 20/05/2020. Assinatura:
17/05/2019. Valor estimado em R$ 190.000,10 (Cento e noventa mil reais e dez centavos).
Recursos Orçamentários: PT n° 107775; ED n° 339039.47; NE n° 2019PE000232 (R$
116.639, 98) e LOA2020 (R$ 73.361,11). Assinam: Edson Fernandes Santana, Diretor Geral-
TRF5ªR.e Aguinaldo Firmino de Andrade e Ana Cláudia Oliveira Melo Monteiro, ambos
representantes da Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2019 - UASG 70011

Nº Processo: 0000604-90.2019. Objeto: Aquisição de material de consumo - material de
expediente, conforme o edital.. Total de Itens Licitados: 6. Edital: 20/05/2019 das 08h00 às
17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-00022-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 20/05/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
31/05/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

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

(SIASGnet - 17/05/2019) 70011-07001-2019NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
EXTRATO DE COMPROMISSO Nº 1/2019

Termo de Compromisso nº 1/2019. PARTES: União, através do TRE-AP e Banco do Brasil
S.A. Objeto: Concessão de empréstimos mediante consignação em folha de pagamento.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a partir de 14/05/2019. DATA DE ASSINATURA: em 14/05/2019.
Signatários: Presidente do TREAP, Des. Rommel Araújo de Oliveira, e Luciano Airton
Moretto Tumelero, representante da conveniada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 014/2019, firmado entre a União, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral
da Bahia e a Empresa ASCON LTDA - ME. OBJETO: Serviços técnicos especializados na área
de engenharia ou arquitetura, com cessão de mão de obra residente. VALOR TOTAL: R$
1.315.000,00. FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93 e Pregão nº 14/2019. DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.33.90.37.01; Ação 02.122.0570.20GP.0029. PAD: 13559/2018.
VIGÊNCIA: 12 meses, a contar da data de assinatura. ASSINATURA: 16/05/2019.
SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE-BA e o Sr. Antonio Raimundo Silva
Sousa, pela Contratada.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO PAD n.º 14.436/2018. OBJETO: Serviço de Postagem de Documentos e
Encomendas. FAVORECIDO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, caput, da Lei n.º 8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Elemento 3.33.90.39.47. Ação 02.122.0570.20GP.0029. VALOR: R$ 1.200.000,00.
RATIFICAÇÃO: Raimundo de Campos Vieira, em 9/05/2019.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2019 - UASG 70013

Nº Processo: 2570/2019. Objeto: Registro de Preços, na modalidade Pregão Eletrônico,
visando a eventual aquisição de condicionadores de ar tipo "janela", "split system" e
portátil.. Total de Itens Licitados: 20. Edital: 20/05/2019 das 08h00 às 17h59. Endereço: 1.
Avenida do Cab, Nr. 150 - Salvador, Paralela - Salvador/BA ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70013-5-00019-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 20/05/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
04/06/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: O edital está
disponível no Comprasnet, bem como no site do Tribunal, no endereço www.tre-ba.jus.br.
Outras informações poderão ser obtidas através do telefone nº (73) 3237-1376 .

ATHIE MARCOS ASSIS RAMOS
Pregoeiro

(SIASGnet - 17/05/2019) 70013-00001-2019NE000054

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2019

O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo comunica aos interessados que
realizará licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, cujo objeto é a
contratação de serviços técnicos profissionais especializados para elaboração de Laudo
Técnico de Acessibilidade e de Projeto Básico e Executivo para adequação às normas de
acessibilidade em vigor, nos edifícios Sede e Anexo do TRE-ES, sob o regime de empreitada
por preço global, conforme especificações constantes nos Anexos do Edital. O valor
máximo estimado pelo TRE/ES para a execução desse serviço é de R$ 41.498,10 (quarenta
e um mil, quatrocentos e noventa e oito reais e dez centavos). Os envelopes contendo a
proposta e a documentação deverão ser entregues até o início da Sessão Pública, que
ocorrerá no 3º andar do Edifício-Anexo deste Tribunal, situado na Av. João Baptista Parra,
575, Praia do Suá, nesta Capital, às 14:00 horas do dia 12 de junho de 2019. Cópia do
Edital poderá ser obtida no site "www.tre-es.jus.br", bem como será fornecido em cd-rom
mediante troca por outro a ser fornecido pelo interessado, no 7º andar do Edifício-Sede,
na Seção de Licitação, onde os interessados poderão ser atendidos pessoalmente das 13 às
18 horas, ou ainda pelos telefones (27) 2121-8613 e 2121-8614. Proc. 12.724/2017.

Vitória, 17 de maio de 2019.
ALOYSIO GABRIEL MATTOS

Presidente da CEL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO

EXTRATO DE RESCISÃO

Distratante: Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo. Distratado: ALAN FRAGA FILHO.
CPF: 099.341.327-70. Objeto: Termo de rescisão do Contrato de locação de imóvel não
residencial que abriga o Cartório da 28ª ZE, MUQUI/ES, firmado em 02 de março de 2018,
com efeitos a partir de 06/08/2019. Fundamento legal: art. 79, II, da Lei nº 8.666/93 e
Cláusula Nona do Contrato. Processo: 5.003/2018. Data da assinatura do Termo:
22/04/2019.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviço de limpeza e
conservação dos Cartórios Eleitorais da região norte do Estado do Espírito Santo.
Contratante: Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo. Contratada: LBS TERCEIRIZAÇÃO
DE MÃO DE OBRA LTDA CNPJ: 05.276.664/0001-00. Resumo do Objeto: registro dos novos
valores contratuais. Novo valor total estimado do contrato: R$ 968.111,00, sendo R$
2.486.1233,73 liquidados entre 2014 e 2016, R$ 266.407,02 liquidados em 2018, e R$
484.6222,36 estimados para 2019. Fundamentação legal: art. 58, I, da Lei n° 8.666/93. Data
da Assinatura: 03/05/2019. Processo: 4.050/2019.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Convênio para pagamento de pessoal, mediante crédito
em conta-corrente. Conveniante: Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo. Conveniada:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF, C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04. Resumo do Objeto:
prorrogação da vigência do convênio, alterando a Cláusula Sexta. Novo Prazo de Vigência:
de 18/06/2019 a 17/06/2024. Fundamentação Legal: Lei nº 8.666/93. Data da Assinatura:
08/05/2019. Processo: 29.993/2018.
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Pregões 2019
 Licitação Em Andamento Procedimento Concluído

Número 10/2019
SEI 0002984-57.2017.6.02.8000

Data: 05/04/2019 às 14:00:00

Objeto: Prestação de serviços de extensão de garantia e suporte para o software de gerenciamento de Rede
IMC.

Valor Estimado: R$ 34.283,16
Documentos:
 

Edital  (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2019/pe_102019_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU (http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=22/03/2019&jornal=530&pagina=138)

 

Número 14/2019
SEI 0000141-51.2019.6.02.8000

Data: 16/04/2019 às 14:00:00

Objeto: Aquisição de material de consumo (material elétrico) necessário para atender as demandas das
Unidades Administrativas e Cartorárias do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante o exercício de
2019.

Valor Estimado: R$ 5.220,76
Documentos:
 

Edital  (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2019/pe_142019_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU (http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
jornal=530&pagina=126&data=03/04/2019)

 

Número 16/2019
SEI 0002524-02.2019.6.02.8000

Data: 10/05/2019 às 09:00:00
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Objeto: Aquisição de material permanente – cadeiras de rodas, conforme especificações descritas no
Anexo do Edital.

Valor Estimado: R$ 4.156,20
Documentos:
 

Edital  (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2019/pe_162019_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU (http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=26/04/2019&jornal=530&pagina=133)

 AVISO:  A ABERTURA DA SESSÃO ELETRÔNICA DO PREGÃO 16/2019 OCORRERÁ NO  DIA 13/05/2019 ÀS
14H,  CONSIDERANDO A INDISPONIBILIDADE DE ACESSO À PLATAFORMA COMPRASNET. FUNDAMENTO
NO ITEM 7.6 do ATO CONVOCATÓRIO.

Número 17/2019
SEI 0000602-23.2019.6.02.8000

Data: 13/05/2019 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços de material de expediente.

Valor Estimado: R$ 13.644,60
Documentos:
 

Edital  (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2019/pe_172019_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU (http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=29/04/2019&jornal=530&pagina=166)

 

Número 18/2019
SEI 0004193-27.2018.6.02.8000

Data: 16/05/2019 às 14:00:00

Objeto: prestação de serviços de extensão de garantia de equipamentos HPE em uso na infraestrutura de
TIC deste Regional.

Valor Estimado: R$ 89.248,70
Documentos:
 

Edital  (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2019/pe_182019_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU (http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=03/05/2019&jornal=530&pagina=136&totalArquivos=257)
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Número 19/2019
SEI 0001938-62.2019.6.02.8000

Data: 22/05/2019 às 14:00:00

Objeto: contratação de empresa prestadora de serviços de seguro total para um veículo tipo ônibus,
customizado para funcionar como cartório itinerante, placa OXN 8228, pertenente ao TRE/AL, com
assistência 24 horas e vigência de 12 meses.

Valor Estimado: R$ 10.284,63
Documentos:
 

Edital  (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2019/pe_192019_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU (http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=09/05/2019&jornal=530&pagina=114)

 

Número 20/2019
SEI 0001933-74.2018.6.02.8000

Data: 24/05/2019 às 09:00:00

Objeto: Registro de Preços de material de expediente - envelopes e capas de processo.

Valor Estimado: R$ 24.690,00
Documentos:
 

Edital  (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2019/pe_202019_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU (http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=13/05/2019&jornal=530&pagina=121)

 

Número 21/2019
SEI 0007708-70.2018.6.02.8000

Data: 28/05/2019 às 14:00:00

Objeto: Prestação de serviços de avaliação e manutenção corretiva em equipamento do tipo no-break de
médio e grande porte.

Valor Estimado: R$ 32.240,04
Documentos:
 

Edital  (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2019/pe_212019_edital.pdf)
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Publicação do Aviso de Licitação no DOU (http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=15/05/2019&jornal=530&pagina=163)

Número 22/2019
SEI 0000604-90.2019.6.02.8000

Data: 31/05/2019 às 09:00:00

Objeto: aquisição de material de consumo - material de expediente.

Valor Estimado: R$ 3.880,20
Documentos:
 

Edital  (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2019/pe_222019_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU (http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=20/05/2019&jornal=530&pagina=157&totalArquivos=273)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 20 de maio de 2019.
À PREG,
para realização do certame.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 20/05/2019, às 14:08, 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
0544297 e o código CRC C99D1519.

0003318-23.2019.6.02.8000 0544297v1
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�̀pv�ps�èpqrst�u�s�e�e���e�eh̀cai

� �x¡� ���M�MVON�W¢OM�M£TR\GRJGM£RI]JP�[HJGM

£TR\GRJGM£RI]JP¤[HJGM¥~MNNWxUVNWM¡� ���x£� x¦£� �

M
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M
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WOJGJKRJ_WZKLMKOFMgMF\XEGWK]YWXHJKsNKNYWNKWHFG[YG̀tMNKFJHGXMGFWNi

KKQWFVRFWgJKuXGEJiKjNKEhMgGWNKLMNNMNKNMFPGLJFMNKLMPMFaJKJ[NMFPWFKJKgGM̂KWHMXLGZMXHJKLWKOFMNEFG̀aJKEJXHGLWKXJKEWOYHKLMNHMKWFHGRJi

KK

jFHiKvlKwGEWKFMPJRWLWKWKQJFHWFGWKLWKQFMNGL\XEGWKXlKxyeqedxyKMKJNKLMZWGNKWHJNKMZKEJXHFVFGJi

K

K

jFHiKzlKpNHWKQJFHWFGWKMXHFWKMZKPGRJFKXWKLWHWKLMKNYWKOY[̂GEẀaJi
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E-mail - 0549849

Data de Envio: 
  31/05/2019 10:30:58

De: 
  TRE-AL/Pregoeiro <pregoeiro@tre-al.jus.br>

Para:
    almoxarifado@tre-al.jus
    sealmox@tre-al.jus.br
    comap@tre-al.gov.br

Assunto: 
  ANÁLISE DE CONFORMIDADE DE PROPOSTA

Mensagem: 
  

Srs. (as)

Segue proposta de licitante 1º classificado no PE 22/2019, razão pela qual solicitamos análise de
conformidade técnica. 
Agradeço antecipadamente.

Pregoeiro.

Anexos:
    PROPOSTA TRE 2222019.pdf
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E-mail - 0549850

Data de Envio: 
  31/05/2019 10:31:29

De: 
  TRE-AL/Pregoeiro <pregoeiro@tre-al.jus.br>

Para:
    almoxarifado@tre-al.jus
    comap@tre-al.gov.br

Assunto: 
  ANÁLISE DE CONFORMIDADE DE PROPOSTA

Mensagem: 
  
Srs. (as)

Segue proposta de licitante 1º classificado no PE 22/2019, razão pela qual solicitamos análise de
conformidade técnica. 
Agradeço antecipadamente.

Pregoeiro.

Anexos:
    PROPOSTA TRE 2222019.pdf
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 3481 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEALMOX

Sr. Pregoeiro, 

 

Instados a nos manifestarmos, indicamos que os produtos guardam conformidade
com os termos do edital.

Documento assinado eletronicamente por EDNEY VIEIRA DE ALMEIDA, Técnico
Judiciário, em 31/05/2019, às 11:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0549910 e o código CRC 47BA6392.

0003318-23.2019.6.02.8000 0549910v2
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??
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= ê>3̀̂ a53>f̀fâ_<]5=>_̀Y_<5gh5f=5_>5f<=i3̀=>Ye<]5d<3Y>f̀_<?5>=5f̂ j̀̂?5<3̀b̀Ŷ ?̀5_<5d̂23̀f̂Ye>]5f<=5Y<
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_ad�dfìf<LAD10.0CADAW<>/F1/<01/W<AF</WCD/FAF<A[A0�E<D/BA.0E=A>AFP<.EW<F@AF<D/FC/.10?AF<CDECEF1AFG<
<bbbbbbbbbbbbbbbb<�-F<CDECEF1AF<.EW<�<=A<�D/=1/<�EDAW<>/F.BAFF0�0.A>AF<C/BE<CD/̂E/0DE�

��_���_� �daekcknda
_daikb

b����__
�kch̀àlmdb

b����__��xx_
�g̀ eijǹ nk
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<�kfcajlmdb�kìhs̀ ǹ bndbx��kidbxrkaìnd|bNJ�O�<-�-P<I-�MOJ-N<L-LMN<��NHJ�MP<��-R�J�-�M<H�NZ-�

355<HNP<�O-I-��O-<;6<�4<I7P<Q�ILOJIMR��<78;<IIP<N-O��O-<735<II

5:G5UUG22245553V58N-�-O�
�M�MOO-
��-OM�

�0W �0W 355 OY<33P:755OY<3G3:7P55552545647538
3T9TT927
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OY<7G555P5555 23GT6;GT5245553V8U 2345647538<589559T79U:5

OY<3GU55P5555 3;G3U2G;U645553VUU 2345647538<589559T79U:5

OY<3G655P5555 7UG5;:G7UU45553V56 2345647538<589559T79U:5

OY<3G3:7P5555 5:G5UUG22245553V58 2345647538<589559T79U:5

OY<3G355P5555 33G787G35:45553V77 2345647538<589559T79U:5

OY<U65P5555 7TG3U5G:3345553V7; 2345647538<589559T79U:5

OY<3G555P5555 7UG5;:G7UU45553V56 2345647538<5895:926927;

OY<855P5555 33G787G35:45553V77 2345647538<5895:9T:9:;5

OY<3G367P5555 5:G5UUG22245553V58 2345647538<5893392U9T:5

OY<855P5555 7UG5;:G7UU45553V56 2345647538<58932963963;

OY<UT8P8855 3;G3U2G;U645553VUU 2345647538<5897T95U98;2

Ata PREGÃO 22 (0550643)         SEI 0003318-23.2019.6.02.8000 / pg. 193



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

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

-./01023333 405367540083339:31 ;98318439</3<=46=><=14;

-./0>020333 4>5903579983339:46 ;98318439</3<=40=>3=4<;

?@ABCDEFGCHBIJKLCFBMCBMCFCHNJGCBOPQPRRBNJSJBABEGCH

PTCKGAFBMABUGCH

PTCKGA VJGJ WXFCSTJYZCF

[\]̂_̀
;98318439<
3<=3;=3;

a_]b/c\]̂_̀5

abdefegdc/h]
ieg]̂ ĉb]e_̀
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jc_dhc/dbde]e_]5/kc_c8l̀ ĉ/dbdefegdc=/;98318439</3<=93=475

ieg]̂ ĉh̀
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_̂9egfdcccc èàfgaefhiccc̀ jff g̀ ichikc̀ l9cl8kh8mg8eme

SnO31o]2Y1p3N./0123Q13Q121pq.Y13rsVsTT3q.P.3O3]Y1p

st1/YO23QO3uY1p

st1/YO X.Y. vw21Pt.xy12

z6>CD?
g̀ ichikc̀ l
cl8cg8cg

{D>@9;6>CD?a

{@K<|<=K;9H>
}<=>CC;@><D?

g̀ ichikc̀ l
cl8ch8kb

~;DKH;9K@K<><D>a9�;D;i�?C;9K@K<|<=K;89g̀ ichikc̀ l9cl8̀c8kba

}<=>CC;H?
g̀ ichikc̀ l
cl8kf8hg

{D>@9><=>CC;H?

z=>KD>
g̀ ichikc̀ l
`̀ 8hb8ce

z=>KD>9K<HK�KHF;:9H;9IC?I?7D;a9�?C<>=>H?C89�{�9�z�}�ẑ {z9}{̂}�{d9����i���8
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}{̂}�{

 K@  K@ kc _̂9fdcccc _̂9̀bcdccccgcichikc̀ l
f̀8h̀ 8cb

r.P0.�3<?�;=CK:9
9W.wP]0./Y1�3<?�;=CK:9

9rOQ1NO3V3M1P2nO�3HFI:?9
9X120P]xnO3X1Y.N�.Q.3QO3vw¤1YO3v�1PY.QO�3�5̂ �z9�z�}�z 9>@9;=CG:K=?d9=?@9>7I;�?9I?CD;9=:KI7a

g̀ amheamcgiccc̀ jlf�¦9�5�}̂ �{z�
���z

 K@  K@ kc _̂9̀cdcccc _̂9kccdccccgcichikc̀ l
kg8mb8gm

r.P0.�3�>::?9
9W.wP]0./Y1�3�>::?9

9rOQ1NO3V3M1P2nO�3�?CD;9:§IK7i=:KI79I?:K>7DKC><?9BF@|9
9X120P]xnO3X1Y.N�.Q.3QO3vw¤1YO3v�1PY.QO�3�?CD;9:§IK7i=:KI79I?:K>7DKC><?9BF@|9�>::?
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DGĤAHAA

eJLS?JJ?JLYNX?<=JLf]L=JRh?LNUN@v?LW?LJ=\L=JR@VNW?

;<=>?=@<? ABCDECFDBG
DGĤ ĤDF
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x�yxu�vuuuF�

b
¬p̂r�bcabm_f a�

FxF�F�KAITFJAI[

FvF�FDTLI�DLD

F}F�FD§LE[LBEF®E[�AB

F�F�F�I�EBF[L[

F̄F�FJ[I§[FJBEEDTABsCDsJI[

F{F�FABEL[��KAITwJ�IADw�D��EDLD

F
¬p̂`�b�b°b���l�b�

�̂ �h_gjka�F�KAITFJAI[
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]_ipì r̂pab�g�̂_̂rhgica�bLNUWFIF�FARMXN�NUR��WFD��SP\N�RFZVF�DwDAA
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tMẐL3Ga3̀L]a3[L\L3FKaĴLVWM
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 3506 - 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  0549821

II- Lances    

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

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

  NÃO OCORREU

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

X  ENCAMINHAMENTO PELO PREGOEIRO

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

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

III - Proposta    

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

X   

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

  OBJETO DO PREGÃO NÃO CONTEMPLA

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

RATIFICADA A CONFORMIDADE TÉCNICA PELA UNIDADE
REQUISITANTE RESPONSÁVEL PELA  ELABORAÇÃO DO
TERMO DE REFERÊNCIA   0549910

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

  

 

Edital item - Habilitação não exige

 

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

X  
PROPOSTA 0549849

 

IV- JULGAMENTO    

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

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

V- Habilitação    

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

X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG

0550647

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- PREGOEIRO REALIZOU CONSULTA
SITE OFICIAIS EMPRESA MIX PAPELARIA - ANEXO
COMPROVAÇÃO RECEITA ESTADUAL - V. ITEM 15

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

17 – Consta consulta ao Cadin? X  0550653

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

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

0550630

 

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

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

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

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

 X
CERTIDÕES CONJUTAS E DOC ANEXO CERTIDÃO
TRABALHISTA: 0550639

 

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

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

X   

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

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

VI - ATA    

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

X  
NÃO OCORREU RECURSO

 

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

ATA ASSINADA PELO PREGOEIRO ELETRONICAMENTE,
RATIFICO A PARTICIPAÇÃO COMO EQUIPE DE APOIO DO
SERVIDOR RODRIGO FERREIRA MOURA

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

  NÃO OCORREU RECURSO

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

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

  NÃO OCORREU RECURSO

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

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

  NÃO OCORREU RECURSO

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

  NÃO OCORREU RECURSO

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

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

X  0550655

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

  NÃO OCORREU RECURSO

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

x  

Propostas: 0549849

Resultado Fornecedor - 0550650

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 03/06/2019, às 17:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0550659 e o código CRC FDE0F42C.

0003318-23.2019.6.02.8000 0550659v4
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0003318-23.2019.6.02.8000
INTERESSADO : PREGOEIROS
ASSUNTO : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE

 

Parecer nº 1080 / 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 22/2019, que objetiva a aquisição de
material de consumo - material de expediente.

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 (0550659), 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
0543310
0544289
0544296

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

SIM 0550643
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GRUPO

 

ITEM

 

MATERIAL

 

UNIDADE
TOTAL

SOLICITADO  VALOR

 

 

1

LÁPIS GRAFITE PRETO
nº 02, em madeira legal
ou feito com material
reciclado, medindo 17
cm de comprimento,
fornecidos em caixas
originais do fabricante,
com no máximo 200

unidades. Marca
gravada no corpo do

material. Validade
mínima de 18 meses

contados da entrega do
produto.

UNIDADE 500  R$ 100,00

4 aceitabilidade da proposta de preço, da
habilitação e dos recursos porventura
interpostos, respectivas análises e
decisões?
Ref. Decreto nº 5.450/05, art. 30, XI,
alíneas “a” até “f”.

SIM 0550643

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

SIM 0550655

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 0550647

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
 

0549849

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
0550639
 

 
 
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 22/2019
e subsequente contratação da empresa: MIX PAPELARIA
EIRELI, CNPJ 24.180.611/0001-27 para fornecimento
dos itens do grupo 1, pelo valor total de R$ 1.910,20 (um
mil novecentos e dez reais e vinte centavos) conforme
proposta comercial (0549849) e valor negociado, conforme
 descrição abaixo:
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1

2

ESTILETE PEQUENO,
lâmina em aço

inoxidável medindo
aproximadamente 7 x 1

cm.

UNIDADE 200  R$ 200,00

3
EXTRATOR PARA

GRAMPOS, em inox,
medindo 15 X 2 cm.

UNIDADE 100  R$ 181,00

4
LIVRO DE ATA, com 100

folhas, capa na cor
preta

UNIDADE 100  R$ 848,00

 

5

CAIXA
CORRESPONDÊNCIA,
ESCANINHO, bandeja

dupla, medindo 37 x 26
cm, em acrílico fumê,

acondicionada em
caixas de papelão.

 

UNIDADE

 

20
 R$ 467,20

6
PORTA CANETAS em
acrílico, com espaço

porta clips.
UNIDADE 20  R$ 114,00

VALOR TOTAL R$
1.910,20

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À  consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por VINÍCIUS SILVA BRANDÃO, Estagiário(a),
em 04/06/2019, às 14:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 04/06/2019, às 14:48, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 04/06/2019, às 15:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0550691 e o código CRC 85980EA8.

0003318-23.2019.6.02.8000 0550691v14
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 04 de junho de 2019.
Senhor Presidente,
Constatada a regularidade de todos os atos

procedimentais realizados no presente certame licitatório,
considerando a análise efetivada pela Assessoria Jurídica desta
Direção Geral, na forma do Parecer Nº 1080/2019 (0550691), com
manifestação favorável à celebração da contratação almejada, torno
estes 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 FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
06/06/2019, às 14:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0551478 e o código CRC E25F8B3B.

0003318-23.2019.6.02.8000 0551478v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0003318-23.2019.6.02.8000
INTERESSADO : PREGOEIROS

ASSUNTO : Pregão Eletrônico nº 22/2019. Aquisição de material de consumo – material de expediente. Homologação.

 

Decisão nº 1782 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES

 
Concluído o presente procedimento licitatório e tendo em

vista o pronunciamento da Assessoria Jurídica da Direção-Geral
através do Parecer nº 1080 (0550691), que atestou a legalidade de
todo o certame, HOMOLOGO, para que surta seus jurídicos e legais
efeitos, o resultado do Pregão Eletrônico n.° 22/2019, em
conformidade com a Ata de Realização do Pregão Eletrônico
(0550643) e com a informação registrada nos autos pelo Senhor
Pregoeiro (0550659), cujo objeto é a aquisição de material de
consumo – material de expediente que consta do Anexo I-A do Edital
23 (0543242), que foi adjudicado à empresa MIX PAPELARIA
EIRELI, CNPJ nº 24.180.611/0001-27, sendo a contratação no
valor de R$ 1.910,20 (mil, novecentos e dez reais e vinte
centavos) , conforme proposta comercial (0549849) e valor
negociado.

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

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

 
À Secretaria de Administração para as providências que

se fizerem necessárias à consecução deste procedimento.

 

 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 10/06/2019, às 16:48, 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
0552607 e o código CRC FA570399.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00022/2019

Às 19:05 horas do dia 13 de junho 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 0000604-90.2019,
Pregão nº 00022/2019. 

Resultado da Homologação

GRUPO 1
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Valor estimado: R$ 3.880,2000 Situação: Homologado

Adjudicado para: MIX PAPELARIA EIRELI , pelo melhor lance de R$ 1.911,0000 , com valor negociado a R$
1.910,2000 .

Itens do grupo:

 1 - LÁPIS CÓPIA

 2 - ESTILETE

 3 - EXTRATOR GRAMPO

 4 - LIVRO ATA

 5 - CAIXA CORRESPONDENCIA

 6 - PORTA-LÁPIS/CLIPE/LEMBRETE

Item: 1 - GRUPO 1
Descrição: LÁPIS CÓPIA
Descrição Complementar: LÁPIS GRAFITE PRETO nº 02, em madeira legal ou feito com material reciclado, medindo 17
cm de comprimento, fornecidos em caixas originais do fabricante, com no máximo 200 unidades. Marca gravada no corpo
do material. Validade mínima de 18 meses contados da entrega do produto.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 500 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 620,0000 Situação: Homologado

Adjudicado para: MIX PAPELARIA EIRELI , pelo melhor lance de R$ 100,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 31/05/2019
12:35:21 - Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:MIX PAPELARIA EIRELI,

CNPJ/CPF:24.180.611/0001-27, Melhor lance : R$ 100,0000
Volta de

Fase
31/05/2019
12:45:43 - Volta de Fase para Aceitação

Adjudicado 03/06/2019
16:38:31 - Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:MIX PAPELARIA EIRELI,

CNPJ/CPF:24.180.611/0001-27, Melhor lance : R$ 100,0000

Homologado 13/06/2019
19:05:29

JOSE RICARDO
ARAUJO E SILVA

Item: 2 - GRUPO 1
Descrição: ESTILETE
Descrição Complementar: ESTILETE PEQUENO, lâmina em aço inoxidável medindo aproximadamente 7 x 1 cm.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
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Quantidade: 200 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 1.336,0000 Situação: Homologado

Adjudicado para: MIX PAPELARIA EIRELI , pelo melhor lance de R$ 200,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 31/05/2019
12:35:21 - Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:MIX PAPELARIA EIRELI,

CNPJ/CPF:24.180.611/0001-27, Melhor lance : R$ 200,0000
Volta de

Fase
31/05/2019
12:45:43 - Volta de Fase para Aceitação

Adjudicado 03/06/2019
16:38:31 - Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:MIX PAPELARIA EIRELI,

CNPJ/CPF:24.180.611/0001-27, Melhor lance : R$ 200,0000

Homologado 13/06/2019
19:05:29

JOSE RICARDO
ARAUJO E SILVA

Item: 3 - GRUPO 1
Descrição: EXTRATOR GRAMPO
Descrição Complementar: EXTRATOR GRAMPO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ESPÁTULA, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS DIMENSÕES 150 X 20 MM
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 100 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 181,0000 Situação: Homologado

Adjudicado para: MIX PAPELARIA EIRELI , pelo melhor lance de R$ 181,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 31/05/2019
12:35:21 - Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:MIX PAPELARIA EIRELI,

CNPJ/CPF:24.180.611/0001-27, Melhor lance : R$ 181,0000
Volta de

Fase
31/05/2019
12:45:43 - Volta de Fase para Aceitação

Adjudicado 03/06/2019
16:38:31 - Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:MIX PAPELARIA EIRELI,

CNPJ/CPF:24.180.611/0001-27, Melhor lance : R$ 181,0000

Homologado 13/06/2019
19:05:29

JOSE RICARDO
ARAUJO E SILVA

Item: 4 - GRUPO 1
Descrição: LIVRO ATA
Descrição Complementar: LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL SULFITE, QUANTIDADE FOLHAS 100 FL, GRAMATURA 75 G/
M2, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 100 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 1.162,0000 Situação: Homologado

Adjudicado para: MIX PAPELARIA EIRELI , pelo melhor lance de R$ 848,8000 , com valor negociado a R$ 848,0000
.

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 31/05/2019
12:35:21 - Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:MIX PAPELARIA EIRELI,

CNPJ/CPF:24.180.611/0001-27, Melhor lance : R$ 848,8000
Volta de

Fase
31/05/2019
12:45:43 - Volta de Fase para Aceitação

Adjudicado 03/06/2019
16:38:31 -

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:MIX PAPELARIA EIRELI,
CNPJ/CPF:24.180.611/0001-27, Melhor lance : R$ 848,8000, Valor Negociado :

R$ 848,0000. Motivo: ajuste preços 80 centavos

Homologado 13/06/2019
19:05:29

JOSE
RICARDO
ARAUJO E

SILVA

Item: 5 - GRUPO 1
Descrição: CAIXA CORRESPONDENCIA
Descrição Complementar: CAIXA CORRESPONDÊNCIA, ESCANINHO, bandeja dupla, medindo 37 x 26 cm, em acrílico
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fumê, acondicionada em caixas de papelão.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 20 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 467,2000 Situação: Homologado

Adjudicado para: MIX PAPELARIA EIRELI , pelo melhor lance de R$ 467,2000 .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 31/05/2019
12:35:21 - Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:MIX PAPELARIA EIRELI,

CNPJ/CPF:24.180.611/0001-27, Melhor lance : R$ 467,2000
Volta de

Fase
31/05/2019
12:45:43 - Volta de Fase para Aceitação

Adjudicado 03/06/2019
16:38:31 - Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:MIX PAPELARIA EIRELI,

CNPJ/CPF:24.180.611/0001-27, Melhor lance : R$ 467,2000

Homologado 13/06/2019
19:05:30

JOSE RICARDO
ARAUJO E SILVA

Item: 6 - GRUPO 1
Descrição: PORTA-LÁPIS/CLIPE/LEMBRETE
Descrição Complementar: PORTA CANETAS em acrílico, com espaço porta clips.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 20 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 114,0000 Situação: Homologado

Adjudicado para: MIX PAPELARIA EIRELI , pelo melhor lance de R$ 114,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 31/05/2019
12:35:21 - Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:MIX PAPELARIA EIRELI,

CNPJ/CPF:24.180.611/0001-27, Melhor lance : R$ 114,0000
Volta de

Fase
31/05/2019
12:45:43 - Volta de Fase para Aceitação

Adjudicado 03/06/2019
16:38:31 - Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:MIX PAPELARIA EIRELI,

CNPJ/CPF:24.180.611/0001-27, Melhor lance : R$ 114,0000

Homologado 13/06/2019
19:05:30

JOSE RICARDO
ARAUJO E SILVA

Fim do documento
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DESPACHO

Maceió, 13 de junho de 2019.
À SLC, para publicar o resultado do certame e

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

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 13/06/2019, às 19:33, 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
0556091 e o código CRC B9438A79.
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DIRETORIA-GERAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie:2º Termo Aditivo ao Contrato n°25/2017. Contratante: TRF5ªRegião. Contratada:
CRIART SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. CNPJ:07.783.832/0001-70.
Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato por mais 12(doze)meses. Fundamento
Legal: PAV n°000 5023-33.2019.4.05.7000-TRF5ªR; art.57,II da Lei n°8.666/1993. Valor:R$
165.574,08(cento e sessenta e cinco mil, quinhentos e setenta e quatro reais e oito
centavos). Recursos Orçamentários: PT 107775; ED 339037.01. Vigência: de 14/07/2019 até
13/07/2020. Assinatura: 13/06/2019. Assinam: Edson Fernandes Santana, Diretor Geral-
TRF5ª R. e Lúcia Maria Simões Pereira, Representante da Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2019

Processo Administrativo SEI nº 0003318-23.2019.6.02.8000. O Desembargador
PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO, Presidente do TRE/AL, homologou, em
10/06/2019, o resultado do Pregão Eletrônico nº 22/2019, cujo objeto é a aquisição de
material de consumo - material de expediente (Grupos 1), que foi adjudicado à empresa
MIX PAPELARIA EIRELI, CNPJ nº 24.180.611/0001-27, pelo valor total de R$ 1.910,20.
Fundamento legal: art. 4º, XXII, da Lei nº 10.520/02 e Decreto nº 5.450/05.

Maceió-AL, 14 de junho de 2019.
SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE

Chefe da Seção de Licitações e Contratos em Substituição

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo: (PAD) 2565/2017-TRE/AM. Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Contrato n.
14/2017, Locação de imóvel para abrigar o Cartório Eleitoral da 49ª ZE - Maraã/AM.
LOCATÁRIO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS. LOCADOR: EDSON SIQUEIRA
DE BRITO. Fundamentação Legal: Lei n. 8.666/93 e alterações posteriores, em especial no
Art. 62, § 3º, inciso I, e o Art. 3º da Lei n. 8.245/91. Do Objeto: alteração do caput da
Cláusula Terceira (Do Prazo de Vigência) e da Cláusula Quarta (Do Preço). Preço: mensal de
R$ 2.240,62 (dois mil, duzentos e quarenta reais e sessenta e dois centavos), a partir de
21/06/2019. Vigência: de 21/06/2019 a 20/06/2020. Assinam: Desdor JOÃO DE J ES U S
ABDALA SIMÕES, pelo Locatário, o Sr. EDSON SIQUEIRA DE BRITO, pelo Locador.

SECRETARIA DO TRIBUNAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO

Processo: PAD 2327/2019. Espécie: Termo de Credenciamento n. 08/2019, para prestação
de serviços de pscicologia. Modalidade de Licitação: Inexigibilidade, Lei n. 8.666/93, em
especial o caput do Art. 25, e nos termos da Resolução TRE-AM n. 01 de 05/02/2019 e
Portaria TRE/AM n. 111, de 13/02/2019. Credenciante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
AMAZONAS. Credenciado: SÉRGIO NOGUEIRA DE SOUZA, CPF 912.113.792-72. Do Objeto:
Prestação de serviços de pscicologia. Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho
02.301.0570.2004.0001 - Elemento de Despesa 33.90.39. Prazo de Vigência: 60 (sessenta)
meses, a contar da data de publicação do seu extrato no D.O.U. Data da Assinatura:
07/06/2019. Assinam: Desembargador, JOÃO DE JESUS ABDALA SIMÕES, pelo Credenciante,
e o Sr. SÉRGIO NOGUEIRA DE SOUZA, pela Credenciada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo: PAD 12690/2017 TRE-AM. Espécie: Sexto Termo Aditivo ao Contrato n. 04/2013.
Objeto: Locação de imóvel destinado a abrigar o Posto de Atendimento de Caapiranga,
subordinado à 6ª ZE - Manacapuru. Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação.
Locatário: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS. Locador: FRANCISCO GU E D ES
LOPES. Fundamentação Legal: Lei n. 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e alterações
posteriores em especial, o disposto no art. 62, §3º, inciso I, e no art. 3º da Lei n. 8.245,
de 18 de outubro de 1991. Do Objeto: alteração do caput da Cláusula Terceira (DO PRAZO
DE VIGÊNCIA) e da Cláusula Quarta (DO PREÇO). Vigência: 12 (doze) meses, ou seja, de
02/07/2019 a 01/07/2020. Preço: mensal de R$ 1.126,50 (um mil, cento e vinte e seis reais
e cinquenta centavos). Data da Assinatura: 06/06/2019. Assinam: Desdor. JOÃO DE JESUS
ABDALA SIMÕES, pelo Locatário, e a Representante Legal, Sra. AMANDA MACENA DE
SOUZA, pelo Locador.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo: PAD 516/2015 TRE-AM. Espécie: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n. 04/2016.
Objeto: Prestação de serviços de informática. Modalidade de Licitação: Dispensa de
Licitação. CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS. CONTRAT A DA :
CTIS TECNOLOGIA S/A. Fundamentação Legal: com o disposto na Lei 10.520/02 e na Lei
8.666/93, e alterações posteriores, em especial o seu Art. 57, II. Do Objeto: alteração do
caput da Cláusula Quinta (DO VALOR CONTRATUAL) e da Cláusula Quarta (DA VIGÊNCIA E
DA DURAÇÃO). Vigência: 12 (doze) meses, ou seja, de 15/06/2019 a 14/06/2020. Preço:
valor total estimado de R$ 383.527,90 (trezentos e oitenta e três mil, quinhentos e vinte
e sete reais e noventa centavos). Data da Assinatura: 03/06/2019. Assinam: Desdor. JOÃO
DE JESUS ABDALA SIMÕES, pelo Contratante, e os Srs. JORGE DAVID RAMIREZ SCOTT e LUIZ
ARNALDO CORTEZ GURGEL, pela Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 2/2019

TERMO DE PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 2/2019, firmado entre a 78ª Zona
Eleitoral e o Município de Camamu/BA: 4187/2019. OBJETO: Cooperação entre os
partícipes visando à disponibilização de pessoal do quadro de servidores do Município de
Camamu, para a prestação dos serviços de atualização do cadastro eleitoral mediante
incorporação de dados biométricos, nos serviços ordinários ou de revisão. F U N DA M E N T O
LEGAL: Lei nº 9.454/1997, parágrafo único do artigo 7º e inciso III do art. 9º da Lei nº
7.444/1985, c/c o art. 78 da Resolução TSE nº 21.538/2003 e o art. 12 da Resolução TSE
nº 23.440/2015 e Resolução TSE nº 23.335/2011. VIGÊNCIA: A partir da assinatura do
convênio até 05.2020. ASSINATURA: 21.03.2019. SIGNATÁRIOS: Bel. José Ayres de Souza
Nascimento Júnior, pela 78ªZE, e Ioná Queiroz Nascimento, pelo Município de Camamu.

EXTRATO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 2/2019

TERMO DE PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 2/2019, firmado entre o Tribunal
Regional Eleitoral da Bahia e o Município de Porto Seguro: 799/2019. OBJETO:
Desenvolvimento de ações do âmbito do Projeto Eleitor do Futuro, visando à sensibilização
de crianças e adolescentes matriculados em Escolas Municipais de Porto Seguro, quanto à
importância do exercício do voto e da participação política. VIGÊNCIA: A partir da
assinatura do convênio até 31.12.2019, prorrogável por 24 (vinte e quatro) meses.
ASSINATURA: 19.03.2019. SIGNATÁRIOS: Desembargador José Edivaldo Rocha Rotondano,
pelo TRE-BA, e Cláudia Santos Silva Oliveira, pelo Município de Porto Seguro.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
DIRETORIA-GERAL

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 21/2019

Espécie: Pregão Eletrônico n.º 21/19. Processo n.º 1709/2019. Objeto:
contratação de empresa especializada para prestação de serviço de Agente de Integração
de Estágio, para, em conjunto com o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, propiciar a plena
operacionalização de programa de estágio de estudantes de Instituição de ensino superior.
O objeto foi adjudicado à UNIVERSIDADE PAPATIVA DO ASSARÉ, CNPJ: 05342580/0001-19.
Valor: R$ 625.350,00. Homologado por: Benedito Sérgio Monte Silva Coelho, Diretor-Geral
do TRE/CE em exercício. Data: 12/06/2019.

BENEDITO SÉRGIO MONTE SILVA
DIRETOR-GERAL

Em exercício

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2019 - UASG 70014

Nº Processo: 1902307/2019. Objeto: Prestação dos serviços de plano privado de
assistência à saúde. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 17/06/2019 das 08h00 às 17h00.
Endereço: Av. Prudente de Moraes, Nr. 100 - 6.andar, Bairro Cidade Jardim, Cidade
Jardim - Belo Horizonte/MG ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70014-5-
00036-2019. Entrega das Propostas: a partir de 17/06/2019 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 02/07/2019 às 14h00 no site
www.comprasnet.gov.br.

CARLA CRISTINA BAETA SCARPELLI
Equipe de Apoio

(SIASGnet - 14/06/2019) 70014-00001-2019NE000074

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO

Proc. Prot. nº 0006263-47.2019.6.14.8000. Contrato nº 35/2019. Contratante: União
Federal, por intermédio do TRE/PA. Contratada: SERVICELINE COMERCIO E SERV I CO S
ESPECIALIZADOS LTDA. CNPJ: 09.107.461/0001-32. Objeto: Prestação de serviços
especializados de recepcionistas para 33 (trinta e três) postos de trabalhos destinados à
atuação no Projeto de Cadastramento Biométrico no Estado do Pará, sendo 20 postos de
trabalho, vinculados ao município de Santa Izabel do Pará, no período de 20 de junho a 14
de setembro de 2019 (3 meses - Lote 01 da Ata) e 13 (treze) postos de trabalho, para o
município de Mãe do Rio, no período de 21 de junho de 2019 a 14 de setembro de 2019
(3 meses - Lote 01 da Ata), de acordo com as especificações, condições, quantidades e
prazos constantes no Edital do Pregão Eletrônico nº 95/2018 e seus anexos. Valor Global:
R$ 305.894,16. Vigência: 03 (três) meses, contados a partir de sua assinatura. Data da
Assinatura: 14/06/2019. Signatários: Osmar Nelson Ellery Frota, Diretor-Geral do TRE-PA,
pela Contratante; Augusto Cesar dos Reis Haber, pela Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 29/2019

Nº PAD 2155/2019. Nº PAD PRINCIPAL 209/2019 Contratante: TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO PARANÁ. Contratada: FLAMASERV SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. CNPJ da
Contratada: 11.046.495/0001-06. Objeto: Cessão e gestão de mão de obra para a prestação
de serviços de apoio administrativo ao serviço eleitoral mediante alocação de postos de
trabalho (auxiliar administrativo e Supervisor) para atender às necessidades deste Tribunal,
na sede do TRE-PR. Valor: R$ 188.547,05. Fundamento Legal: Lei 8666/93 e 10.520/02.
Vigência: 17/06/2019 a 16/12/2019. Data de Assinatura: 12/06/2019.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2019 - UASG 70010

Nº Processo: 0010037-04.2019. Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de
licenças adicionais para software Digifort na versão 7.0 Enterprise para sistema de
monitoramento de vídeo por câmeras, de acordo com as especificações constantes do
Termo de Referência (ANEXO I) do Edital.. Total de Itens Licitados: 1. Edital:
17/06/2019 das 08h00 às 14h00. Endereço: Av. Gov. Agamenon Magalhaes, 1.160 - 4º
Andar - Sala 408, Graças - Recife/PE ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70010-5-00029-2019. Entrega das Propostas:
a partir de 17/06/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 01/07/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

WILLAMS DE LUCENA ALVES
Pregoeiro

(SIASGnet - 14/06/2019) 70010-00001-2019NE000054

SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de Empenho Ordinário. TRE-PE n.º 2019NE0579 e 580, emitidas em 11/06/2019. SEI
nº 0009502-75.2019.6.17.8000. CONTRATADA: APPROACH TECNOLOGIA LTDA. Valores: R$
1.807.885,54 e R$ 29.540,00. OBJETO: Equipamentos de TIC-Ativos de Rede. FU N DA M E N T O
LEGAL: Adesão à Ata de Registro de Preço nº 42/2018 do Pregão Eletrônico nº 04/17, do
Hospital Universitário de Lagarto. PTRES: 084609. Elemento de despesa: 4490.52.
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